
 

Projektu darbība Bērzaunes pamatskolā 2018./2019. m. g. 

Projekta nosaukums Norises laiks 

Skola 
iesaistījusies 

no Mērķis Aktivitātes (skolēni) Iesaistītie skolotāji Finansējums 
ESF projekts “Karjeras 
atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības 
iestādēs” 
(Nr.8.3.5.0/16/I/001) 

01.01.2016. – 
31.12.2020. 

01.09.2016. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
skolēniem 

Skrīveru saldumi 1.-4.kl., Ādažu 
čipsi 5. -9.kl, tikšanās ar  

J. Pabērza, I. Gailuma, I. 
Zemīte, klašu audzinātāji 

Uz skolēnu 8,5 
€ 
Kopā 782€ 

VISC ESF  projekts 
“Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai” (Nr. 
8.3.2.2./16/I/001) 

01.01.2017. – 
31.12.2020. 

17.09.2018. Nodrošināt Latvijas izglītības 
pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz 
individuālās mācību pieejas attīstību un 
ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, 
tādējādi uzlabojot izglītojamo 
kompetences un mācību sasniegumus. 

Mācību vizītes: 
Zemgale, Pakalnieši, Kalsnava, 
Tartu Igaunijā, Lego robotika Valkā 
Individuālās nodarbības matemātikā, 
angļu valodā, vizuālajā mākslā, 
informātikā, ZPD. 

I.Gailuma, I. Zemīte, V. 
Caune, S. Purviņa, R. 
Pinka, G. Beloraga, D. 
Saliņa, klašu audzinātāji 

6800€ 

IKVD  ESF  projekts 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”  – 
PuMPuRS 
(Nr.8.3.4.0/16/I/001) 

03/2017 – 
12/2022 

19.09.2018. Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas 
pārtrauc mācības un nepabeidz skolu (5. -
12. klases skolēniem) 

Atbalsts individuālās nodarbībās 
DEVIŅIEM 5.-9. klašu skolēniem 
matemātikā, latviešu valodā, krievu 
valodā, skolotāja individuāls 
atbalsts 

Atbildīgais S. Purviņa 
I. Gailuma, D. Briede, V. 
Caune, D. Saliņa, I. 
Kārkliņa 

1900 € 

Iniciatīva "Latvijas skolas 
soma" 

2018 - 2021 01.09.2018. 1.–12. klašu skolēniem 
varētu teorētiskās zināšanas papildināt ar 
iespēju piedalīties 
dažādos pasākumos, apmeklēt muzejus, 
teātrus, koncertzāles, uzņēmumus, dabas 
takas un citviet gūt pieredzi. 

Dažādu pasākumu apmeklējums: 
1.-4.klasēm: 
Muzikālā nodarbība I. Reizniece; 
Latvijas tautas veidota piemiņas 
vieta Likteņdārzs  
5.- 6,  7-9.klasēm; 
Baleta izrāde “Apburtā 
princese”.  

Atbildīgais I. Zemīte 
Klašu audzinātāji 

Uz skolēnu 6,5 
€ 
Kopā 598 € 

Izglītības programmu 
projekts „Manā sirdī 
Latvija” (Novada)  

No 2013 - … Maijs 2018. -
30.11.2018 

Skolēnu nacionālās identitātes 
veidošanās, pilsoniskās atbildības un 
līdzdalības veicināšana Latvijas simtgades 
kontekstā. 

Ekskursija uz Vidus Daugavas 
kultūrvēsturiskajiem objektiem; 
Rokdarbu izstāde “Rakstu rakstiem 
izrakstīju…”; 
Lāčplēša dienas aktivitātes. 

Atbildīgais D. Saliņa 
I. Gailuma, G. Beloraga, 
klašu audzinātāji 

472 Eiro 

eTwinning darbība Eiropas 
skolu kopienā 

No 2004 No 2014 Mērķis skolotājus un skolēnus iesaistīt 
komunikācijā, sadarbībā, projektu 
īstenošanā un pieredzes apmaiņā ar citu 
valstu pārstāvjiem 

Divi projekti : 1.Pārtikas atkritumi – 
kā tos varam vērtīgi un jēgpilni 
izmantot? 
2.Dzīvnieki- mani labākie draugi. 

Atbildīgais I. Zemīte, 
klašu audzinātāji 

---- skolas fin. 
ieguldījums 

Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses 
pasākumu īstenošana 
Madonas novada 
iedzīvotājiem (Projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/092) 

No 2018. gada 
pavasara 

2017. līdz 
2019. gadam 

Veselības nedēļas izglītības iestādēs 
plānots organizēt visās izglītības iestādēs 
novadā. Kopējais veselības nedēļu skaits 
sasniedz 51 (3 veselības nedēļas katrā 
izglītības iestādē līdz 2019. gada 31. 
decembrim). 

1) 2018. gada februārī veselības 
nedēļa  
2) 2018. gada novembrī veselības 
nedēļa 

Psihologa lekcijas, 
Peldbaseinu 
apmeklējums Madonā un 
Koknesē, 
Sportiskās aktivitātes 

Vienas 
veselības ned. 
finansiālais 
atbalsts 1000€ 

 


