
kvantitatīvie kvalitatīvie Izpildes laiks Atbildīgais

Nodarbību cikls “E-pasaule” 

5.-9.klasei (Bērzaunes 

pamatskola)

Teorētiskās un praktiskās nodarbības jaunu 

programmu un pielietošanai informācijas 

apstrādē. Jaunu programmu apguve: 

prezentācijas veidošanā Infogramma, MS 

publisher, videoapstrādes programma un 

matemātiskā programma Geogebra 

STEM un vides 

joma
16 izglītojamie

Nodrošināta skolēnu interese mācību procesā 

iegūto zināšanu nostiprināšanai, praktizēšanai, 

konkrētas tēmas padziļinātai izpētei, jaunu 

programmu pielietošanai konkrētu uzdevumu 

veikšanai. Pilnveidotas skolēnu zināšanas un 

prasmes, attīstīta radošā domāšana

2018./2019.m.g. S. Purviņa 1.1. 650,08

Nodarbības individualizētam 

mācību atbalstam pēc 

stundām angļu valodā 1.-

6.klasei (Bērzaunes 

pamatskola)

Nodarbības izglītojamajiem ar mācību grūtībām 

angļu valodā. Diferencēta pieeja, rotaļu elementi, 

lomu spēles

Valodu joma 15 izglītojamie

Uzlabojušās skolēnu lasīšanas un runāšanas 

prasmes, paaugstinājies pašvērtējums, 

uzdrīkstēšanās runāt skaļi, improvizēt. Pieaug 

skolēna līdzdalība mācību procesā

2018./2019.m.g. I. Zemīte 1.2. 325,04

Pedagoga palīgs 1.-4. un 5.-

9.klasēs (Bērzaunes 

pamatskola)

Individuāls darbs ar skolēniem, grupu 

konsultācijas, atgādņu veidošana un izmantošana 

mācību procesā

STEM un vides 

joma
10 izglītojamie

Skolēni guvuši iespēju paaugstināt savas 

zināšanas matemātikas, ķīmijas mācību 

priekšmetos

2018./2019.m.g. V. Caune 1.1. 650,08

Mācību vizīte uz Zinātnes 

centru “AHHAA” 5.-9.klasei 

(Bērzaunes pamatskola)

Teorētisko zināšanu nostiprināšana un praktisko 

zināšanu ieguve zinātnes centā

STEM un vides 

joma
34 izglītojamie

Skolēni paplašinājuši savu redzesloku, ieguvuši 

interesi par dabas zinību jomu, pilnveidojuši 

sadarbības prasmes, novērtējuši drošības 

noteikumu nozīmi

2018./2019.m.g. I. Gailuma 3.1. 1005,00

Mācību vizīte uz Zemgales 

novada dabas kultūras un 

dabas objektiem 1.-7.klasei 

(Bērzaunes pamatskola)

Teorētisko zināšanu nostiprināšana un praktisko 

zināšanu ieguve dažādos Latvijas 

kultūrvēsturiskajos un dabas objektos

Kultūrizglītības un 

radošās 

industrijas joma

34 izglītojamie

Skolēni paplašinājuši savu redzesloku, nostiprinās 

zināšanas par dabas, vēstures un 

kultūrvēsturiskajiem objektiem un notikumiem.

20.09.2018. R. Pinka 3.3. 1042,00

Mācību vizītes uz Kalsnavas 

arborētumu 1.-6.klasei 

(Bērzaunes pamatskola)

Teorētiskas zināšanas praktiskas un radošas 

nodarbības par dabas resursiem un to 

saglabāšanu

STEM un vides 

joma
50 izglītojamie

Skolēniem ir izpratne par meža nozīmi Latvijā un 

tajā notiekošajiem procesiem. Mācību priekšmeti 

tiek piedzīvoti dabā, darbojoties ZAĻĀ PAGALMA 

SKOLĀ

2.05.2019. R. Pinka 1.1., 3.1. 248,36

Mācību vizītes uz mācību 

centru “Pakalnieši” 1.-

5.klasei (Bērzaunes 

pamatskola)

Teorētiskas zināšanas praktiskas un radošas 

nodarbības par dabu 

STEM un vides 

joma
40 izglītojamie

Skolēniem ir izpratne par Latvijas darbu un dabas 

resursiem
01.10.2018. G. Beloraga 1.1., 3.1. 203,29

Nodarbības individualizētam 

mācību atbalstam pēc 

stundām mācību pētniecisko 

darbu izstrādei 7.-8.klasei 

(Bērzaunes pamatskola)

Mācību pētnieciskais darbs ir skolēna patstāvīgi 

veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta 

skolēnu kompetence par zinātniskās pētniecības 

būtību, organizāciju un metodēm, pilnveidotas 

pašvadītas mācīšanās prasmes

STEM un vides 

joma
4 izglītojamie

Skolēniem ir izpratne par pētīšanas metodēm, 

teorētiskā materiāla izmantošanu, anketu, aptauju 

veidošanu, datu apkopošanu un statistisko analīzi. 

Pilnveidojas datorprogrammu lietošanas prasmes.

2018./2019. I. Gailuma 1.1. 325,04

Nodarbības individualizētam 

mācību atbalstam pēc 

stundām "Asini prātu 

matemātikā" 1.-4. un 5.-

9.klasei (Bērzaunes 

pamatskola)

Teorētiskas zināšanas un to  pielietojums 

augstākas grūtības pakāpes uzdevumu 

risināšanā, gatavojoties konkursiem un 

olimpiādēm.

STEM un vides 

joma
10 izglītojamie

Skolēni paplašinājuši savu redzesloku, ieguvuši 

interesi par matemātikas uzdevumu daudzveidību.
2018./2019. V. Caune 1.1. 650,08

PROJEKTS "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO 

KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI"

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001

Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna izpilde 

2018./2019.m.g.

Budžets (pozīcija, 

summa)

1
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Pasākuma 

nosaukums

Metodoloģija (jaunu formu ieviešana  

izglītojamo spēju ievērošanai un 

efektīvu rīku izmantošanai, lai 

īstenotu plānoto pasākumu)

Joma 

Plānotie rezultāti



Nodarbību cikls mājturībā un 

tehnoloģijās 2.-4.klasei 

(Bērzaunes pamatskola)

Dzīvesprasmju kompetences pilnveidošana, 

apgūstot ārpus mācību priekšmeta standarta 

esošu rokdarbu un tehnoloģiju veidus

Kultūrizglītības un 

radošās 

industrijas joma

20 izglītojamie
Izglītojamie gūst priekšstatu par daudzveidīgiem 

rokdarbu veidiem, tehnoloģijām
2018./2019. R. Pinka 1.5. 325,04

Nodarbības individualizētam 

mācību atbalstam pēc 

stundām vizuālajā mākslā 

"Jaunie mākslinieki" 1.-

6.klasei (Bērzaunes 

pamatskola)

Nodarbības skolēniem ar augstiem 

sasniegumiem vizuālajā mākslā, lai pilnveidotu un 

padziļinātu teorētiskas zināšanas un to  

pielietojums dažādu zīmēšanas un gleznošanas 

tehniku izpildē.

Multidisciplinārā 

joma
12 izglītojamie

Skolēni attīstīs tēlaino domāšanu, vēros, uztvers 

un attēlos apkārtējo pasauli, apgūstot dažādas 

vizuālās māksla tehnikas. Piedalīties dažāda 

mēroga konkursos, skatēs un izstādēs.

2018./2019. R. Pinka 1.4. 325,04

kvantitatīvie kvalitatīvie

Konkurss "First LEGO 

League" (Bērzaunes 

pamatskola)

First LEGO League ir jautrs un interesants veids 

kā apgūt zinātni un tehnoloģiju.

STEM un vides 

joma
8

Veicināta skolēnu interese par 

inženiertehniskajām profesijām.

23.03.2019., 

16.05.2019.
D. Saliņa, I. Gailuma 3.1. 600,00

Kopā 6349,05

6850,92

Dalībnieku 

skaits

Stundu 

skaits
Vieta, laiks

1 . 1 (I. Gailuma) 12 Rīgā 24., 25. aprīlī

2 . 1 (D. Saliņa) 12 Rīgā 25., 26. aprīlī

Budžets

“Programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē 

Scratch” 

 “Robotikas apguve sākumskolas bērniem, izmantojot Lego 

WeDo 2.0 un Maindstorms EV3”  

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi skolotājiem
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Pasākuma nosaukums

Metodoloģija (jaunu formu ieviešana  izglītojamo 

spēju ievērošanai un efektīvu rīku izmantošanai, 

lai īstenotu plānoto pasākumu)

Joma 

Plānotie rezultāti
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