
Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” plānotās aktivitātes 2018./2019.m.g. 1.pusgadam Bērzaunes pamatskolā 

N.p.k. Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma 
norises laiks, 
vieta 

Atbilstība programmas 
“Latvijas skolas soma” 
saturiskajām jomām” 

Norises veids Pasākuma 
publicitāte 

Iesaistīto 
izglītojamo 
skaits 

Izmaksas 

1. Muzikāla 
nodarbība 
“Latviešu tautas 
mūzikas 
instrument 
pasaulē” 

27.septembris, 
Bērzaunes 
pamatskola 

Latvijas kultūras 
vērtības un laikmetīgās 
izpausmes 

 Lekcija 

 Radošā 
darbošanās 

Skolas mājas 
lapa 

1.-4.klase 
42 skolēni 

165 EUR 

2. Likteņdārza 
apmeklējums 

19.oktobris, 
Likteņdārzs 

Latvijas valstiskuma 
attīstības un 
saglabāšanas liecības, 
Latvijas kultūras 
vērtības un laikmetīgās 
izpausmes, 
Latvijas daba un 
kultūrainava 

 Ekskursija 

 Lekcija 
 

Skolas mājas 
lapa 

1.-4.klase 
42 skolēni 

29,40 EUR 

3. Baleta izrādes 
“Apburtā 
princese 
“apmeklējums 

6.decembris, 
Latvijas 
Nacionālā 
opera un 
balets 
 

Latvijas kultūras 
vērtības un laikmetīgās 
izpausmes 

 Izrāde 
 

Skolas mājas 
lapa 

5.-6.klase  
( 21 skolēns) 
7.-9.klase 
 (29 skolēni) 

452 EUR 

 

17.10.2018.  

Dokumentu sagatavoja : Bērzaunes pamatskolas iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” koordinatore:                                                 /Iveta Zemīte/ 

  



Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” aktivitātes 2018./2019.m.g. 2.pusgadā  Bērzaunes pamatskolā 

N.p.k. Pasākuma nosaukums 
un pakalpojuma 

sniedzējs 

Pasākuma 
norises laiks, 

vieta 

Atbilstība 
programmas 

“Latvijas 
Skolas soma” 
saturiskajām 

jomām 

Norises veids Pasākuma 
publicitāte 

Iesaistīto 
izglītojamo 

skaits 

Izmaksas 

1. Teātra izrāde “NEKAS”, 
Valmieras Drāmas 
teātris 

2019.gada 
31.janvāris,  
Valmieras 
Drāmas teātris 

Latvijas 
kultūras 
vērtības un 
laikmetīgās 
izpausmes 

Izrāde Skolas mājas 
lapa 

29 203 EUR 

2. Teātra izrāde “80 
dienās apkārt 
zemeslodei”, 
Valmieras Drāmas 
teātris 

2019.gada 
16.aprīlis, 
Valmieras 
Drāmas teātris 

Latvijas 
kultūras 
vērtības un 
laikmetīgās 
izpausmes 

Izrāde Skolas mājas 
lapa 

21 147 EUR 

3. Etnogrāfisko ēku, 
priekšmetu iepazīšana 
un “Meža mātes “ 
dārgumu lādes 
meklēšana, izzinot 
Latvijas dabu, vēsturi 
un sadzīvi Vienkoču 
parkā ,  darbošanās, 
rotu izveide Dabas rotu 
darbnīcā. 
 
IK VIENKOČI 

2019.gada 22. 
maijs, 
Vienkoču parks 

Latvijas 
kultūras 
vērtības un 
laikmetīgās 
izpausmes, 
Latvijas daba 
un kultūrainava 

Parka apskate 
Radošā 
darbnīca 

Skolas mājas 
lapa 

42 134 EUR 



4. Āraišu ezerpils apskate, 
9.-10.gs. arhitektūras 
iepazīšana, 
Āraišu arheoloģiskais 
parks 

2019.gada 22. 
maijs,  
Āraišu 
arheoloģiskais 
parks 

Latvijas 
kultūras 
vērtības un 
laikmetīgās 
izpausmes, 
Latvijas daba 
un kultūrainava 

Parka apskate Skolas mājas 
lapa 

42 58,18 EUR 

5. Iepazīšanās ar Latvijā 
dzīvojošajām savvaļas 
dzīvnieku sugām, augu 
valsts daudzveidību 
GNP Līgatnes dabas 
parkā, 
Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma 
centrs 
 

2019.gada 22. 
maijs, 
GNP Līgatnes 
dabas parks 

Latvijas daba 
un kultūrainava 

Parka apskate Skolas mājas 
lapa 

42 58,81 EUR 

6. Madonas kinoteātra 
apskate, iepazīšanās ar 
modernākajām 
tehnoloģiju iekārtām 
BARCO 2K projektoru 
un DOLBY 3D sistēmu, 
filmas “Kā pieradināt 
pūķi” noskatīšanās , 
Madonas kinoteātris 
“Vidzeme” 

 

2019.gada 
4.aprīlī, 
Madonas 
kinoteātris 
“Vidzeme” 

Zinātnes un 
inovāciju 
attīstība Latvijā 

Kino  21 42EUR 

 
 



Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” 2018./2019.m.g. 2.semestra darbības izvērtējums 
 

 Bērzaunes pamatskolā ir notikuši 4 dažādi iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” pasākumi: 

1) Š.g. 22.maijā, 1.-4.klašu skolēniem tika nodrošināta iespēja iepazīties ar Latvijas vēsturisko mantojumu, dabas un kultūrainavas objektiem, 

apmeklējot Āraišu ezerpili, Vienkoču parku un GNP Līgatnes dabas takas, bet 4.aprīlī, skolēni iepazinās ar vienu no piemēriem, kā zinātne 

un inovācijas ir “ienākuši” arī mūsu novadā. Skolēni tika iepazīstināti ar modernākajām tehnoloģiju iekārtām BARCO 2K projektoru un 

DOLBY 3D sistēmu un, izmantojot šīs iekārtas, skolēni noskatījās filmu “Kā pieradināt pūķi” 

2) Savukārt, 5.-6. un 7.-9.klašu skolēni iepazina Latviju caur kultūras un mākslas norišu jomu, apmeklējot teātra izrādes Valmieras Drāmas 

teātrī -  “80 dienās apkārt zemeslodei” (16.04.2019.) un izrādi “ Nekas”(31.01.2019.) 

Turpmākie uzdevumi : 

1.Turpināt arī nākamajā mācību gadā realizēt iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” pasākumus, nodrošinot skolēniem iespēju iepazīt Latviju caur 

kultūras un mākslas norisēm, vēsturisko mantojumu un laikmetīgām izpausmēm. 

2. Iniciatīvas “’Latvijas Skolas soma” norisēm jābūt cieši saistītām ar mācību un audzināšanas darbu.  

3. Informēt pedagogus, vecākus un skolēnus par piedāvātajām iespējām pasākumu apmeklēšanā iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros. 

 

05.06.2019.                                              Bērzaunes pamatskolas iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” koordinatore:                                             /I.Zemīte/ 

 

 


