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No 2018.gada 1. septembra Rundāles novada pašvaldībā sāk darboties Latvijas Republikas
Kultūras ministrijas iniciatīva ,,Latvijas skolas soma”.
Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un
jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks
nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos
laikos
Latvijā
radītās
inovācijas
un
uzņēmējdarbības
veiksmes
stāstus.
Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno
resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības
apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu
izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.
Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās
izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības,
kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un
valstisko identitāti.
Šogad mūsu skola turpināja piedalīties iniciatīvā “Latvijas skolas soma”. Septembrī un oktobrī
iniciatīvas ietvaros sākumskolas skolēni un 7.a klase apmeklēja Motormuzeju Rīgā.
Braukšanas mērķis – iepazīties ražošanas attīstību Latvijas teritorijā (automobiļu ražošana 20.gs.
sākumā).
Rīgas Motormuzejs ar savu ekspozīciju apmeklētāju acis priecē jau kopš 1989. gada. Gan toreiz,
gan tagad tas ir vienīgais šāda profila muzejs Latvijā un lielākais Baltijā. Izmantojot modernas un
interaktīvas tehnoloģijas, skolēni tiek aicināti doties virtuāli patiesā ceļojumā auto būves vēsturē, kas
aizsākās pirms 133 gadiem, kad patentēja pirmo auto. Rīgas Motormuzejs vienmēr palicis uzticīgs
savai misijai – ieinteresēt cilvēkus un veidot pozitīvu attieksmi pret spēkratu vēsturi un tehnikas
mantojumu Latvijā un pasaulē.

Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros, 9. septembrī 5., 6., 7.b klašu skolēni aktīvi iesaistījās
praktiskajā nodarbībā „Kā uzņemt savu filmu?” kopā ar režisoru Armandu Ekštetu. “Teātris un ES”
viesojās skolā, lai kopīgi ar skolēniem radošā garā pavadītu laiku uz uzzinātu vairāk par to, kā tad
uzņemt savu filmu ar mobilo telefonu. Nodarbība bija aizraujošs piedzīvojums, kas skolēniem vēlāk

noderēs gan mācību stundās, veidojot filmiņas par mācību saturu, gan piedaloties konkursos, kur bieži
vien nākas veidot pieteikuma video.

8.b klase projekta ietvaros apmeklēja Rundāles pils muzeju un piedalījās izglītojošā galda spēlē
“Zosu spēle Rundāles pilī pie hercogienes”. Spēles tēma ir sadzīve hercogienes apartamentos . Spēlē
iekļauti jautājumi par interjeru elementiem, nozīmīgām personībām, sadzīviskām nodarbēm un modi.
Lai sagatavotos spēlei , skolēniem bija nepieciešams doties ekskursijā pa hercogienes privātajiem
apartamentiem.

8.b klase vēl arī apmeklēja projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Zinoo centru Rīgā un
piedalījās nodarbībā “Prāta ilūzija” .Plašajās telpās izvietoti daudz un dažādi ar mācību jomām saistīti
eksperimentālie uzdevumi. Liela daļa uzdevumu bija saistīta ar fiziku. Apmeklējuma laikā bija
iespēja pārbaudīt savas zināšanas cilvēka anatomijā. Savietot “cilvēkā” blakus kastītēs saliktos
iekšējos orgānus: zarnas, aizkuņģa dziedzeri, smadzenes, plaušas, nieres, aknu, sirdi un citus.
Skolēniem nodarbības laikā stāstīja par ķermeņa valodu, mācīja kā atšķirt melus no patiesības, kā
uzvesties darba intervijā.

11. septembrī 10. un 7. a klases skolēniem “ Latvijas Skolas somas” ietvaros bija iespēja apmeklēt
kinoteātri Splandid Palace, noskatīties filmu “Dvēseļu putenis” .Pēc filmas noskatīšanās skolēni
dalījās savās emocijās Lielākoties skolēni izjuta lepnumu par savu valsti, latviešu spēku. Emocijas
arī bija dažādas – gan dusmas, gan bēdas, gan skumjas un satraukumu, gan arī prieku. Filmā
skolēniem patika viss. Filma bija ļoti emocionāla un notikumiem bagāta. Filma atstāja dziļas

emocijas. Vēl nākamajā dienā ik pareizie aizdomājos par filmā redzēto. Par to drosmi, kas piemita
galvenajam varonim, par dzimtenes mīlestību.

Projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros mūsu skolas 8.a klases skolēni 15. septembrī apmeklēja
Rīgas vizītkarti – krāšņo Melngalvju namu.
Bērni atklāja greznās, kristāla lustru apmirdzētās Melngalvju nama svētku zāles, izzināja
Melngalvju brālības pagātni 14. gadsimta pagrabos un ieraudzīja Baltijas lielāko privāto sudraba
kolekciju Vēsturiskajos kabinetos.
Apmeklējuma laikā skolēniem bija iespēja iejusties tirgotāju lomā un doties pastaigā pa nama
senāko daļu – viduslaiku pagrabiem. Berni arī ieraudzīja Melngalvju nama vēsturiskajos kabinetos,
kur četrus gadus strādā Latvijas Valsts prezidenta darba telpas, bet šobrīd apskatāmas vitrīnas ar
grezniem un mākslinieciski augstvērtīgiem sudraba izstrādājumiem. Par krāšņāko Rīgas rotu dēvētā
celtne Otrā pasaules kara laikā pārvērtās drupās - pēc armiju apšaudes nams nodega, un vēlāk tas tika
uzspridzināts.
Skolēni uzzināja, ka Trešās atmodas laikā sabiedrības entuziasti pievērsās idejai par Melngalvju
nama atjaunošanu - 1991. gadā Svētā Pētera baznīcā tika sarīkota Melngalvju namam un biedrībai
veltīta piemiņas izstāde. 1992. gadā aizsākās arheoloģiskie izrakumi nama vietā, bet 1995. gadā
iznāca apjomīgs izdevums par Melngalvju namu un biedrību. 1996. gadā pēc arheoloģiski
izpētītajiem un atsegtajiem pamatiem SIA “Rīgas nami” uzsāka jaunā Melngalvju nama būvniecību.
1999. gadā 9. decembrī tika iesvētīts atjaunotais Melngalvju nams.

Projekta ,,Latvijas skolas soma” ietvaros 9.klase 22. septembrī apmeklēja vienu no skaistākajām
Latvijas vietām -Siguldu un Turaidas pili, kur notika orientēšanās spēle . Skolēni sadalījās grupās,
katrai grupai iedeva karti un uzdevumu lapu. Bija jādodas pa Turaidas pils teritoriju , jāatbild uz
jautājumiem , jāaiziet līdz katram kontrolpunktam.

Iestājoties zelta rudens laikam, 11.un 12.klases programmas “Latvijas Skolas soma” atbalstīti,
devās uz Vidzemes sirdi – Gulbeni.
Ar lielu sajūsmu skolēni apskatīja Gulbenes Gulbīšu parka vides objektus, priecājās par
graciozajām gulbju skulptūrām un grezno strūklaku. Vislielāko interesi izraisīja reāls brauciens pa
šaursliežu dzelzceļu bānītī. Tad, kad viss vilciena vagonā bija izpētīts un apskatīts un skolēniem lēnais
brauciens sāka likties vienmuļš, Papardes stacijā ar skaļu šaušanas un sprāgšanas skaņu imitāciju
dūmu aizsegā sākās improvizēts uzvedums ar laupītājiem. Tā bija ļoti aktīva un aizraujoša ekskursijas
daļa, kuras laikā notika skolēnu izsēdināšana no vilciena, skolotāju nolaupīšana un izpirkšana,
dažādas sportiskas aktivitātes, zvēresta došana, pazudušo lietu atgūšana, ugunskurā pēc īpašas
receptes gatavotas laupītāju putras nobaudīšana un gardas maizes cepšana uz iesmiem. Skolēniem
deva jaunas zināšanas, prasmes un neaizmirstamus iespaidus!

1.klase 1 oktobrī apmeklēja Džūkstes pasaku muzeju. Muzejs veltīts izcilajam latviešu pasaku
krājējam a. Lerhim- Puškaitim un pasakām. Skolēni klausījās Džūkstes pasakas , stāstīja paši,
klausījās stāstu par seno skolu, spēlēja leļļu teātri. Skolēni gatavoja ūdens kliņģerus.

Pasākumu izdevumi segti no projekta “Latvijas skolas soma” un PVSK budžeta.

