
 

 

Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" pasākumi  

2022./2023. mācību gada 1. semestrī 

2.novembrī skolā viesojās Mikus un Arta Abaroniņi 

ar patriotisku koncertlekciju “Es mīlu Tevi, Latvija!”. 

Pasākumā piedalījās 7.-12. klašu skolēni. 

Koncertlekcijā skanēja Latvijā populāras un nozīmīgas dziesmas, kurām jaunieši aktīvi 

dziedāja līdzi, un kopā atcerējās ar ko lepojas katrs Latvijas novads – dabas un vēstures 

objekti, īpašas tradīcijas, izcilas personības. Jauniešiem bija iespēja piedalīties viktorīnā 

un atbildēt uz jautājumiem par Latvijas kultūras mantojumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. novembrī Leļlu izrāde ,,Ielāps’’ 1.-2.klases audzēkņiem. 

Mazie skatītāji varēja dzīvot līdzi patiesiem notikumiem, kas risinājās kaut kad kādā 

mežmalas Rūķu ciemā. Šie notikumi atstāja neizdzēšamas pēdas visas pasaules 

attīstības vēsturē .Par to ir zināms katram rūķu bērnam neatkarīgi no bārdas garuma. 

 

Katram Rūķu ciema iedzīvotājam ir sava nodarbošanās, tikai rūķim vārdā Diļļuks nekas 

nepadodas. Visu, ko viņš sāk, pārvēršas neveiksmē, un neviens pasaules rūķis netic 

Diļļuka sapņiem. 



Vai, par spīti apkārtējo viedoklim, Diļļuks zaudēs ticību saviem spēkiem? Vai Diļļuka 

neatlaidība ļaus viņam atklāt savu brīnumaino talantu? 

To visu skolēni uzzināja, noskatoties  leļļu izrādi „Ielāps”. 

Izrādē ir nedaudz mūzikas un daudz atziņu, kas svētku dienās atrodas  jebkura 

vidusmēra mietpilsoniska rūķa galvā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.decembrī pasākums 3.-4.klases skolēniem. 

Aktu zālē mēs varējām vērot stikla brīnummeistarus. Viens meistars stāstīja par stiklu, 

kā ar to darboties, bet otrs meistars pa to laika rādīja kā no stikla izveido sunīti. 

Skolēni uzzināja, ka meistariem ir nepieciešamas dažādas stikla caurulītes vai stienīši. 

Vēl nepieciešami dažādi neparasti darba rīki- stangas, lāpstiņas, irbulīši. Stiklu nevar 

veidot bez uguns, tāpēc ir vajadzīgas lampiņas un krāsniņas. Lai būtu interesantāk , 

viesi uzdeva dažādus jautājumus. Bērni, kuri atbildēja pareizi, saņēma balviņas.    

 

 

  



7.decembrī Pasākums  6., 7., 11.klases skolēniem 

Ceļš uz lielo SKATUVI 

 

Mūzika, deja, materiālais un nemateriālais 

kultūras mantojums. 

Tikšanās ar grupas “Citi Zēni” līderiem 

Robertu Memmēnu un Dagni Roziņu. Muzikāli 

priekšnesumi, sarunas par mūziku, dzeju un 

izglītību, kultūras nozīme mūsu ikdienā, 

koncertdzīves aizkulises un veiksmes stāsti 

mūzikas vēsturē. 

 

 

       

  



9. un 15. decembrī  pasākums 4.-5.klases skolēniem. 

Pasākumam bija divas daļas. Pirmajā nodarbības daļā  vadītājas iepazīstināja 

skolēnus ar stikla mākslinieka ikdienas darbu, pastāstīja par stiklu kā materiālu, par tā 

īpašībām un daudzveidīgajām apstrādes iespējām, par stikla apstrādes tehnikām un ar 

mākslas dizaina priekšmetiem. 

Otrajā nodarbības daļā skolēni strādāja paši, izgatavoja dekorus no krāsainām 

stikla loksnēm, kombinējot tās uz iepriekš sagatavotas stikla sirds un romba pamatnes. 

Katrs varēja justies kā stikla mākslinieks! 

Skolēnu izveidotie dekori bija apstrādāti kausēšanas krāsnī, un tad decembra 

beigās gatavie darbiņi tika nogādāti atpakaļ skolā. Katrs mazais mākslinieks ar lielu 

prieku saņēma savus pašgatavos dekorus! 

 

 

 

 

 

 


