
“Latvijas Skolas soma” aktivitātes 2021./2022.m.g. II semestrī 

Otrais semestris izdevās ļoti produktīvs un iespaidiem bagāts. Visiem skolas audzēkņiem bija iespēja 

klātienē apmeklēt un piedzīvot kādu no norisēm, kā arī, ievērojot ierobežojumus, daudzas aktivitātes tika 

skatītas digitāli. Neliels ieskats klātienes norisēs. 

Paužot atbalstu un solidaritāti Ukrainas tautai cīņā par neatkarību un suverenitāti, no 25.04. – 06.05. 

skolā tika izstādītas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas un notika nodarbības “Ceļā uz Latvijas 

brīvību?”, “Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS 1940.–1941.gads, totalitāro okupācijas 

režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem 1940.–1953. gads” un “Es, tu, mēs demokrātijā”.  

       

 

9.b klase 5.05. devās ekskursija uz Līgatni, kur apskatīja  Līgatnes papīrfabriku, iepazinās ar tās 

vēsturi, aplūkoja papīrfabrikas strādnieku ciematu un tā apkārtnē esošo 19. gadsimta koka apbūvi, ielūkojoties  

arī vēsturisko strādnieku dzīvoklī, kas atrodas vienā no strādnieku koka rindu mājām. Ekskursijas laikā tika 

apskatītas dažādas ēkas, kas bija nepieciešamas fabrikas darbiniekiem – dzemdību nams, klubs, slimnīca un 

citas, kā arī izstaigātas unikālās pagrabalas un apskatīti Lustūža un Ānfabrikas ieži. Noslēgumā paviesojās 

Padomju slepenajā bunkurā rehabilitācijas centrā “Līgatne”. Ēka bija paredzēta kā LPSR Komunistiskās 

partijas augstāko amatpersonu slēptuve valsts pārvaldei  atomkara gadījumā. Skolēni iepazinās ar autentisko 

aprīkojumu, kas domāts, lai zināmu laiku varētu autonomi uzturēties pazemē. Visas iekārtas un aprīkojums ir 

pilnībā saglabāts un darba kārtībā. Nodarbība palīdzēja izprast totalitārā padomju režīma būtību. 

 

       

 

13.05. un 18.05. ekskursijā devās abas piektās klases. Viņu mērķis bija iepazīt Krustpils pili un 

Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļas “Sēļu sēta” ekspozīcijas un piedalīties muzejpedagogiskās 

nodarbībās. 



   

 

19.05. 7.a klases skolēni veica izzinošu braucienu ar kuģīti “Gulbis” pa Daugavu Kokneses tuvumā. 

                          

2.a klases skolēni 20.05. viesojās Radošajā mājā Koknesē. Visi kopā iemācījās latviešu tautas rotaļas un 

dančus, spēlēja spēles, dziedāja un darbojās radošajās darbnīcās. 

              

 

25.05. un 30.05. ,apvienojot skaisto ar izzinošo, abas 8. klases apmeklēja Turaidas muzejrezervātu, 

kur  apskatīja vēstures ekspozīcijas un izstādes, pārbaudīja savas zināšanas un prasmes orientēšanās spēlē 

“Tūkstošgades stāsts” un muzejpedagoģiskajā nodarbībā “ Ciemos pie Turaidas fogta”. 

 



.                       

27.05. 10.klase izmantoja iespēju paviesoties nodibinājuma “Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”” 

kultūrizglītojošajā notikumā – izlaušanās spēle “Blēņas un pasakas”. Tā bija interesanta atkalsastapšanās ar 

Ziedoni un viņa meistarīgajām vārdu spēlēm, metaforām, kas likās īpaši aizraujošas – integrētas piedāvātajos 

atjautības uzdevumos. Kopīgiem spēkiem līdz spēles atrisinājumam izdevās nokļūt visiem.  

 

      

Iecienīta apskates vieta ir Āraišu ezerpils.  30.05. Āraišos viesojās 7.b klase. Muzejpedagoģiskās 

programmas “Izlaušanās cauri gadsimtiem” ietvaros  skolēni veica dažādus uzdevumus, izmantojot zināšanas 

un prasmes vēsturē, sociālajās zinībās, ģeogrāfijā un citos mācību priekšmetos.  

                                               

11.klase izvēlējās skaistu mācību gada noslēgumu un devās ekskursijā uz Rīgu. Viens no brauciena 

mērķiem bija paviesoties vienā no Vecrīgas pērlēm - Melngalvju namā. Aplūkot nama krāšņās telpas, kā arī 

izzināt Melngalvju brālības un senās Rīgas vēstures līkločus. 



                                           
 

 


