
 

Rīgas Kultūru vidusskolas skolēni 2019./2020. m. g. 1. semestrī izmanto 

iniciatīvas “Latvijas skolas soma” sniegto iespēju jēgpilni iepazīt Latviju mākslas 

un kultūras norisēs, tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas 

liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, 

vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, tādējādi spēcinot bērnu un jauniešu 

piederības sajūtu un valstisko identitāti.    

Pasākumu laikā skolēniem var apgūt mācību saturu ārpus klases telpām, gūstot 

praktisku pieredzi un jaunu skatījumu uz mācību un audzināšanas darba saturu un 

nostiprinot klasē iegūtās zināšanas. Šādi skolēns iegūst jaunas un papildina esošās 

zināšanas, prasmes un attiekami reālā, jēgpilnā situācijā, izejot no ierastās klases 

vides un mācību metodēm.  Skolēni mācās saskatīt dzīvi kopveselumā, neiekļaujoties 

viena noteikta mācību priekšmeta robežās.    

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros klases plāno apmeklēt teātra, kino 

un baleta izrādes, piedalīties dažādās muzejpedagoģijas nodarbībās un ekskursijās, 

iepazīt dabas takas, apmeklēt izstādes. Šīs aktivitātes ne tikai sniedz iespēju 

skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises, vēsturi un vēsturisko 

mantojumu, kultūrainavu, kultūras vērtības un zinātni, bet arī pilnveidot 

pašizpausmes mākslu, sekmēs ieradumu baudīt un analizēt dažādus mākslas 

izpausmes viedus tai skaitā teātra izrādes un mākslas filmas, veicinās cieņpilnas 

attieksmes veidošanos pret daudzveidīgo un atšķirīgo.   

 

Skolēnu atziņas – kultūras dzīve ir ļoti dažāda un mācību stunda var notikt Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā vai Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā… 

  



Rīgas Kultūru vidusskolas pasākumu plāns 

 iniciatīvas „Latvijas skolas soma”  

2019./2020. mācību gada 1. semestrī  
  

 
 

Klase Pasākums Norises laiks 

1.a,b,c klases 

2.a,b,c klases 

3.a,b,c klases 

“Esi drošs, bet uzmanīgs!” 
15.10.- 

18.10.2019. 

“Kā kļūt par karavīru?” 
11.11.- 

14.11.2019. 

“Kurš ir Ziemassvētku vecītis?” 17.12.2019. 

4.a klase Rīgas Motormuzejs 11.2019. 

4.b klase Teātris “Planēta Nr. 75” 18.10.2019 

5.a klase Vecrīgas pētnieks 04. 10.2019. 

5.b klase Brāļa Bertolda dzirnavas 27.09.2019. 

5.c klase Mans foto stāsts. Foto muzejs 27.09.2019. 

6.a klase Ekskursija Padomju slepenajā bunkurā 27.09.2019. 

6.b klase 
Interaktīvā multimediju izstāde “Jūras 

dzelmju noslēpumi” 
10.2019. 

6.c klase Āraišu vējdzirnavas 04.10.2019. 

7.a,c klases 
Beverīnas labirinti un dabas taka “Putnu 

iela” 
27.09.2019. 

7.b klase Rundāles pilī un Minizoo “Dobuļi” 27.09.2019. 

8.a klase LNO un balets “Mūzikas skaņas” 09.11.2019. 

8.b klase “Vecrīgas pētnieks” 10.2019. 

8.c klase “Vecrīgas pētnieks” 10.09.2019. 

9.a klase 
Teātra izrāde “Savādais atgadījums ar suni 

naktī” 
08.11.2019. 

9.b klase Izstāde un izlaušanas spēle “Bēgļu gaitas” 10.2019. 

10.a klase Izstāde “No Monē līdz  Kandinskim” 24.09.2019 

10.b,c klases Iepazīsti Vidzemes pilsētas 27.09.2019. 

11.a klase Brauciens uz Ķemeru tīreļu purvu 27.09.2019. 

11.b klase Filmas “Jelgava'94” seanss 10.2019. 

11.c klase Ekskursija: Latvija- Dienvidigaunija 27.09.2019. 

12.a klase Alūksnes pils un muzejs 27.09.2019. 

12.b klase Izrāde “Zem diviem karogiem” 11.10.2019. 

12.c klase Filma “Jelgava 94” 07.10.2019. 

 


