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Kāda izglītība?  

Mūsu rūpju pamats ir izglītība. Viss cits 
ir atkarīgs no tās. ... 

Skolu uzdevums nav veidot 
“speciālistus – idiotus”, kas izpildītu 
tikai tautsaimniecības atšķirīgo 
sektoru specifiskās vajadzības, bet 
gan mērķtiecīgi attīstīt skolēnu 
individuālās spējas, sagatavot 
domām bagātus jauniešus, kas 
spētu izprast daudz plašāk savas 
specialitātes sociālos, vēsturiskos 
un filozofiskos aspektus. ... 

Skolām tāpat jāpalīdz jauniešiem kļūt 
par pašpaļāvīgiem, darbīgiem 
pilsoņiem. Ja ikviens neinteresēsies 
un neiesaistīsies politikā, tad tā kļūs 
par darbības jomu cilvēkiem, kuri tai 
vismazāk piemēroti. 

 
Vāclavs Havels. Vasaras pārdomas 



Mērķi 

Kompetences 

Saturs 

Izpratne un 

izpausmes 

Zināšanas Prasmes Attieksmes 

Pašizpausme 

Mantojuma 

saglabāšana 

Atvērtība 

pret citiem 

Mākslas darbu 

baudīšana 

Cieņa pret 

daudzveidību un 

dažādību 

Estētikas 

izkopšana 

Dažādi 

mediji 

Dažādas 

mākslas 

formas 

Dažādas 

mākslas 

kategorijas 

Vietējs- 

Eiropas- 

pasaules 

Mūsdienu 

mantojums 

Idejas, 

pieredze, 

emocijas 

European Agenda for Culture. Cultural Awareness and Expression 

Handbook. 2015 

Kultūras izpratne un izpausmes kā viena no 21.gs.  

pamatkompetencēm 



Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
«Latvija 2030»;  pirmā prioritāte 
“Latvijas kultūras telpas attīstība” - 
Radošas sabiedrības veidošana 

Nacionālais attīstības plāns 2020; rīcības 
virziens “Kompetenču attīstība” 

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014-
2020 “Radošā Latvija”; 2. prioritāte 
“Radošums mūžizglītībā un uz darba 
tirgu orientēta kultūrizglītība” 

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-
2010.gadam; 4.rīcības virziens 
“Kultūrizglītības pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana pamata 
un vidējās izglītības pakāpē” 
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Politiskais ietvars 
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Konceptuālais ietvars: četri pīlāri 

Pilsoniskums, 
valstiskās 
piederības 

apziņa, 
nacionālā 
identitāte 

Izglītības 
kvalitāte 

Kultūras 
izpratnes un 
izpausmes 

kompetence 

Sociālās 
nevienlīdzības 

mazināšana 



Mērķis  

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.  



KM un Starpnozaru darba grupa izveidojusi konceptu un 
koordinējusi informācijas apkopošanu ieviešanas mehānismu 
izstrādei 

 KM apkopojusi informāciju par jau esošo kultūras norišu 
piedāvājumu bērniem un jauniešiem 
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/kultura_skoleniem.htm 

Veikts pētījums par kultūras norišu pieejamību  un izmantošanu 
līdzšinējā skolu darbībā, identificējot labo pieredzi un šķēršļus 

 Notikušas konsultācijas, lai veidotu vienotu redzējumu par 
projekta mērķiem un ieviešanas mehānismiem 

 Izstrādāti metodiskie ieteikumi pašvaldību vadītājiem un skolu 
administratoriem pilotprojekta ieviešanai 

 Sākas pilotprojekts satura un ieviešanas mehānismu 

aprobēšanai skolās/pašvaldībās Brocēnos, Daugavpilī un Rīgā 
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Paveiktais 
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http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/kultura_skoleniem.htm


Tradicionālā 
un laikmetīgā 

līdzsvars 

Visu skolēnu 
iesaiste 

Līdztiesīgums 
pieejamībā 

Ieviešanas principi 



Vietējā 
atbildība un 
piederības 

apziņas 
veicināšana 

Izglītības un 
kultūras 
iestāžu 

saskaņota 
rīcība 

Sekmē 
nacionālā 
izglītības 
standarta 

mērķu 
sasniegšanu 

Saikne ar 
tiešo mācību 

procesu 

Ieviešanas principi 



 Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības: valstiskuma 
veidošanās, nosargāšanas un attīstības vēstures piedzīvošana, apzinot 
būtiskākos notikumus un iesaistītos cilvēkus, tai skaitā ikviena Latvijas 
novada iedzīvotāju un notikumu lomu valstiskuma attīstības procesā 

 Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, kas ietver 
profesionālās mākslas un kultūras piedzīvošanu skatuves mākslā, 
mūzikā, arhitektūrā, dizainā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā un kino, 
saistot šīs pieredzes ar valsts izglītības standartā noteiktajiem 
saturiskajiem tematiem un sasniedzamajiem rezultātiem 

 Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā, paplašinot dabaszinību, 
matemātikas, tehnoloģiju un citu mācību priekšmetu apguves 
iespējas ar profesionālās kultūras tapšanas un sasniegumu iepazīšanu, 
akcentējot zinātnes un inovāciju nozīmi kultūras un cilvēces 
identitātes un attīstības perspektīvā 

 Latvijas daba un kultūrainava, dodot skolēniem iespēju klātienē 
piedzīvot dabas, kultūras un kultūras mantojuma (t.sk. nemateriālā) 
vienotību kā valsts identitātes daļu, akcentējot novadpētniecības, 
sociālo jautājumu izpratnes, pilsoniskās līdzdalības un kritiskās 
domāšanas aspektus 
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Saturs 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB0qKQrtnOAhUJiiwKHe2aCIwQjRwIBw&url=http://lorrie.cranor.org/blog/tag/color/&bvm=bv.129759880,d.bGg&psig=AFQjCNFpVB1peJZ2M_jMIg7y3zKBuOsaCw&ust=1472104308086234


Caur profesionālās mākslas un kultūras 
piedzīvošanu  
- skatuves mākslā 
- mūzikā 
- arhitektūrā 
- dizainā 
- vizuālajā mākslā 
- literatūrā 
- dejā 
- kino 
un tautas mantojuma un kultūrainavas 
izzināšanu 
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Saturs – kā? 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB0qKQrtnOAhUJiiwKHe2aCIwQjRwIBw&url=http://lorrie.cranor.org/blog/tag/color/&bvm=bv.129759880,d.bGg&psig=AFQjCNFpVB1peJZ2M_jMIg7y3zKBuOsaCw&ust=1472104308086234


Radošās industrijas kā īpaša iespēja 

Aktivitātes, kas balstās uz individuālo vai 
kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu 
un kuras, izveidojot un izmantojot 
intelektuālo īpašumu, spēj celt labklājību 
un radīt darba vietas.  

 Veidojas, mijiedarbojoties  

• mākslai 

• kultūrai 

• tehnoloģijām 

•  biznesam 

 

Spēks ir radošuma un biznesa apvienojumā.  

Svarīga arī vide, sociālais aspekts un izglītība.  

 

 

 

   Foto: Dz. Purviņa 



Ko un kā darīt: izzināt, baudīt un radīt 



Atziņas un tālāk risināmie jautājumi 

 Muzeji, bibliotēkas, kultūras centri utt. kā vide 
un platforma kultūras iepazīšanai un 
līdzpārdzīvojumam  

 Informācijas pieejamības un pārskatāmības 
uzlabošana 

  iespēja analizēt/grupēt 

  vieglāka izvēle lietotājam 

 Latvijas valsts simtgades aspekta 
akcentēšana 

 Saiknes nodrošināšana ar mācību 
saturu/izglītības standartu, t.sk., 

  starppriekšmetu saiknes, t.sk., ar 
dabaszinību cikla priekšmetiem, 
akcentēšana  

 Vienotu piedāvājuma pakešu veidošana  

 Finansējuma un ieviešanas modeļu izstrāde 



Sagaidāmais rezultāts  

ES  ESMU LATVIJA: 
pieredzot, izzinot, 
saprotot, izjūtot  



Plānotā iniciatīvas ieviešana 

 2016./17. māc. g. – piedāvājuma un ieviešanas mehānismu izstrāde  

 2017./18. māc. g. - piedāvājuma un ieviešanas mehānismu izstrāde; 

pilotprojekts skolās/pašvaldībās 

 2018./19. māc. g. – svētku dāvana: oficiālās ieviešanas sākums  

 2019./20. māc. g. un tālāk – viss turpinās 



Paldies! 

Tālākai saziņai aija.tuna@km.gov.lv  

mailto:aija.tuna@km.gov.lv

