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Kāpēc?

-Tāpēc, ka pasaule mainās

-Tāpēc, ka jānosargā tas, kas 

vērtīgs

-Tāpēc, ka tā varam veidot 

labāku  nākotni

Lielākā dāvana valsts 

simtgadē



Iespēja iepazīt Latviju tās daudzveidībā –

- sasaistot pagātni un tagadni;

- ceļot gaismā cilvēku stāstus un stāstus par 

cilvēkiem;

- MEKLĒJOT SEVI RĪTDIENAS LATVIJAS 

KONTEKSTĀ



Kāpēc?
Māksla ir nokāpusi no “ziloņkaula troņa” …, kļūstot par patiesu 

mūsu dzīves centru. …. māksla ir daļa no viņu augšanas 
procesa. No viņu dzīves.”

Tadeušs Ropaks



Kāpēc?
Skolu uzdevums nav veidot

„speciālistus – idiotus”,… bet attīstīt skolēnu individuālās spējas, sagatavot 

domām bagātus jauniešus.

Vāclavs Havels



Latvijas skolas soma: mērķis

Radīt iespēju jēgpilni pieredzēt Latviju

Spēcināt skolas vecuma bērnu un 
jauniešu piederības sajūtu un valstisko 

identitāti

Izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, 
kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un 

jēgpilnā darbībā



21. gadsimta kompetence

MĒRĶI

Pašizpausme Mākslas darbu baudīšana
Cieņa pret daudzveidību 

un dažādību

Atvērtība pret citiem Estētikas izkopšana Mantojuma saglabāšana

KOMPETENCES
Kultūras izpratne un izpausmes

Zināšanas Prasmes Attieksmes

SATURS

Dažādi mediji Dažādas mākslas formas
Dažādas mākslas 

kategorijas

Vietējs – Eiropas –

pasaules
Idejas, pieredze, emocijas Mūsdienu mantojums

European Agenda for Culture, Culture Awareness and Expression Handbook, 2015



Cilvēki sāk saprast, ka nav “mēs” un “viņi”. Mēs 

dzīvojam vienā sabiedrībā, mums ir vienam otrs 

jāatbalsta un jāmēģina saprast. Es domāju, ka tas 

palēnām notiek.

Kaspars Kalvītis, 

raidījuma “Trīs ceturtdaļas” vadītājs  no 

Limbažiem

Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un 

pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai (VISC, 2018)

https://www.lv100.lv/Uploads/2018/03/21/visc-

int.pdf

Latvijas skolas soma kā resurss pilsoniskajai audzināšanai 

https://www.lv100.lv/Uploads/2018/03/21/visc-int.pdf


Saturiskās jomas

• Latvijas valstiskuma attīstības un 
saglabāšanas liecības

• Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās 
izpausmes

• Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā

• Latvijas daba un kultūrainava

caur profesionālās mākslas 

un kultūras pieredzēšanu, 

tautsaimniecības, vēsturiskā 

mantojuma un kultūrainavas 

izzināšanu



Darbības matrica 
Valstiskuma
attīstība un 
saglabāšana

Profesionālās
kultūras vērtības 
un laikmetīgās 
izpausmes 

Zinātnes un 
inovāciju attīstība

Daba un 
kultūrainava

Skatuves māksla (arī 
deja un laikmetīgais 
cirks)

X X x X

Mūzika X X X X

Vizuālā māksla X X X X

Kino X X X X

Arhitektūra,  dizains, 
radošās industrijas X X X X

Literatūra X X X X

Kultūras mantojums X X X X

Novadpētniecība X X X X

...



Saredzēt dzīvi kopveselumā

Latvijas Nacionālā teātra apmeklējums 

- Vēsture

- Arhitektūra

- Literatūra

- Aktiermāksla

- Tehnoloģijas

- Amatniecība

- Mārketings un komunikācija

- Utt. 



http://www.delfi.lv/turismagids/rigas-marsruti/rigas-marsruti-teatris-kura-dibinaja-latviju.d?id=49947495

http://www.delfi.lv/turismagids/rigas-marsruti/rigas-marsruti-teatris-kura-dibinaja-latviju.d?id=49947495


Latvijas gadsimts 



Stāsts par Latviju dejā



PORTRETS LATVIJĀ. 20. GADSIMTS
Izstādes norises vietas: LNMM galvenā ēka + i. z. ARSENĀLS + R. Sutas un A. Beļcovas muzejs

Izstādes norises laiks: 2018. gada 26. oktobris – 2019. gada 24. februāris

•Izstādei veltīta Māra Bērziņa 

eseja “Sejas izteiksme”

•Izstāde – strukturēts Latvijas 20. 

gadsimta portreta žanra ainas 

kopskats, aptverot dažādus 

mākslas medijus

•Izstādes katalogs sadarbībā ar 

izdevniecību “Neputns”

•Diskusijas ar māksliniekiem, viņu 

portretētajiem modeļiem, tēmas 

interpretiem 

•Izglītības programmas dažāda 

vecuma un interešu 

mērķauditorijām



Sadarbībā ar Latvijas 

Radio tiek veidota 

audioinstalācija 

“Runājošie portreti”: 

portretā redzamās 

personas oriģinālbalss 3-4 

min. no Latvijas Radio 

arhīva

skatītāju uzrunājošs un 

personu raksturojošs 

teksts

sadaļas autori Eduards 

Liniņš un Alda Briede





SIA “Krupis” Carnikavā 

- Bioloģija

- Ģeogrāfija

- Vēsture/ Latvijas vēsture

- Sociālās zinības

- Ekonomika

- Mājturība un tehnoloģijas

- Māksla 

- Sports 

- Utt.
https://www.youtube.com/watch?v=5JZerQLfiNg

Saredzēt dzīvi kopveselumā

https://www.youtube.com/watch?v=5JZerQLfiNg




Sabalansēta dienas 

plānošana



Ielikt notikumu kartē un kontekstā: zini vai mini 

No Rīgas līdz Lūznavai ir aptuveni 

• 210 km

• 275 km

• 330 km

Pa ceļam no Rīgas uz Lūznavu ir šādas 

pilsētas

• Ogre, Koknese, Pļaviņas, Jēkabpils, 

Līvāni, Preiļi, Aglona

• Baldone, Aknīste, Pļaviņas, Aglona, 

Preiļi

• Koknese, Jelgava, Pļaviņas, Jēkabpils, 

Līvāni, Aglona

• Līvāni, Preiļi, Rēzekne, Jēkabpils, 

Aglona

Liepkalni ir 

• viens no Latvijas augstākajiem kalniem, kurā 

aug liepas

• kalns Daugavpils šosejas 117. kilometrā

• populāra atpūtas vieta pa ceļam uz Daugavpili, 

kur ir maiznīca, kafejnīca un veikals

Aglonas maizes muzejs ir

– Privāts muzejs, kas aktīvā veidā, pašiem 

līdzdarbojoties,  iepazīstina 

ar labības audzēšanu un maizes tapšanu

– mūsdienīga moderna celtne ar  digitālo 

ekspozīciju par maizes tapšanu un 

uzturvērtību

– beķereja - veikals Aglonā, kurā var 

iegādāties ap 20 maizes šķirnēm



Raugieties plašāk, 

meklējiet dziļāk!



Iespēju pārbagātība

www.lv100.lv



Kultūras kanons – vieta, no kuras sākt



LV DIZAINA STĀSTS – 100

Izstādes norises vieta: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Izstādes norises laiks: 2018.gada novembris-decembris

Izstādes tematiskie bloki atsegs lietu kopsakarības un paralēles laikā un telpā:

S A K T A (etnogrāfiskā sakta, rota, kinētiskā sakta, sakta-monēta utt.)

K O K S (koks kā materiāls, pirmās koka lidmašīnas utt.)

S E G A (sedziņa, lina izstrādājumi no etno līdz mūsdienām)

Z Ī M E (rakstu zīme, ornaments visdažādākajās izpausmēs)

V E L T E (balvas, dāvinājumi…)

G O D I (svinības, mielasti utt., dziesmu svētki, svētku plakāts, dekorējums utt.)

R A T S (saules rats, ritenis, vainags, visi apļa simboli utt.)

LĀDE (viss, kas var būt pūra lādē: cimdi, brunči…)

B A L S S (balss kā LV simbols, skaņa, radio utt.)



LV DIZAINA STĀSTS -100

R AT S
LV DIZAINA STĀSTS  - 100: RATS



Septiņi valstiskuma attīstības ceļi 

- Maršruti 

- Vēsturiska un 

praktiska 

informācija 

- Stāsti 

- Idejas darbībai 



Kas jāpatur prātā un jādara  

• Svarīgie PIRMS un PĒC

• Sākam no tās vietas, kur viņi ir (S. Kirkegors)

• Vecums un pieredze ne vienmēr sakrīt

• Jāpalīdz ieraudzīt lielo bildi

• Piederības sajūta – tad, ja es saprotu,

par ko ir šis stāsts

APMEKLĒTĀJA izglītošana, 

audzināšana un LOLOŠANA

(Rick Rogers)



Ieviešanas principi

Līdztiesīgums 
pieejamībā

Nacionālā izglītības 
standarta mērķu 

īstenošana

Tradicionālā un 
laikmetīgā līdzsvars

Vietējā atbildība un 
piederības apziņas 

veicināšana

Visu skolēnu iesaiste

Izglītības un kultūras 
iestāžu saskaņota 

rīcība

Saikne ar tiešo 
mācību procesu



Ieviešanas mehānisms

Ik gadus aptvers vairāk nekā 200 
tūkstošus skolas vecuma bērnu un 

jauniešu – 1.- 12.klase, t.sk., 
profesionālās izglītības programmu 

audzēkņus

Finasējums nonāks pie izglītības iestādes 
dibinātāja, atbilstoši skolēnu skaitam

Informācijas apritei izveidots pašvaldību 
koordinatoru tīkls



Finansējuma izlietojums 

- Latvijas pieredzēšanai ārpus skolas

- Skolā notiekošo norišu izmaksām, atbilstoši 

saturiskajām jomām 

7,00 euro pusgadā

Attiecināmās izmaksas: 

• samaksa par izglītojošas programmas 

pakalpojuma sniegšanu izglītības iestādē

• izdevumi izglītojošu pasākumu nodrošināšanai 

ārpus izglītības iestādēm – ieejas biļetes, 

transporta un degvielas izmaksas

NB! Īstenojot Latvijas skolas somas norises, nedrīkst iekasēt vēcāku 

līdzmaksājumu!



Saturiskās atskaites projekts



2018. gada 1. septembris

Visā Latvijā sākas Latvijas skolas somas norises

Atklāšanas pasākums 6. septembrī



Ilgtermiņa rezultāts

Ieguldījums brīvas, radošas un atbildīgas 
sabiedrības veidošanā, kurā ikviens ciena savu 

valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un 
vairotu



#esesmuLatvija –

pieredzot, izzinot, saprotot, izjūtot

http://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

Paldies!

Tālākai saziņai 

aija.tuna@km.gov.lv

ilze.tormane@km.gov.lv

http://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/
mailto:aija.tuna@km.gov.lv
mailto:ilze.tormane@km.gov.lv

