


 

 
INICIATĪVA „LATVIJAS SKOLAS SOMA” 

  Lielākā dāvana Latvijas valsts simtgadē 

  Sākums 2018. gada 1. septembrī 

  Ikvienam 1.-12. klases skolēnam vispārējās un  

profesionālās izglītības iestādēs  

  Vairāk nekā 200 000 tūkstoši skolēnu ik gadu 



LATVIJAS SKOLAS SOMA: MĒRĶIS/ KĀPĒC 

Radīt iespēju  
jēgpilni pieredzēt Latviju 

Spēcināt  
skolas vecuma bērnu un 
jauniešu piederības izjūtu  

un valstisko identitāti 

Izzināt un iepazīt  
Latvijas vērtības,  

kultūrtelpu un attiecības  
dinamiskā un jēgpilnā darbībā 







KĀPĒC? - 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 



 

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 



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 

Finansējums nonāk  
pie izglītības iestādes dibinātāja,  

atbilstoši skolēnu skaitam 
 

Informācijas apritei  
darbojas pašvaldību koordinatoru tīkls 



FINANSĒJUMA IZLIETOJUMS 

- Latvijas pieredzēšanai ārpus skolas 

- Skolā notiekošo norišu izmaksām, atbilstoši saturiskajām jomām  

 

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 līdzmaksājumus no skolēniem un viņu vecākiem  



ILGTERMIŅA REZULTĀTS 

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

valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un 
vairotu 



KAS JĀPATUR PRĀTĀ UN JĀDARA  

 Svarīgie PIRMS un PĒC saruna par notikumu 

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

 Vecums un pieredze ne vienmēr sakrīt 

 Jāpalīdz ieraudzīt lielo bildi 

 Piederības sajūta rodas tad, ja es saprotu, par ko ir šis stāsts 

 Dzīve ir arī ārpus Rīgas 

 Domājiet par sabalansētu dienas plānu – piedāvājuma un 

apjoma ziņā 

 

 



IESPĒJU UN IZVĒĻU DAŽĀDĪBA 
 

Informācija par kultūras norišu piedāvājumu bērniem un 

jauniešiem apkopota Kultūras ministrijas mājaslapā 

www.km.gov.lv  

 

Latvijas Kultūras kanons – vieta, no kuras sākt 

www.kulturaskanons.lv 

 



KATRĀ NOTIKUMĀ SAREDZĒT DZĪVI 

KOPVESELUMĀ 

Piemēram: Latvijas Nacionālā teātra apmeklējums  

Vēsture 

Arhitektūra 

Literatūra 

Aktiermāksla 

Tehnoloģijas 

Amatniecība 

Mārketings un komunikācija 

u.c. 



RAUGIETI PLAŠĀK, MEKLĒJIET DZIĻĀK! 

Piemēri, kuros viens notikums paver plašas izziņas iespējas un 

dažādu nozaru iepazīšanu 

 

Filmu programma “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” 

• Topošā deju izrāde par Latviju “Abas malas” 17.-19.novembrī Arēna Rīga 

• Izstāde “PORTRETS LATVIJĀ. 20. GADSIMTS” 2018. gada 26. oktobris – 

2019. gada 24. februāris LNMM 

• Muzeju kopizstāde “Latvijas gadsimts” LNVM līdz 2021.gadam 

• Izstāde “LV DIZAINA STĀSTS – 100”  2018.gada novembris-decembris, 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs 

• Latvijas iepazīšana maršrutos “Septiņi valstiskuma veidošanās ceļi” 

 

 



Paldies! 

PAPILDU INFORMĀCIJA 
 

www.lv100.lv 

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

skolas-soma/  

 
 

TĀLĀKAI SAZIŅAI 
 

Kultūras ministrijas Latvijas valsts 

simtgades birojs  

aija.tuna@km.gov.lv  



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 


