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Par visu, kas Latviju padara par LATVIJU



Izzināt, izjust, rīkoties. 



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.

Ik gadu tiks sasniegti 

apmēram 210 000 

skolas vecuma bērnu un 

jauniešu



Latvijas skolas soma: ietekme un nozīme 

- Paliekoša dāvana bērniem un jauniešiem Latvijas

valsts simtgadē

- Aptver plašu iesaistīto cilvēku loku (skolēni,

pedagogi, kultūras nozares speciālisti, vecāki,

ģimenes, vietējā sabiedrība utt.)

- Sniedz ieguldījumu mūsdienīga izglītības procesa

īstenošanā

- Iespēja kultūras nozares attīstībai

- Mazina iespēju nevienlīdzību un nelīdztiesību
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Konceptuālais ietvars: četri pīlāri

Pilsoniskums, 
valstiskās 
piederības 

apziņa, 
nacionālā 
identitāte

Izglītības 
kvalitāte

Kultūras 
izpratnes un 
izpausmes 

kompetence

Sociālās 
nevienlīdzības 

mazināšana



Saturiskās jomas un darbības formas  

• Latvijas valstiskuma attīstības un 

saglabāšanas liecības

• Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās 

izpausmes

• Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā

• Latvijas daba un kultūrainava

•Vēstures, kultūras mantojuma un 

kultūrainavas izzināšana klātienē

•Klātbūtne profesionālās kultūras un 

mākslas notikumos (skatuves māksla, mūzika, 

arhitektūra, dizains, vizuālā māksla, literatūra, deja, 

kino utt.)

Aktīva līdzdarbošanās

KO? KĀ?

Vietējā 
atbildība un 
piederības 

apziņas 
veicināšana

Izglītības un 
kultūras 
iestāžu 

saskaņota 
rīcība

Sekmē 
nacionālā 
izglītības 
standarta 

mērķu 
sasniegšanu

Saikne ar 
tiešo mācību 

procesu

Tradicionālā 
un laikmetīgā 

līdzsvars

Visu skolēnu 
iesaiste

Līdztiesīgums 
pieejamībā



KM un Starpnozaru darba grupa izveidojusi konceptu un metodisko ietvaru

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

Izstrādāti metodiskie ieteikumi pašvaldību vadītājiem un skolu administratoriem pilotprojekta ieviešanai

Veikts pilotprojekts satura un ieviešanas mehānismu aprobēšanai 8 skolās 3 pašvaldībās (Brocēnos, Daugavpilī un Rīgā)

Nākamie soļi
Normatīvā regulējuma un ieviešanas mehānismu izstrāde un apstiprināšana, metodikas pilnveide

Projekta koordinatoru tīkla izveide pašvaldībās

Jaunu piedāvājumu radīšana sadarbībā ar VKKF un informācijas izplatīšanas sistēmas izveide

Latvijas skolas somas atvēršana 2018.gada rudenī
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Paveiktais

http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/kultura_skoleniem.htm




Kur atrast vairāk informācijas un pieredzes

Brocēnu vidusskola www.brocenuvsk.lv/latvijas-skolas-soma/

Rīgas Juglas vidusskola http://rjv.lv/page/Latvijas-skolas-soma

Daugavpils 10.vidusskola www.d10vsk.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=1212

Pamatskola „Rīdze” www.ridze.lv/latvijas-skolas-soma/

http://www.brocenuvsk.lv/latvijas-skolas-soma/
http://rjv.lv/page/Latvijas-skolas-soma
http://www.d10vsk.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=1212
http://www.ridze.lv/latvijas-skolas-soma/


Kopējais norišu skaits - 2055



Kultūras kanons – vieta, no kuras sākt



http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/izzinat-pieredzet-rikoties/

Piemēri iedvesmai / IAC projekti  

http://www.iac.edu.lv/aktualie-

projekti/par-vesturi-sodienu-un-

sevi/brocenu-vidusskolas-skoleni-

izveido-pasi-savu-filmu/

http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/izzinat-pieredzet-rikoties/
http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/par-vesturi-sodienu-un-sevi/brocenu-vidusskolas-skoleni-izveido-pasi-savu-filmu/


Virtuālās iesaistes iespējas

www.atminivesturi.lv

lv100.garamantas.lv

www.muzejaspele.valmiera.lv

www.garamantas.lv

http://www.atminivesturi.lv/
http://www.muzejaspele.valmiera.lv/
http://www.garamantas.lv/


Ilgtermiņa rezultāts 

Ieguldījums brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā, 

kuras iedzīvotāji ciena savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu 

apliecinātu un vairotu. 

Iespēja kultūras nozares attīstībai, t.sk., 

- auditorijas audzināšanai un paplašināšanai

- jaunu darba formu un produktu attīstībai,

- nodarbinātības sekmēšanai

- kultūras pakalpojumu reģionālā pārklājuma nodrošināšanai



Iespējas un mājasdarbi visiem 

VECĀKIEM

Noticēt, ka šī ir

visīstākā mācīšanās

SKOLOTĀJIEM

Saredzēt iespēju iziet 

ārpus rāmjiem, 

paveikt vairāk un nokļūt 

dziļāk

RADOŠAJIEM

Veidot mūsdienīgu, 

jēgpilnu,  mobilu, 

neparastu piedāvājumu

MEDIJIEM

Pārdomu pilnas sejas, jauni iespaidi un prieks arī ir 

stāstīšanas vērtas ziņas

Kā par to pastāstīt? 



ES  ESMU LATVIJA: 
pieredzot, izzinot, saprotot, izjūtot 

Paldies!
Tālākai saziņai aija.tuna@km.gov.lv

mailto:aija.tuna@km.gov.lv

