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Kāpēc?

Tāpēc, ka pasaule mainās

Tāpēc, ka jānosargā tas, kas vērtīgs

Tāpēc, ka jārada jaunas vērtības

Tāpēc, ka tikai tā varam veidot labāku  
nākotni

Lielākā dāvana valsts simtgadē





Latvijas skolas soma: mērķis

Radīt iespēju jēgpilni pieredzēt Latviju

spēcinot skolas vecuma bērnu un 
jauniešu piederības sajūtu un valstisko 

identitāti

izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, 
kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un 

jēgpilnā darbībā

Ieviešanas periods Latvijas valsts 
simtgades programmas ietvaros –

2018.- 2021. 



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

Iespēja kultūras izpratnes un izpausmes 

kompetences veidošanai

http://www.unesco.lv/files/OMC-CulturalAwareness-

Report-LV-NET_b5413956.pdf

Latvijas skolas soma kā resurss

https://www.lv100.lv/Uploads/2018/03/21/visc-int.pdf
http://www.unesco.lv/files/OMC-CulturalAwareness-Report-LV-NET_b5413956.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, 
vēsturiskā mantojuma, 

kultūrainavas un inovāciju 
izzināšanu



Kā tas darbosies 



Ministru kabineta noteikumi Nr. 529

• Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu 
programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2018. gada 
1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim

Rīgā 2018. gada 21. augustā (prot. Nr. 39 7. §)

http://dev.likumi.lv/ta/id/301191-kartiba-kada-aprekina-un-pieskir-valsts-budzeta-
finansejumu-programmas-latvijas-skolas-soma-istenosanai-no-2018-gada

http://dev.likumi.lv/ta/id/301191-kartiba-kada-aprekina-un-pieskir-valsts-budzeta-finansejumu-programmas-latvijas-skolas-soma-istenosanai-no-2018-gada


Vadlīnijas „Latvijas skolas soma” īstenošanai

Darbības principi:

• mācību procesa sastāvdaļa; neaizstāj, bet papildina esošo

• norisēm jābūt tieši saistītām ar mācību un audzināšanas darba 
saturu

• norisēs piedalās visi skolēni

• jānodrošina vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam

• jāveicina skolēnu iesaiste arī norišu plānošanā un organizēšanā



Vadlīnijas „Latvijas skolas soma” īstenošanai

Saturs:
• Kultūras ministrijas mājaslapā esošais piedāvājums ir galvenais saraksts, no kura 

izvēlēties norises; tas tiek regulāri atjaunots. 
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-
un-jauniesiem/aicinam-iepazities-ar-kulturas-pasakumu-piedavajumu

• Iespējamas arī citas norises, kas atbilst „Latvijas skolas somas” saturiskajām jomām un 
izpausmes formām, un to apmeklēšana kopā ar skolēniem ļauj ieekonomēt finanses un 
laiku. 

• Koncertus lielos pasākumos un izklaides norises, piemēram, skolas Ziemassvētku 
svinībās utt., kas nav sasaistīti ar mācību un audzināšanas procesu, nevar finansēt no 
„Latvijas skolas somas” līdzekļiem.

• Šaubu gadījumā sazinieties ar Latvijas valsts simtgades biroju. 

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem/aicinam-iepazities-ar-kulturas-pasakumu-piedavajumu


Vadlīnijas „Latvijas skolas soma” īstenošanai

Administrēšana:

• Nav jānodrošina tieši 7 eiro izlietojums uz katru skolēnu

• Izdevumi jāplāno tā, lai tie tiktu izlietoti maksimāli efektīvi, lai tie aptvertu visus 
skolēnus, nodrošinot katram vismaz vienu norisi semestrī

• Ja pasākums ir bez maksas, bet nepieciešami transporta izdevumi, tos var segt 
no „Latvijas skolas somas” līdzekļiem, atskaitē norādot apmeklēto norisi, tās 
atbilstību saturiskajai jomai un izpausmes formai. 

• 2018. gadā piešķirtais finansējums aprēķināts balstoties uz IZM sniegtajiem 
datiem par skolēnu skaitu uz 2017. gada septembri. 

• 2019. gada finansējums tiks aprēķināts, izmantojot datus par 
2018. gada septembri. 



Vadlīnijas „Latvijas skolas soma” īstenošanai

Administrēšana:

• Piešķirtais finansējums attiecas uz izglītības iestādēm, kas īsteno 
vispārējās un speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, 
profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības 
programmas, t. sk., vakara (maiņu) programmās, bet ne tālmācībā.

• 2018. gadā piešķirtais finansējums jāizmanto līdz 2018. gada 
31. decembrim. Atlikums netiek pārcelts uz nākamo gadu. 

• Finanšu līdzekļu administrēšanā un izlietojumā jāvadās pēc 
atbilstošajām spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, kas regulē 
attiecīgo finansējuma saņēmēju. 



Vadlīnijas „Latvijas skolas soma” īstenošanai

Administrēšana:

• nav atļauts piesaistīt vecāku vai skolēnu līdzfinansējumu, bet to ir 
atļauts kombinēt ar citu veidu līdzfinansējumu

• Katrs izglītības iestādes dibinātājs nosaka kārtību, kā izglītības iestādē/s 
notiek iekšējā plānošana un atskaišu iesniegšana. Kultūras ministrijai 
atskaite jāiesniedz tiešajam naudas saņēmējam par visām norisēm visās 
savās dibinātajās izglītības iestādēs elektroniski sistēmā „epārskati”, kur 
katram dibinātājam tiks ģenerēta MK noteikumu Nr. 529 2. pielikumā 
apstiprinātā veidlapa.



MK noteikumu 2.pielikums – atskaišu veidlapas



Vadlīnijas „Latvijas skolas soma” īstenošanai

Publicitāte:

• Par „Latvijas skolas somas” norisēm jāinformē skolēnu vecāki un 
plašāka sabiedrība, t. sk., publicējot informāciju skolas, pašvaldības 
u. c. interneta vietnēs un sociālo tīklu kontos, kā arī presē un citos 
plašsaziņas līdzekļos. Informācija par publicitāti jāapkopo un 
jāiesniedz atskaitē. 

• Skolas noformējumā un afišu veidošanai izmantojiet trīs veidu 
plakātus, kas caur novada koordinatoru nosūtīti katrai skolai. 



http://bauskasvg.lv/2018/09/06/skolas-soma/
Bauskas Valsts ģimnāzija 

http://bauskasvg.lv/2018/09/06/skolas-soma/


http://www.34vsk.lv/index.php/lv/projekti-un-konkursi/1123-iniciativa-latvijas-skolas-soma

http://www.34vsk.lv/index.php/lv/projekti-un-konkursi/1123-iniciativa-latvijas-skolas-soma


http://vidusskola.varaklani.lv/278-skolas-soma.html

http://vidusskola.varaklani.lv/278-skolas-soma.html


https://www.riv.lv/projekti/programma-latvijas-skolas-soma

https://www.riv.lv/projekti/programma-latvijas-skolas-soma


Uzdevums – 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


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



Dzīve ārpus Rīgas 



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

•Projekta mērķis: raksturot Latvijas materiālās kultūras izcilākās parādības dekoratīvajā mākslā 

un dizainā, kas tapušas laika posmā no 1918. gada līdz 2018. gadam, akcentējot kultūras 

mantojuma pēctecības nozīmi un jaunradi – „Zīme. Zīmols. Identitāte”. 

•Simts gadu perioda nogrieznī tiek atlasīti mākslas un dizaina paraugi, kas izturējuši laika 

pārbaudi un uzskatāmi par mūsu kultūras zīmēm un Nacionālā kultūras kanona vērtībām.

•Izstāde vēsta par to, kā tautas mākslas mantojums pārtop profesionālās mākslas un dizaina 

objektos, spilgti atklājot mūsu tautas nacionālās identitātes noturību, kas sakņojas Latvijas 

dabā, etnogrāfiskajā mantojumā, folkloras tradīcijās un amatu prasmēs, ziemeļnieciskajā 

lakonismā un materiālu estētikā.



LV DIZAINA STĀSTS - 100

RATS
LV DIZAINA STĀSTS – 100: RATS



LV DIZAINA STĀSTS – 100: SAKTA



LV DIZAINA STĀSTS – 100

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

SAKTA (etnogrāfiskā sakta, rota, kinētiskā sakta, sakta-monēta utt.)

KOKS (koks kā materiāls, pirmās koka lidmašīnas utt.)

SEGA (sedziņa, lina izstrādājumi no etno līdz mūsdienām)

ZĪME (rakstu zīme, ornaments visdažādākajās izpausmēs)

VELTE (balvas, dāvinājumi…)

GODI (svinības, mielasti utt., dziesmu svētki, svētku plakāts, dekorējums utt.)

RATS (saules rats, ritenis, vainags, visi apļa simboli utt.)

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

BALSS (balss kā LV simbols, skaņa, radio utt.)



Septiņi valstiskuma attīstības ceļi 

- Maršruti 

-Vēsturiska un 

praktiska 

informācija 

- Stāsti 

- Idejas darbībai 



Vai "mažora toņkārtas sindroms“? 
“dažos gadījumos mākslinieciskās izpausmes, 

kas saistītas ar sociāliem, kultūras vai 
politiskiem apstākļiem, var tikt uzskatītas 
par aizskarošām, biedējošām vai 
nepiemērotām skolēniem...”

- vai šāda mākslinieciskā izteiksme iederas 
programmā? 

- vai pedagogu izvēles ietekmē “mažora 
toņkārta sindroms”, tas ir, pieeja, kas 
prezentē skolēniem idealizētus un 
izskaistinātus viedokļus par realitāti?



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

• Sabalansēts dienas plānojums 

• 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



Ilgtermiņa rezultāts

Ieguldījums brīvas, radošas un atbildīgas 
sabiedrības veidošanā, kurā ikviens ciena 
savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu 

apliecinātu un vairotu

Tālākai saziņai aija.tuna@km.gov.lv

https://lv100.lv/skolassoma/

mailto:aija.tuna@km.gov.lv
https://lv100.lv/skolassoma/

