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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



Nākotnē pieprasītās kompetences*

*Pētījums par 

kultūrizglītības 

īstenošanas pēctecību 

profesionālās ievirzes, 

profesionālās vidējās 

izglītības, augstākās 

izglītības programmās un 

sagatavoto speciālistu 

skaita atbilstību kultūras 

nozares un radošo 

industriju darba tirgus 

prasībām  / 1. posms



Kāpēc? 

Tāpēc, ka pasaule mainās. 
Tāpēc, ka jānosargā tas, kas vērtīgs. 
Tāpēc, ka jārada tas, kas nepieciešams un dara prieku 
šodien un nākotnē

Kultūras izpratnes un izpausmes kompetences nozīme 21.gadsimtā



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



Kas noticis līdz šim
Vienotas mērķtiecīgas pieejas trūkums
- nepastāv vienota izglītības politika kultūras un profesionālās mākslas 

piedāvājuma veidošanai vispārizglītojošās skolās

Nevienlīdzība pieejamībā
- pastāv nevienlīdzība un nesistemātiskums skolēnu kultūras un 

mākslas vajadzību attīstībā un nodrošināšanā vispārējās izglītības 
sistēmā

Finansējuma nestabilitāte
- piedāvājuma izmantošana vai neizmantošana lielā mērā atkarīga no 

skolēnu un viņu vecāku, kā arī pašvaldības iespējām, izpratnes un 
prioritātēm 

Ierobežots piedāvājums 
- savstarpējas izpratnes un saziņas trūkums starp kultūras un izglītības 

nozarēm 





Ceļš uz Latvijas skolas somu

Starpnozaru 
darba grupa

• Koncepcijas 
izstrāde

• Pieredzes 
apgūšana 

Izpēte 

• Kas notiek 
skolās

• Kas ir kultūras 
nozares 
piedāvājumā 

Mācāmies 
darot

• Pilotprojekti 
skolās

• Jaunu 
piedāvājumu 
radīšana



Kam domāta “Latvijas skolas soma”

Aptver izglītības 
iestādes, kas īsteno 
vispārējās pamata un 
vispārējās vidējās un 
profesionālās izglītības 
programmas



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



Kā tas notiks: 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



Kā izmantot? 

• Pilsoniskā izglītība un 
audzināšana 

• Mācību satura apgūšana

• Mēdijpratības un kritiskās 
domāšanas attīstīšana

• Karjeras ceļu izpratnes 
veidošana 

• Ieguldījums vispusīgas 
personības izaugsmē 



Kur atrast informāciju

www.lv100.lv

www.km.gov.lv



Koordinatoru tīkls – liela 
vērtība un sadarbības 

instruments arī novada 
iekšienē

Sekmēt izglītības un 
kultūras jomu sadarbību

Kopā ar skolēniem 
izvēlēties jēgpilnas, 

daudzveidīgas, 
mūsdienīgas norises



Ko jau var darīt?

Plānot, plānot, plānot!

➢Novembra izrādes 
Nacionālajā teātrī

➢Atklāšanas pasākums 
6.septembrī Rīgā

➢Atklāšanas norises 
novados 



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



2018. gada septembris

Latvijas skolas soma sāk darboties visā Latvijā





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 

www.lv100.lv

http://www.lv100.lv/

