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• Kāds apēdis zivi… 

• Te būs simfoniskais?! 

• Mums te piedāvā tādu pamācošu ludziņu. 

• Varam sniegt izrādes un koncertus jebkuros gadskārtu un valsts svētkos. 

 

 “Mēs negribam pamācošas un didaktiskas izrādes; gribam, lai primārā 
tomēr ir māksla, bet, lai (gudrs) pedagogs arī saredz, kā to tālāk izmantot 
mācību un audzināšanas darbā.” 

DAŽI PASTĀSTI SĀKUMAM 



 

KĀ NONĀKT LĪDZ KULTŪRPRATĪBAI 

Radīt iespēju 

• domāt,  

• vērtēt,  

• izjust,  

• ļauties emocijām,  

• runāt vai klusēt  

• utt.  
 

Palīdzēt atpazīt 

• kontekstus, 

• citātus,  

• atsauces  

• utt. 
 

Paņemt to, kam esi gatavs 
 

Iet vismaz vienu soli tālāk  



LIELAIS IETVARS 

Mērķis – Latvijas 
iepazīšana caur 
kultūras un mākslas 
norisēm 
 



PIRMĀ PALĪDZĪBA 

Zvans un/vai  
e-pasts draugam 
= LV100 birojam 
 



INFORMĀCIJA PAR PROGRAMMAS NORISĒM   

www.lv100.lv/skolassoma   
 

http://www.lv100.lv/skolassoma
http://www.lv100.lv/skolassoma


INFORMĀCIJA PAR KULTŪRAS NORISĒM   

Kultūras 
ministrijas 
mājaslapa 
www.km.gov.lv  
 

http://www.km.gov.lv/


http://rmm.lv/2019/09/skolas-somas-piedavajums/  

http://rmm.lv/2019/09/skolas-somas-piedavajums/
http://rmm.lv/2019/09/skolas-somas-piedavajums/
http://rmm.lv/2019/09/skolas-somas-piedavajums/
http://rmm.lv/2019/09/skolas-somas-piedavajums/
http://rmm.lv/2019/09/skolas-somas-piedavajums/


 No 2018. gada 
septembra līdz 
2019. gada jūnijam 
536 skolēnu grupas 
no 144 Latvijas 
skolām, no visiem 
Latvijas reģioniem.  









SATURA PAPILDINĀŠANA 

Joprojām atvērta jaunām iniciatīvām 
 
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas 
satura radīšana 



PIEREDZES APMAIŅA 

Stāstām cits citam un visai 
sabiedrībai 
 
• Skolu un pašvaldību  
interneta vietnes 
 
• LV100 mājaslapa 
 
• Sociālie tīkli 

#LatvijasSkolasSoma 





“[..] svarīgākais, ka ne jau par vienu rausi bagātāki mēs palikām, bet gan par veselu 
stāstu, vēsturi un kulturālo mantojumu ap šo rausi, ko varēsim ņemt līdzi savā zinību 

pūrā un pastāstīt vēl citiem, ka ir tāda zeme Alsunga, kurā izsenis dzied suitu sievas un 
gatavo sklandu raušus kā nekur!” 

 
/ V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 8.b un 8.c klase / 

 

“Kā skolēniem vislabāk iemācīt vēsturi? 
Pašiem iejūtoties vēsturiskās situācijās 
un personās, būt vietā un laikā.” 
 

/ Durbes pils, muzejpedagoģiskā programma 
“Ceļojums laikā. 1919. gads”. Brocēnu 
vidusskolas 10. klase / 

 



METODIKA: kā “pareizi” izvēlēties?  

 
 

• Saikne ar mācību saturu 
 
•Ar PIRMS un PĒC norisēm 
 
• Atbilstoši 
vecumposmam un 
līdzšinējai pieredzei 
 
• Ar iespēju izteikt 
jautājumus un savu 
viedokli 
 
• Ar skolēnu intelektuālu, 
emocionālu, fizisku un 
sociālu līdzdalību  
 
 



DOKUMENTĒŠANA UN ATSKAITES   

Savs arhīvs / portfolio 
 
Līgumā paredzētās atskaites 



Latvijas skolas soma Brocēnu novadā 2018./2019.m.g. 
KLASE TEĀTRIS 

 
MŪZIKA  

VIZUĀLĀ 
MĀKSLA 

LAIKMETĪGĀ 
DEJA 

ARHITEKTŪRA KINO LITERATŪRA 
KULTŪRAS 

MANTOJUMS 
NOVAD 

PĒTNIECĪBA 

 
1. 

Teātra izrāde pēc Mārtiņa 
Zuša grāmatas 
„Nenotikušais  

atklājums” 
29.10. 

(1.klasēm) 

 

Muzikāla 
Džūkstes muzeja 

nodarbība 
„Pasakas ceļa somā” 

11.12. 
(1.-2.klasēm) 

Kā top karikatūras? 
A.Zīverte 

8.11. 
(1.-2.klasēm) 

E.Birznieka Upīša 
bērnības takas „Pastariņa 

muzejā”. 
9.05. 

(1.klasēm) 

„Glītrakstīšanas stunda” kopā ar  
Līgu Reiteri 

14. 05. 
(1.klasēm) 

J. Rozentāla muzeja 
apmeklējums 

28.05. 
(1.-2.klasēm) 

 
2. 

Improvizācijas teātra izrāde 
„Mana dzimšanas diena” 

15.02. 
(2.klasēm) 

Ditas Balčus 
Muzikāla izrāde „Kas par 

traku, tas par traku”. 
30.11. 

 (2.-6.klasēm) 

Ventspils Amatu mājā nodarbība„Leģenda 
par zelta saktu” 

16.05. 
(2.klasēm) 

Keramikas stunda mājās „Klapatas” 
5.02. 

(2.klasēm) 

Deviņu pakalnu pilsēta- 
Talsi 

21.05. 
(2.klasēm) 

 
3. Radošās apvienības leļļuizrāde 

„Labākais draugs” 
Tukumā 
15.10. 

(3.klasēm) 
Kā top karikatūras? 

A.Zīverte 
8.11. 

(3.-4.klasēm) 

Tukuma muzeja 
apmeklējums 

Durbes pils 
15.10.18. 
(3.klasēm) 

 
4. 

Lauku sētā „Caunītes”, latviskā dzīves ziņa, 
maizes cepšana. 

5.02. 
(4. klasēm) 

„Glītrakstīšanas stunda” kopā ar  
Līgu Reiteri 

14. 05. 
(4.klasēm) 

 
5. 

Izrāde Liepājas teātris 
Džilindžers 
„Polianna” 

25.04. 
(5.klasēm) 

Mākslas filma 
„Bille” 
4.10. 

(5.-12.klasēm) 
Mākslas filma 

„Homonu Novus” 
30.11.  

(9.-12.klasēm) 
Mākslas filma 
„Tēvs Nakts” 

4.12. 
(8.-12.klasēm) 
Mākslas filma 

„Mērijas ceļojums” 
7.12. 

(9.klasēm) 

Ditas Balčus Muzikāla 
izrāde „Kas par traku, tas 

par traku”. 
30.11. 

 (2.-6.klasēm) 

 
6. Muzikāla izrāde P. 

Čaikovskis 
„Riekstkodis” 

30.01. 
(6.klasēm) 

 
7. 

Melngalvja nama 
apmeklējums, dok.filma 

„Rīga no putna lidojuma” 
7.05. 

(7.-9.klasēm) 

Jaunpils muzejs “Viduslaiki” 
18.10. 

(7.klasēm) 

 
8. Goda teātris 

režisors Klāvs Knuts Sukurs 
„Čomiņi” 

8.10. 
(8.-12.kl.) 

Sajūtu izrāde 
„Piramīda” 

6.02. 
(9.-10.klasēm) 

Liepājas teātra izrāde 
Džilindžers 

„Paldies Tev draudziņ” 
8.05. 

(12.klasei) 

 
9. 

Baltu ciltis 9.-13.gs., Līga Reitere 
14.05. 

(9.-11.klasēm) 

 
10. 

Ziedoņa klase, 
Katrīnas Neiburgas 

izstāde “Mati” 
15.05. 

(10.-11.klasēm) 

 
11. 

 
12. 

SKOLOTĀJI 

I. Seleckis dok.f. 
„Turpinājums” 

29.08. 



SVARĪGI SADARBOTIES 

Izglītības un kultūras 
profesionāļi 
 
Skolēni un pieaugušie 
 
Satura cilvēki un ciparu 
cilvēki 
 
Skolas un klases 
 
Visi pārējie 
 
 



KAS TĀLĀK: nākotnes iespējas un izaicinājumi 

Kvalitāte un publicitāte 

Sekmējot 
piederības izjūtu 
savai valstij 
 
Veicot ieguldījumu 
brīvas, radošas un 
atbildīgas 
sabiedrības 
veidošanā 




