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2020. gada jūnijs 
 

Cienījamie programmas koordinatori un pedagogi, 

vispirms gribam teikt Jums katram atsevišķi un visiem kopā lielu paldies par atsaucību un 

sadarbību šajā nule aizvadītajā, ļoti sarežģītajā pusgadā, kuru sākām iedvesmas un drosmīgu 

plānu pilni, bet to turpināt nācās pavisam neierastā veidā.  

Taču izrādījās, ka taisnība ir skaistajam teicienam: „Problēmas ir kā dāvanas; atliek tikai 

saprast, kā atvērt iesaiņojumu”. Arī mēs, sākotnēji noraizējušies, kopīgi darbojāmies ap 

iesaiņojumu, un visai drīz atradām tajā lieliskus virtuālos ceļojumus pa muzejiem un izstāžu 

zālēm, pieejas literatūras darbiem, digitālas teātra izrādes un koncertus, bagātīgu filmu klāstu, 

aktuālām tēmām veltītus radio un televīzijas raidījumu ierakstus un citus dārgumus, kas ļāva 

apjaust, ka kultūra ir mums visapkārt un tā cieši caurauž arī mācību saturu. Turklāt tas viss 

pieejams bez maksas, tātad nekas nekavē to izmantot mācību procesā arī turpmāk.  

Reizē sapratām arī to, cik ļoti svarīga kultūrā ir klātbūtne – būšana vienā telpā ar aktieri, 

gleznu, mūziķi, iespēja pieredzēt kultūras notikuma rašanos. Laimīgā kārtā situācija 

uzlabojusies, un jaunais tēmturis ir #TiekamiesTagad, kas pakāpeniski ļauj un mudina atkal 

pieredzēt Latvijas kultūru un mākslu klātienē.  

Šajā laikā, kad lielākā daļa skolēnu jau devušies baudīt vasaru, mēs nolēmām programmas 

jaunumu lapas jūnija izlaidumu adresēt Jums, mīļie pedagogi un programmas koordinatori. 

Mēs ceram, ka iekļautā informācija sniegs jums idejas, ko iespējams pašiem vasarā baudīt no 

kultūras piedāvājuma, lai gūtu prieku, jaunas zināšanas un impulsus savai personīgajai un 

profesionālajai izaugsmei. Ceram, ka kaut kas no pieredzētā Jums liksies arī tik vērtīgs, lai 

ieliktu to krājumā jaunajam mācību gadam.  Kā teikusi Rīgas Juglas vidusskolas skolniece 

Madara Laura: „Ja mēs aizejam uz pasākumu, un tas šķiet forši, pēc tam ir lielāka interese 

redzēt kaut ko līdzīgu. Programma „Latvijas skolas soma” ir ļoti svarīga; tā ir kā mazs 

grūdiens kultūras dzīvē, kas liek paskatīties plašāk…”. Tā nu mēs mudinām arī Jūs skatīties 

plašāk, iedvesmojoties no simbolisma izstādes, svinot mūsu himnas simtgadi, baudot 

pastaigās Latvijas Nacionālās bibliotēkas sarūpētos dārgumus, iepazīstot Uzvaras dienas 

norises Cēsīs un bagātīgo kultūras notikumu klāstu ikvienā Latvijas pilsētā un novadā.  

Varbūt tieši šovasar arī jums pienācis laiks vēl labāk iepazīt Latviju caur kultūras un mākslas 

notikumiem. Brīnišķīgu veidu, kā apkopot un padarīt redzamu jauniegūto pieredzi, izdomājuši 

Zvejniekciema vidusskolas skolēni, kuri, iespējams, vienīgie Latvijā ir izveidojuši savu 

programmas „Latvijas skolas somas” Latvijas karti. Jau divu gadu garumā katra klase, 

atgriežoties no pasākuma, tajā ielīmē savu fotogrāfiju ar mazu aprakstu par redzēto kultūras 

pasākumu un vietu, kas apmeklēta. Plašāka informācija atrodama 

https://saulkrasti.lv/jaunumi/izglitiba/latvijas-skolas-soma-latvijas-karte-zvejniekciema-

vidusskola/. Šādu karti var veidot arī ģimene vai draugu grupa. Gribas cerēt, ka ideja šķitīs 

pārņemšanas vērta arī kādai citai skolai. 

Jūlijā mūsu jaunumu lapa dosies vasaras atpūtā, bet mēs šajā laikā meklēsim jaunu 

informāciju, lai augusta sākumā varētu piedāvāt Jūsu izvēlei bagātīgu daudzveidīgu norišu 

klāstu. Lai skaista un bagāta šī vasara! Lai augustā tiekamies spēka, enerģijas un drosmīgu 

plānu pilni! 
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Latvijas valsts himnai – 100  
 

Himnas stāsti 
 

Piedāvā: Rakstniecības un mūzikas muzejs 

Plašāk: http://rmm.lv/category/himnai-100/ 
 

Šogad aprit simts gadi kopš Latvijas Satversmes sapulces sēdē 7. jūnijā dziesma – lūgšana 

„Dievs, svētī Latviju” tika apstiprināta valsts himnas statusā. Lai atzīmētu nozīmīgo notikumu 

un mudinātu aizdomāties par himnas nozīmi valsts un katra cilvēka dzīvē, Rakstniecības un 

mūzikas muzejs veido video stāstus – personīgus himnas pieredzes stāstus. 

 

Muzejs aicina ikvienu, kuram ir savs himnas pieredzes stāsts, dalīties ar to, sūtot video vai 

rakstot e-pastā komunikācija@rmm.lv.  

 

Zini himnu! Dziedi himnu! 
 

Piedāvā: Latvijas Radio 2 

Plašāk: https://www.facebook.com/events/558184881511520/ 

Latvijas Radio 2 aicina himnas 100. dzimšanas dienu godināt ar kopīgu tās dziedāšanu. 

Iniciatīvai vienlaikus pievienosies arī Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3, 

„Латвийское радио 4”, Radio NABA un Latvijas Radio „Pieci”. Svētdien, 7. jūnijā, 

plkst. 8.55 ēterā skanēs Latvijas himna, kuras laikā aicināts dziedāt līdzi ikviens. 

 

Tiešsaistes ekskursija „Vēlās brokastis pie Baumaņu Kārļa”  
 

Piedāvā: Limbažu muzejs un Limbažu novada pašvaldības aģentūra „LAUTA” 

Plašāk: https://www.facebook.com/Visitlimbazi/ 

 

Tiešsaistes ekskursija Limbažu muzejā notiks 7. jūnijā plkst. 11.00. Translācija skatāma 

„Visit Limbaži” facebook.com lapā https://www.facebook.com/Visitlimbazi/. 

 

Saviesīgās Biedrības zāle, 1895. gads (renovēts un stilizēts interjers tagad Limbažu muzejā). 

Baumaņu Kārlim tiek pasniegta tēja, ko sarūpējusi Biedrības dāmu komiteja. Pats nu jau 

sirmais Baumaņu Kārlis devies uz Lielo zāli Biedrības otrajā stāvā, lai piedalītos Limbažu 

dziedātāju kora mēģinājumā. Koris gatavojas Ceturtajiem Dziesmu svētkiem, kuros Baumaņu 

Kārļa tautas lūgsnai jau atvēlēts neoficiāls nacionālās himnas statuss. 

Baumaņu Kārļa dzīves un radošās darbības epizodēs ielūkosies Biedrību dāmu komitejas 

locekle – galvenā Limbažu muzeja krājuma glabātāja Diāna Nipāne. 

 

 

Aicinām ielūkoties vēl citos izziņas avotos, kas vēsta par Latvijas valsts himnas simtgadi. 

Materiālu apkopojums pieejams šeit: https://www.lv100.lv/jaunumi/izzini-himnai-100/. 
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Multimediāla izstāde „Simbolisms” 
 

Piedāvā: Digitālais izstāžu nams „Lumiere” 

Plašāk: https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/cesis-atklata-multimediju-izstade-

simbolisms.a361838/, http://pasakumi.cesis.lv/pasakums/multimediju-izstade-simbolisms/ 

 

Izstādē atdzīvojas izcilo latviešu vecmeistaru gleznas, kuras stāsta par latviešu simbolistiem 

mākslā, mūzikā un dzejā. Cēsu klētī baudīt iespējams vairāk nekā 40 Latvijas Nacionālā 

mākslas muzeja simbolisma kolekcijas darbus, kurus radījuši Vilhelms Purvītis, Janis 

Rozentāls, Pēteris Kalve un citi izcili latviešu gleznotāji un kas savulaik Latvijas valsts 

simtgadē izstādīti Parīzē, Orsē muzejā. Īpaši šai izstādei pianists Andrejs Osokins ir ieskaņojis 

Emīla Dārziņa, Jāņa Mediņa un Jāzepa Vītola klavieru, kamermūzikas un kormūzikas 

melodijas. Mākslas darbus izstādē papildina arī dzeja, ko ierunājuši aktieri Sandra Kļaviņa, 

Voldemārs Šoriņš un Jēkabs Reinis. Tēma, kas caurvij šo izstādi ir „Mīts – Cilvēks – Daba”. 

 

 
 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas piedāvājums 
 

Metodiskie materiāli Latvijas kultūras kanona iepazīšanai 

 
Plašāk: kulturaskanons.lv/metodiskie-materiali/. 

 

Latvijas kultūras kanons ir lielisks resurss, ko izmantot gan formālajā, gan neformālajā 

izglītībā. Tas ir viens no pamatbalstiem un iedvesmas avotiem pilsoniskās audzināšanas un 

līdzdalības sekmēšanai, kā arī sabiedrības, jo īpaši jauniešu, lepnuma vairošanai par Latviju.  

Kā ceļa zīmes resursa www.kulturaskanons.lv lietošanā skolotājiem un citiem interesentiem 

pieejami metodiskie materiāli, kas laiku pa laikam tiek papildināti. 

Viens no aktuālākajiem materiāliem ir izstrādātā foto orientēšanās Pārdaugavas teritorijā – 

Latvijas Nacionālā bibliotēkas un Latvijas kultūras kanons aicina baudīt pavasari, izpētīt 

Rīgu, pavadīt laiku kopā ar ģimeni, draugiem un izzināt Latvijas kultūru. Materiālu būs ērti 

lietot arī mobilajās ierīcēs. https://www.lnb.lv/lv/brivdienu-pastaiga-kopa-ar-latvijas-kulturas-

kanonu. 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas podkāsts „Klausītava” 
 

Piedāvā: Latvijas Nacionālā bibliotēka 

Plašāk: 

https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl?si=BMyYoaV8QMmhbbdj5

wsAuw 

„Klausītava” – vienīgā lasītava, kurā drīkst sarunāties. Šeit dzirdami bibliotēkas darbinieku, 

literātu, vēsturnieku, zinātnieku un blogeru veidoti apskati par jaunām, interesantām un 

aizraujošām Latvijā izdotām grāmatām. Laika gaitā – arī stāsti par lasīšanu un viedokļi.  
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Latvijas Nacionālā teātra podkāsts „Klausies Nacionālo!” 
 

Piedāvā: Latvijas Nacionālais teātris 

Plašāk: https://teatris.lv/jaunumi/jaunums-klausies-nacionalo, 

https://open.spotify.com/show/2DvBSeFQLF9YswdRPgjcmd?si=oQQCGpj4RZunfxUcgDXk

cA, https://www.youtube.com/playlist?list=PLMjBAASMXW9APHt-csXcmfMSb_q8ZfBO6 

Aktieri, režisori un citas ar teātri saistītas personības sarunājas par un ap Latvijas Nacionālā 

teātra repertuāra izrādēm, piemēram, „Katls”, „Alise Brīnumzemē”, „Puika, kurš redzēja 

tumsā”, „Lepnums un aizspriedumi” un citām. Vai esi redzējis kādu no šīm izrādēm 

programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros? Aicinām izzināt izrādes caur šiem stāstiem. 

 

 
 

Gadsimta albums 
 

Piedāvā: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

Plašāk: https://www.latvijasgadsimts.lv/albums 

 

4. maijā apritēja 30 gadi kopš deklarācijas „Par Latvijas neatkarības atjaunošanu” 

pieņemšanas – svinējām Brīvības svētkus. Dažādi notikumi – Latvijas dzīvē, katra 

personīgajā biogrāfijā, draugu un radinieku gaitās – iezīmēja ceļu uz mūsu valstisko 

neatkarību. Aicinām turpināt pārlūkot ģimenes fotoarhīvus un zīmīgākos attēlus pievienot 

„Gadsimta albumā” – virtuālajā Latvijas fotopanorāmā. Fotoattēli no laika posmiem 1986.–

1991. un 1992.–2020. tiek īpaši gaidīti.  
 

Tāpat arī šis laiks un šodiena kļūs par vēsturi, kuru izzinās nākamās paaudzes. Vīruss 

Covid 19 reiz būs daļa no tās, tāpēc Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina pievienot 

„Gadsimta albumam” arī attēlus, kas raksturo ar šo vīrusu saistīto ikdienu. 

 

 
 

Latvijas Uzvaras dienas izzinošie pasākumi 
 

Piedāvā: Cēsu novada pašvaldība 

Plašāk: https://lv100.lv/jaunumi/cesis-aicina-svinet-latvijas-uzvaras-dienu-izzinosos-

pasakumos/  

 

Godinot Latvijas brīvības cīnītāju varonību un Latvijas Uzvaras dienu, Cēsu kauju 

101. gadadienu, 22. jūnijā norisināsies vairāki izzinoši pasākumi. Laikā, kad pasākumi ar 

plašu ļaužu pulcēšanos ir aizliegti, aicinām Latvijas iedzīvotājus kopā ar ģimeni apmeklēt foto 

un audio izstādi Cēsu pilsētvidē, piedalīties izlaušanās spēlē un izkļūt no ienaidnieka ģenerāļa 

kabineta Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, kā arī sekot līdzi vēsturnieku diskusijai tiešsaistē, 

kas tiks translēta Latvijas Sabiedrisko mediju un Cēsu novada pašvaldības mājaslapā un 

sociālo tīklu kontos. 
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Roadgames orientēšanās spēle „Ziedonis. Barons. Tautasdziesma” 
 

Piedāvā: Imanta Ziedoņa muzejs 

Plašāk: https://www.ziedonamuzejs.lv/lv/muzejs/cela-ar-baronu un 

https://www.facebook.com/Ziedonamuzejs/ 

 

„Ziedonis. Barons. Tautasdziesma” ir orientēšanās spēle pilsētvidē gājējiem un skrējējiem, 

kurā divu stundu laikā ir iespēja palūkoties uz Latvijas galvaspilsētu no pavisam cita skatu 

punkta – caur vēsturiskām ēkām, personībām, interesantiem faktiem un radošiem 

uzdevumiem. Ziedonis un Barons satiekas mūsdienu Rīgā, lai mudinātu ikvienu izaugt ar savu 

tautasdziesmu. 

Spēle veidota nevis kā zināšanu pārbaude, bet veids, kādā pilsētvidē atklāt jaunas zināšanas 

un bagātināt sevi mūsdienīgā un netradicionālā veidā. „Ziedonis. Barons. Tautasdziesma” 

pieejama lejupielādējot lietotni Roadgames savā mobilajā viedierīcē. Spēle veidota tā, lai tās 

laikā būtu iespējams ievērot divu metru distanci. 

 

 
 

Citi noderīgi resursi 
 

Informācija par atvērtajiem muzejiem: https://muzeji.lv/lv/notikumi/atvertie-latvijas-muzeji. 

 

Plašāks pieejamo kultūras norišu piedāvājums digitālajos resursos atrodams 

https://www.lv100.lv/jaunumi/lv100-projekti-digitalajos-resursos/ 

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi.  

 

Pasākumu platforma „Kurp.es” sadarbībā ar Kultūras ministriju radījusi tiešsaistes pasākumu 

kalendāru, kurā apkopotas vairāk nekā 100 norises, kurām var pieslēgties tiešsaistē, tai skaitā 

vairāk nekā 60 kultūras pasākumi:  

https://kurpes.lv/pasakumi/tiessaiste/muzika,teatris,kultura,kino.  
 

Viss programmas „Latvijas skolas soma” norišu piedāvājums joprojām pieejams Kultūras 

ministrijas mājaslapā https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-

norises-berniem-un-jauniesiem/aicinam-iepazities-ar-kulturas-pasakumu-piedavajumu.  

To izmantosim, lai plānotu norises pēc ārkārtējās situācijas beigām.  

 

 

Vēlreiz paldies par līdzšinējo sadarbību! Lai skaista vasara! 

 

Kontakti 
E-pasts: skolas.soma@km.gov.lv  

 

Aija Tūna 

Programmas „Latvijas skolas soma” vadītāja 

Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja  
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https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem/aicinam-iepazities-ar-kulturas-pasakumu-piedavajumu
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem/aicinam-iepazities-ar-kulturas-pasakumu-piedavajumu
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem/aicinam-iepazities-ar-kulturas-pasakumu-piedavajumu
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem/aicinam-iepazities-ar-kulturas-pasakumu-piedavajumu
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Izglītības un jauniešu projekta vadītāja 

E-pasts: Aija.Tuna@km.gov.lv  

 

www.lv100.lv/skolassoma  

#LV100 #LatvijasSkolasSoma #SkolasSoma  
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