2020. gada marts
Cienījamie programmas „Latvijas skolas soma” īstenotāji!
Paldies par līdzšinējo sadarbību, labajām ziņām un daudzajiem jautājumiem, kas palīdz
pilnveidot programmas saturu un administrēšanu!
Daudzi no Jums jau saplānojuši šī semestra lielos notikumus, tomēr daudzi vēl izvēlas
piemērotākās norises. Par to priecājamies, jo kultūras telpā allaž rodas jauni piedāvājumi.
Tāpēc arī martā mēs piedāvājam Jums programmas „Latvijas skolas soma” norišu aktualitātes
un ieteikumu izlasi, kas var noderēt gan šī, gan nākamā semestra norišu plānošanā. Esiet
aktīvi, izmantojot Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā atbalstītās mobilās izrādes un
koncertus! Esiet proaktīvi un aiciniet māksliniekus uz savām skolām vai kultūras centriem,
turklāt plānojot vairākas norises vienā dienā un iesaistot vairākas skolas, tādējādi efektīvāk
izmantojot gan finanšu, gan laika resursus! Neaizmirstiet arī par sadarbību ar kaimiņu novadu
koordinatoriem.
Pilns kultūras norišu klāsts bērniem un jauniešiem pieejams Kultūras ministrijas mājaslapā,
un arī tas tiek regulāri atjaunots un papildināts.
Pavasaris nāk arī ar gatavošanos nozīmīgiem notikumiem Latvijas vēsturē un līdz ar to arī
Latvijas valsts simtgades programmā. Pirms trīsdesmit gadiem norisinājās izšķirošie
notikumi, atgūstot Latvijas brīvību, tāpēc aicinām arī 2020. gadā iespēju robežās sasaistīt
„Latvijas skolas somas” norises ar aktuāliem un vēsturiski nozīmīgiem notikumiem, tai skaitā
4. maiju – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienu – un 1. maiju –
Satversmes sapulces sanākšanas simtgadi.

Notikumi, kas tapuši ar VKKF mērķprogrammas
„„Latvijas skolas somas” satura radīšana” atbalstu
Interaktīva izrāde-saruna skolā „#mīlēt #raini”
Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība „DrKT”
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Mērķauditorija: 10.–12. klase
Kontaktinformācija: Indra Vaļeniece, 29294013, indra.valeniece@gmail.com, Agnija
Āboliņa, 29935548, agnija.aabolina@gmail.com
Plašāk: https://www.facebook.com/apvienibadrkt/;
https://www.youtube.com/watch?v=Szk3qJRvu9Q&feature=youtu.be
Raiņa lugas „Pūt, vējiņi!” izklāsts mūsdienu valodā īpaši jauniešu auditorijai, savienojot
šobrīd aktuālo storrytelling ar Raiņa lugas naratīvu un tekstu, runājot jauniešiem saprotami un
izmantojot komunikācijai mūsdienu tehnoloģijas. Izrādes laikā jaunieši ar viedtālruņiem var
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komentēt uz skatuves notiekošo, izpaust savas domas un viedokli par lugu un tās varoņiem,
tādejādi iesaistoties izrādes darbībā, kā arī uz ekrāna redzēt to, ko domā viņu vienaudži.
Literatūras klasikā atspoguļotās cilvēcisko attiecību izpratnes un darbības ir arvien aktuālas
un svarīgas katrai paaudzei no jauna. Mēs nevaram piespiest mīlēt Raini, bet varam parādīt
ceļu uz Raiņa daiļradi - tas ir radošās grupas kopēji veidotais uzstādījums.
Izrādē piedalās Kristīne Logina, Justīne Vaivode, Jānis Mūrnieks. Režisore Indra Vaļeniece.

Leļļu teātra izrāde „Ucipuci meklē mājas”
Pakalpojuma sniedzējs: Latvijas Leļļu teātris
Norises laiks: Saskaņā ar teātra repertuāra un pēc pieprasījuma
Mērķauditorija: 1.–3. klase
Kontaktinformācija: Iveta Beģe, 26594529, izrades@liepajaslelles.lv
Plašāk: http://liepajaslelles.lv/izrades/
Ģirta Šoļa skatuves versija liepājnieces, rakstnieces un iemīļotu bērnu grāmatu autores Zanes
Zustas stāstam par pūcīti Ucipuci.
Rotaļu pūcīte Ucipuci ceļojuma laikā nejauši tiek aizmirsta kādā viesu mājā Itālijā. Lai
nokļūtu atpakaļ pie sava mazā saimnieka Kriša, pūcītei jāpārvar garš un bīstams ceļš cauri
mājai uz terasi, kur mājo Lielais ods. Pūcītei talkā nāk zirneklis un zaļais muzikants circenis.
Tie abi viņai kļūst par neaizstājamiem palīgiem un mīļiem draugiem. Ucipuci izrādē sniedz
vērtīgus padomus, ko darīt, ja gadās nozaudēties.

Citi jaunumi un atgādinājumi

Izrāde - muzikālās mīklas „Kas dzīvo mežā”
Pakalpojuma sniedzējs: Emīla Dārziņa biedrība
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Mērķauditorija: 1.–4. klase
Kontaktinformācija: Nora Kalniņa, 29352446, noravitina@gmail.com, Ieva Briede,
26076024, briede.ieva@gmail.com
Vai Tu zini, cik ezim adatu, cik acu plakstiņu ir pūcei, vai skudras guļ? Šie un vēl citi
jautājumi nodarbina mazā Buciņa prātu. Viņš guļ mājās, jo ir apslimis, bet Kāpostkungs zaķis
zina, kā palīdzēt! Viņš organizē Laumiņu aģentūru, kas ar mīklu, uzdevumu un dabas
dziedniecības līdzekļu palīdzību ļauj Buciņam atgūt veselību un možu, priecīgu prātu.
Muzikālās mīklas „Kas dzīvo mežā” ir koncertstāsts 50 minūšu garumā, kurā kopā ar publiku
mēģinām rast atbildes uz jautājumiem un mīklām par norisēm mežā, zvēriem, putniem un
kukaiņiem. Skolēni uzzina daudz jauna par zvēriem, kā arī ieklausās mūzikā, kura veidota no
spilgtiem un pazīstamiem klasiskās (G. F. Hendelis, V. A. Mocarts, L. Bēthovens, Ž. Bizē,
Dž. Pučini, N. R. Korsakovs) un latviešu mūzikas fragmentiem (I. Kalniņš, K. Lācis, V. Pūce,
Gustavo). Uzvedumā klausītāji caur mīklu minēšanu un uzdevumu risināšanu tiek iesaistīti
stāstā par briedīti un citiem zvēriem, tādejādi raisot bērnā loģisko un radošo domāšanu.
Vizuālo noformējumu veido mākslinieces Ilvitas Didrihsones gleznu spilgtie un izteiksmīgie
tēli, kas īpaši raisa bērnu fantāziju. Koncertstāstā piedalās kādreizējie Rīgas Doma kora skolas
absolventi un mūziķi: Monta Martinsone vai Jolanta Strikaite-Lapiņa (balss), Nora Kalniņa
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(balss), Mārtiņš Zvīgulis (balss), Austris Kalniņš (taustiņi), Ernests Mediņš (perkusijas), Egīls
Kupčs (video un gaisma).

Koncerts bērniem un jauniešiem „Ziedu, zvēru un pavasara mūzika”
Pakalpojuma sniedzējs: VSIA „Liepājas Simfoniskais orķestris”
Norises laiks: Pēc grafika. Tuvākais koncerts 16. aprīlī; ir iespēja pasūtīt ekskluzīvu koncertu
tieši Jūsu skolā 15. vai 17. aprīlī.
Mērķauditorija: 1.– 12. klase
Kontaktinformācija: Antra Beļska, 63489271, sales@lno.lv
Plašāk: https://lso.lv/lv/afisa/2020/ziedu-zveru-un-pavasara-muzika.-koncerts-berniem-unjaunieiem
Pavasara noskaņas jau virmo gaisā, un tas būs jūtams arī īpašajā Liepājas Simfoniskā orķestra
piedāvātajā koncertprogrammā skolēniem „Ziedu, zvēru un pavasara mūzika”. Bagātīgā un
viegli uztveramā muzikālā programma, papildināta ar izsmalcināto Līgas Baltābolas vijoles
solo un neatkārtojamo Oresta Silabrieža stāstījumu, iepazīstinās klausītājus ar klasiskās
mūzikas pērlēm, kas jāzina ikvienam. Diriģents Reinis Lapa.

Izrāde „Tēbu zeme”
Pakalpojuma sniedzējs: Fonds „INITIUM”
Norises laiks: Gan pēc pieprasījuma, gan pēc izsludināta grafika. Izrādes, kuras paredzētas
Dailes teātrī (9. martā un 6. aprīlī) un koncertzāles „Tu jau zini kur” repertuārā, iespējams
apmeklēt mazākam cilvēku skaitam, t.i. vienai klasei.
Mērķauditorija: 8.–12. klase
Kontaktinformācija: Ilga Vālodze-Ābele, 26459309, ilga.initium@gmail.com
Plašāk: https://www.facebook.com/fondsinitium/,
https://www.youtube.com/watch?v=2BeDpdS0eRU
Izrāde pieskaras ļoti nozīmīgiem pusaudžu psiholoģijas jautājumiem, kuri kopā ar izrādes
konsultanti - ārsti, psihoterapeiti Guntu Andžāni - padarīti tik patiesi, cik vien teātra mākslā
tas iespējams. Otrs aspekts – skolotāja un skolēna (tēva un dēla, režisora un aktiera,
mākslinieka un subjekta) attiecības. Izrāde kalpo kā lielisks rosinātājs laikmetīgās filozofijas,
literatūras klasikas un kino klasikas pasaules izzināšanai. Caur trāpīgiem un sarkastiskiem
dialogiem atklājas, kas ir Rolāns Barts, grieķu traģēdija, Edips un Edipa komplekss, Paolo
Pazolīnī, Brāļi Karamazovi un vēl citas kultūrvēsturiskas vērtības šodienas paradigmā.
„Tēbu zeme” ir krimināldrāma, kas īpaši piemērota pusaudžu auditorijai. Laikmetīga
dramaturģija (dienvidamerikāņu dramaturgs Sergio Blanco), kuras fokusā ir divas galvenās
tēmas - stāsts par jaunu puisi, kurš nokļuvis ieslodzījumā, jo nogalinājis savu tēvu, un stāsts
par režisoru, kurš veido dokumentālu iestudējumu. Izrāde visu laiku balansē uz robežas, cik
daudz dokumentalitātes patiešām ir dokumentālajā mākslā, cik daudz mākslinieka paša vīzijas
un subjektīvā skatījuma. Brīžam sirreāla formas ziņā, lēkājot starp teātri un reālo telpu/laiku,
izrāde visu laiku tur skatītāju spriedzē un fokusā gan ar trāpīgiem, asprātīgiem dialogiem, gan
dokumentālo stāstu par slepkavību un to, vai noziedznieks vienmēr ir tiesājams, vai arī – gluži
pretēji – viņš pats ir patiesais upuris.
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Režisors Dmitrijs Petrenko, lomās Gints Andžāns, Kārlis Rūdolfs Ērglis, gaismu mākslinieks
Niks Cipruss, producente Ieva Niedre.

Izrāde „Kunga cirtēji” pēc A. Upīša „Sūnu ciema zēni” motīviem
Pakalpojuma sniedzējs: VSIA „Daugavpils teātris”
Norises laiks: Saskaņā ar teātra repertuāru un pēc pieprasījuma
Mērķauditorija: 10.–12. klase
Kontaktinformācija: 65426720, 65426520, dainisteatris@inbox.lv
Plašāk: http://daugavpilsteatris.lv/lv/appearances/nowintheatres/47749
Humoristisks stāsts par trīs tāliem braucējiem, kuri dodas piedzīvojumu pilnā ceļojumā, lai
atvestu uz Sūnu ciemu Laimes lāci, jo ir pārliecināti, ka tas noteikti spēs izglābt ciemu no
visām likstām. Bet tāpat kā pirms 80 gadiem, arī šodien glābiņš no daudzām nedienām ir
nevis brīnumdaris Laimes lācis, bet gan cilvēku pašu labā griba, ticība saviem spēkiem un
drosme būt pašam! Izrādē skanēs Valta Pūces dziesmas ar Ineses Zanderes vārdiem.
Režisors: Juris Jonelis.

Izrāde „Kliedzēji”
Pakalpojuma sniedzējs: VSIA „Daugavpils teātris”
Norises laiks: Saskaņā ar teātra repertuāru. Pirmizrāde 27. martā
Mērķauditorija: 5.–12. klase
Kontaktinformācija: 65426720, 65426520, dainisteatris@inbox.lv
Plašāk: http://daugavpilsteatris.lv/lv/appearances/nowintheatres/43288
J. Klīdzēja darbus visvairāk pazīstam J. Streiča filmās. Arī romāns “Sniegi” plašākai publikai
zināms caur leģendāro filmu „Likteņdzirnas” (1997). Skatuves versija Daugavpils teātrī ir
stāsts par Latvijas lauku cilvēkiem - par mūsu vecvecāku trako jaunību, kas joprojām dzīvo
mūsos un ir mūsu Latvijas kods. Izrāde saņēmusi „Spēlmaņu nakts 2018/2019” balvas: Gada
mazās formas izrāde un Gada muzikālās partitūras autors - Jēkabs Nīmanis.

Muzejpedagoģiskā nodarbība „Kārlis Mudelis – Latgales ainavists”
Pakalpojuma sniedzējs: Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Mērķauditorija: 1.–6. klase
Kontaktinformācija: Gunta Ločmele, 20203713, 65424155, gunta.locmele@daugavpils.lv,
museum@daugavpils.lv
Plašāk: http://www.dnmm.lv/
Kārlis Mudelis (1904–1966) ir viens no spilgtākajiem latviešu ainavu glezniecības
pārstāvjiem. Ar zīmēšanu viņš aizrāvās jau bērnībā. Mākslinieks studējis Valsts Mākslas
4

akadēmijā Rīgā, kā arī Parīzes Mākslas augstskolā Francijā. Atgriežoties dzimtenē, Kārlis
Mudelis iedvesmojās no dzimtajām ainavām un nolēma gleznot savai tautai tuvos un
uztveramos mākslas žanros. No 1945. gada līdz pat 1966. gadam Kārļa Mudeļa profesionālā
un radošā darbība cieši saistīta ar Daugavpili, kur viņš strādāja Daugavpils Daiļamatniecības
skolā un pievērsās Latgales ainavu glezniecībai.
Uzsverot Kārļa Mudeļa talantu un devumu Latvijas ainavu glezniecībā, Daugavpils
Novadpētniecības un mākslas muzejā apskatāma māksliniekam veltītā izstāde „Latgales
ainavists”. Savukārt lai ieinteresētu un izglītotu jaunāko paaudzi, muzeja mākslas nodaļas
speciālisti sākumskolas klašu skolēnus aicina apmeklēt interaktīvo programmu „Kārlis
Mudelis – Latgales ainavists”. Apmeklējot programmu, skolēniem tiek piedāvāts iepazīt Kārļa
Mudeļa biogrāfiju, daiļradi un mākslas darbus, redzēt autentiskus muzeja krājuma
priekšmetus, veidot savus vizuālos mākslas darbus.

Radošā nodarbība „Kā strādā dizainers”
Pakalpojuma sniedzējs: Mākslas izglītības centrs „TRĪS KRĀSAS” / Pieejamas arī citas
nodarbības!
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Mērķauditorija: 1.–12. klase
Kontaktinformācija: triskrasas@triskrasas.lv
Plašāk: https://triskrasas.lv/lv/
Dizainere un māksliniece Marta Ģibiete, kura strādā ar stiklu, stāsta par dizainera darba
procesu. Skolēni uzzina, kas ir kopīgs un kas atšķirīgs mākslinieka, dizainera un amatnieka
darbā, kā top lietas – šoreiz prestižas no stikla darinātas balvas – sākot no darba uzdevuma
līdz gataviem darbiem. Skolēni arī paši veic radošu uzdevumu, izvērtējot dažādus dizaina
risinājumus. Nodarbība notiek Mākslas izglītības centrā „TRĪS KRĀSAS”; noslēguma daļā ir
iespēja apskatīt Martas Ģibietes stikla darbnīcu.

Interaktīva nodarbība „Himnas stāsts”
Pakalpojuma sniedzējs: Rakstniecības un mūzikas muzejs
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Mērķauditorija: 5.–12. klase
Kontaktinformācija: 67216425, muzejs@rmm.lv
Plašāk: http://rmm.lv/macies-un-izpeti/
Interaktīva nodarbība par Baumaņu Kārļa „Dievs, svētī Latviju!”. Tās gaitā dalībnieki kopā ar
vadītāju definē Latvijas himnas funkciju, kā arī tās muzikālo, sociālo un personīgo nozīmi,
uzzina „Dievs, svētī Latviju!” tapšanas stāstu, kā arī aptausta, apskata un noklausās unikālus
ar to saistītus materiālus. Nodarbības noslēgumā dalībnieki iesaistās spēlē-himnas testā,
komponista Jēkaba Nīmaņa īpaši izstrādātā aplikācijā, dziedot himnu un saņemot
datorprogrammas novērtējumu gan par dziedājuma precizitāti, gan izpildījuma degsmi.
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Laikmetīgās dejas izrāde un diskusija „Mēs balsojam ar saviem maciņiem”
Pakalpojuma sniedzējs: Fonds „INITIUM”
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Mērķauditorija: 7.–12. klase
Kontaktinformācija: Ilga Vālodze-Ābele, 26459309, ilga.initium@gmail.com
Plašāk: https://www.youtube.com/watch?v=rQ8joyGDIC4&feature=youtu.be
„Mēs balsojam ar saviem maciņiem” ir interaktīva izrāde ar gaisa dejas un akrobātikas
elementiem par mūsu personisko līdzatbildību cilvēces izraisītos procesos dabā. Ar
laikmetīgās dejas palīdzību seši jauni, profesionāli dejotāji radīs tēlus un situācijas, ar kurām
mūsdienu dzīves ritmā ikvienam ir iespējams identificēties. Skatītājiem ir iespēja interaktīvi
iesaistīties izrādes norisē, veicot izvēles, lai vērotu laikmetīgas performances, kas atklāj šo
izvēļu neredzamo pusi. Audiālajai un vizuālajai informācijai mijiedarbojoties, skatītājam tiks
izspēlēti stāsti un situācijas, kurās nav „labo” un „slikto” variantu, bet ir procesi ar dažādām
sekām un mums neizbēgami nākas savu izvēli izdarīt. Kāda būtu pasaule bez cilvēka? Cik ļoti
mēs katrs varam ietekmēt sabiedrības procesus? Šos jautājumus skatītājiem uzdod arī pati
izrāde.
Izrāde arī iepazīstina jauniešus ar laikmetīgās dejas mākslu kā skatuves mākslas žanru, kas ir
gana abstrakts, lai nekļūtu par ilustratīvu, bet tajā pašā laikā – gana tiešs un precīzs, lai ar
ķermeņa valodu izstāstītu uztveramu un konkrētu stāstu, nododot iestudējuma vēstījumu.
„Mēs balsojam ar saviem maciņiem” dejotāji ir vienīgie, kas Latvijā piedāvā un profesionālā
līmenī apguvuši arī gaisa deju (gaisa akrobātikas un laikmetīgās dejas krustojums, ko dejotāji
izpilda cirka ekipējumā aerial silks. Lai īstenotu šos akrobātikas priekšnesumus, nepieciešama
vieta, kur griestos iekarināt lentes (līdzīgi kā rāpšanās virves sporta stundās). Nepieciešamais
augstums ir 3–10 m. Lai pārrunātu detaļas, lūdzam sazināties ar izrādes koordinatori.
Apvienojot šos skatuves mākslas elementus, vēstījums iegūst prātā paliekošu formu, kurā
nopietni un globāli jautājumi tiek apskatīti aizraujošā un pārsteidzošā formātā.
Horeogrāfiju veidojis horeogrāfs Jānis Putniņš, kurš veidojis arī izrādi „3D par Telefoniem”,
kas jau guvusi atzinību programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros.

Muzikāla nodarbība „Tautas mūzika toreiz un tagad”
Pakalpojuma sniedzējs: Ieva Tālberga
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Mērķauditorija: 1.–12. klase
Kontaktinformācija: Ieva Tālberga, 26322080, talbergaieva@gmail.com
Skolēni tiek iepazīstināti ar latviešu tautas mūzikas instrumentiem: dūdām, kokli, stabulēm,
varganu, celma bungu. Nodarbībā atklājas gan tas, kā šos instrumentus spēlēja agrāk,
vienlaikus iepazīstinot ar folkloras materiālu, gan arī to modernāks pielietojums, kā arī
etnogrāfiskās dziedāšanas pamati, rotaļas un danči.
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Sēlijas prasmju iepazīšana. Sēlijas prasmju muzeja pastāvīgās ekspozīcijas
apskate ar uzdevumiem
Pakalpojuma sniedzējs: Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Mērķauditorija: 4.–9. klase
Kontaktinformācija: Eva Strika, 25465787, muzejs@jekabpilsnovads.lv
Sēlijas prasmju muzejā ir iespēja apskatīt tipiskākos sēļu sadzīves priekšmetus, rokdarbus un
iepazīt sēļu izloksni un prasmes caur videomateriāliem un praktisku darbošanos. Pieejami
interaktīvi materiāli par Jēkabpils novada literārajiem dižgariem: Raini, Jāni Akurateru, Jāni
un Aleksandru Grīniem. Muzejā ir apskatāmas mainīgās izstādes. Skolēni iepazīst muzeja
ekspozīciju, darbojoties grupās un meklējot atbildes muzeja telpās.

Latvijas Lauksaimniecības muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu
iepazīšana
Pakalpojuma sniedzējs: Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Norises laiks: Pēc pieprasījuma
Mērķauditorija: 1.–4. klase, 5. –9. klase, 10.–12. klase
Kontaktinformācija: Anita Undreste, 63291343, 29403183, 25463748, llm@llm.lv
Plašāk: http://www.llm.lv/
Ekspozīcijas apskates laikā piedāvājam iepazīties ar lauksaimniecības nozares attīstību,
saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām.
Tematiskajās izstādēs akcentējam kādu no darbiem, amatiem, lauksaimniecības nozarēm,
ieskatāmies dzīves norisēs un lauku sētas ikdienā.

Noderīgi
-

Atgādinām, ka visu valsts teātru un koncertorganizāciju producētās norises
(repertuārā iekļautās izrādes, koncerti utt.) atbilst programmas „Latvijas skolas
soma” saturam un ir izmantojamas atbilstoši skolēnu vecumgrupas vajadzībām un
iepriekšējai pieredzei.
Tas neattiecas uz gadījumiem, kad šīs institūcijas piedāvā savas telpas viesizrādēm
citām organizācijām (piemēram, dažādām citu valstu kompānijām vai citiem Latvijas
kultūras un mākslas producentiem). Gadījumos, kad valsts teātru un koncertorganizāciju
telpās plānotas ne viņu repertuāra norises, aicinām sazināties ar programmas koordinatoru
pašvaldībā vai Latvijas valsts simtgades biroju.

-

Nacionālais Kino centrs turpina papildināt portāla www.filmas.lv sadaļu „Kino skolās”,
veicinot Latvijas filmu izmantošanu vispārizglītojošo skolu mācību procesā. No
2020. gada februāra portālā ir pieejamas visas 16 simtgades filmas, tur ievietoti arī
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filmu apraksti un metodiskie ieteikumi skolotājiem. Nacionālā Kino centra
programmā „Latvijas filmas Latvijas simtgadei” uzņemtās 16 pilnmetrāžas filmas (sešas
spēlfilmas, divas animācijas filmas un astoņas dokumentālās filmas) dažādos rakursos un
atšķirīgā stilistikā stāsta par Latviju – no senvēstures līdz mūsdienām, īpašu uzmanību
pievēršot 20. gadsimtam, sarežģītākajam laikam valsts un nācijas vēsturē. Vienlaikus
aicinām vispirms filmas noskatīties kinoteātros un tad tās analizēt, izmantojot piekļuvi
www.filmas.lv platformā.
-

Lai uzlabotu programmas īstenošanas, dokumentēšanas un atskaišu sagatavošanas
procesu, aicinām rūpīgi iepazīties ar vadlīnijām https://www.lv100.lv/jaunumi/vadlinijaslatvijas-skolas-soma-ieviesanai-2020-gada/, kā arī pārsūtīt tās citiem kolēģiem, kuri
iesaistīti programmas administrēšanā (grāmatveži, skolu direktori, skolotāji u.c.).

-

Saņemot piedāvājumu, kas nav iekļauts KM lapā esošajā norišu apkopojumā, ērts rīks
pilnvērtīgas informācijas iegūšanai par iespējamo norisi ir šī veidlapa:
https://www.lv100.lv/Uploads/2019/09/23/pieteikums_latvijas_skolas_somasnorisei.1.docx. Lūdzot iespējamās norises piedāvātāju aizpildīt šo veidlapu, Jūs iegūstat
strukturētu informāciju, ko nosūtīt ekspertiem, lai izvērtētu tās atbilstību programmai
„Latvijas skolas soma”.

-

Aicinām pievērst lielāku uzmanību publicitātei, pilnveidojot skolu mājaslapās
programmai „Latvijas skolas soma” veltīto sadaļu. Lietojiet, lūdzu, korektu
programmas nosaukumu. Daži piemēri: https://liedaga.liepaja.edu.lv/latvijas-skolassoma-ir-lielaka-valsts-simtgades-davana-vairak-neka-200-000-latvijas-berniem-unjauniesiem/; https://www.lvg.lv/latvijas-skolas-soma/1165/ u. c.

-

Iedvesmai un tālākai plānošanai varat ieskatīties programmas „Latvijas skolas soma”
2019. gada foruma materiālos – https://lv100.lv/jaunumi/latvijas-skolas-soma-forumamateriali/.

Viss programmas „Latvijas skolas soma” norišu piedāvājums pieejams Kultūras ministrijas
mājaslapā
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norisesberniem-un-jauniesiem/aicinam-iepazities-ar-kulturas-pasakumu-piedavajumu
Paldies par līdzšinējo sadarbību un veiksmi tālākajos darbos!

Kontakti
E-pasts: skolas.soma@km.gov.lv
Aija Tūna
Programmas „Latvijas skolas soma” vadītāja
Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projekta vadītāja
E-pasts: Aija.Tuna@km.gov.lv
www.lv100.lv/skolassoma
#LV100 #LatvijasSkolasSoma #SkolasSoma
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