
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” īstenošana Rīgas 34. vidusskolā 

 

2018./2019.m.g. Rīgas 34. vidusskolā tika īstenotas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” 

aktivitātes.  

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” mērķis ir izkopt izglītojamo piederības sajūtu 

Latvijas kultūrai, aktualizēt Latvijas kultūrā būtiskas vērtības.  

Projekta ietvaros tika organizēti vairāk nekā 60 pasākumi, kuros piedalījās 1. –12. klašu 

izglītojamie, kas iepazina Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, zinātnes un 

inovāciju attīstību Latvijā, Latvijas dabas un kultūrainavas īpatnības.  

Lai iepazītu Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, izglītojamie 

apmeklēja koncertus un mākslas akcijas. Devās uz tādiem muzejiem kā Latvijas Dzelzceļa 

muzejs, izstāžu zāle “Arsenāls”, Latvijas Nacionālās mākslas muzejs, mākslas muzejs Rīgas 

Birža, Raiņa un Aspazijas vasarnīca, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Dabas muzejs, 

Medicīnas muzejs, Krišjāņa Barona muzejs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Skola 

veiksmīgi sadarbojās ar Latvijas Kinematogrāfu savienību un SIA Valmieras kinostudiju – 

izglītojamiem skolā bija iespēja noskatīties nesen uzņemtas spēlfilmas “Bille” un “Tēvs nakts”, 

noskatīties teātra izrādes “Grinča Ziemassvētki”, “Pēteris Pūksaste” un “Trīs siventiņi”.  

Lai veidotu priekšstatu par zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā izglītojamie 

apmeklēja tematiskas, vecumposmam piemērotas Zinātniskā teātra izrādes. 

Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” aktivitātes ir pilnveidojušas izglītojamo kultūras 

pieredzi, sniegusi iespēju izzināt Latvijas kultūru – mākslas un zinātnes mantojumu. 

Izglītojamiem tika dota iespēja izkopt ne tikai zināšanas, bet arī apzināties savu piederību 

sabiedrībai, tās vērtībām. Skolēni ir guvuši gan estētisku pieredzi, kas turpmāk aktualizējama 

mācību procesā, gan konkrētas zināšanas par Latvijas zinātnes attīstību, tādējādi skolēni ir 

rosināti iesaistīties jaunu kultūras vērtību radīšanā.  

Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” aktivitātes tiek plānotas arī 2019./2020. mācību 

gadā. Jau septembrī Ekskursiju dienā izglītojamie dosies iepazīt Latvijas kultūras vērtības un 

laikmetīgās izpausmes Rīgas motormuzejā, Latvijas Nacionālais vēstures muzejā, Mākslas 

muzejā Rīgas Birža, Cosmoss Ilūziju muzejā, Latvijas Nacionālais mākslas muzejā, Rīgas 

Jūgendstila muzejā, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Tiks organizēta interaktīva 

nodarbība Melngalvju namā, ekskursija Latvijas Nacionālās operas namā. Tiek plānots Latvijas 

Nacionālās operas apmeklējums. Ar zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā izglītojamie 

iepazīsies tematiskos Zinātnes teātra pasākumos. Ziemā skolā viesosies teātris, piedāvājot 

jaunas un interesantas izrādes.  

Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” aktivitātes tiek plānotas tā, lai katram izglītojamam 

būtu iespēja rast kaut ko sev tuvu un noderīgu. 

 

 


