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Papildus informācija par programmu „Latvijas skolas soma” 

 

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 

200000 Latvijas izglītojamajiem. Līdz ar 2018.gada septembri, tā sniegs iespēju ikvienam 

mūsu valsts izglītojamajam klātienē izzināt un pieredzēt mācību programmā ietvertās Latvijas 

dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazīt zinātniskos sniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes 

stāstus.  

Tā veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai 

stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, 

attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī 

mazinātu sociālo nevienlīdzību. 

 

Programmas mērķis: Nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts 

garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt 

Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot 

piederības sajūtu un valstisko identitāti. 

 

Plānotais projekta ieviešanas laiks: 2018./2019.-2020./2021.mācību gads 

 

Projekta ietvaros plānotā aktivitātes:  

Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros izglītojamajiem jānodrošina iespēja apmeklēt 

saturiskajām jomām atbilstošu pasākumu vismaz vienu reizi mācību semestra laikā.  

Programmas saturiskās jomas: 

1. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. 

2. Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes. 

3. Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā. 

4. Latvijas daba un kultūrainava. 

Programmas ietvaros izglītojamajiem var tikt nodrošinātas: 

1. Mācību ekskursijas. 

2. Profesionālo kultūras un mākslas institūciju (teātri, muzeji, bibliotēkas, arhīvi) 

apmeklējumi. 

3. Radošo apvienību, kultūras jomas nevalstisko organizāciju piedāvātie kultūras 

projektu apmeklējumi. 

4. Pasākumu apmeklējumi, kuri ietver kompleksu jeb starpdisciplināru pieeju 

saturiskajos jautājumos un izmantotajos izpausmes līdzekļos u.c.  

5. Multimediālu projektu, interaktīvu darbnīcu, performanču apmeklējumi, kurās 

izglītojamie kļūst par aktīviem dalībniekiem. 

Programmas norises var īstenot vietējās pašvaldības teritorijā (skolā, kultūras centrā, 

muzejā u.tml.) vai arī dodoties izbraucienos uz norises vietu (teātros, koncertzālēs u.tml.). 

 

Plānotie rezultāti: Ieguldījums brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā, kuras 

iedzīvotāji ciena savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu.  

 

Projekta budžets:  

Valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai sākot ar 

2018.gada septembri piešķir izglītības iestāžu dibinātājiem, kuru dibinātās izglītības iestādes 

īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības 

un profesionālās vidējās izglītības programmas, atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam no 

1. līdz 12.klasei, tai skaitā, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Programmas 

finansējums no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim ir 7 euro uz vienu 

izglītojamo. Plānots, ka 2019. – 2021.gadam finansējuma apjoms mācību gadā veidos 14 euro 

uz vienu izglītojamo. 


