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Pārskats par  
Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam 

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2019. gadā 
 

Kultūras ministrija 
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

Latvijas skolas somas ieviešana – iespēja Latvijas skolēniem 

valsts noteiktā mācību satura un procesa ietvaros klātienē 

pieredzēt, izzināt un iepazīt Latviju, aptverot tradicionālās 

kultūras vērtības un mūsdienīgās izpausmes caur mūziku, 

skatuves mākslu, vizuālo mākslu, literatūru, kino, arhitektūru, 

dizainu, kultūras mantojumu, t.sk. nemateriālo, Latvijas vēstures 

un kultūrvides piemēriem. Latvijas skolas somas atvēršanas 

pasākuma Rīgā organizēšanas izmaksas, t.sk. transporta un 

ēdināšanas izdevumi. 

2019.gads 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

1. Pasākuma mērķis Programmas „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas 

vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas 

ietvaros iespēju klātienē iepazīt Latviju caur daudzveidīgām kultūras un 

mākslas norisēm, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un 

laikmetīgās izpausmes, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko 

identitāti. 

2019.gada konkrēti veicamo aktivitāšu mērķis ir turpināt programmas  

ieviešanu, t.sk., sagatavojot normatīvo regulējumu finansējuma 

sadalījumam programmas ieviešanai, sniegt metodisko atbalstu 

pašvaldību koordinatoriem, pedagogiem un kultūras organizāciju 

pārstāvjiem, papildināt saturisko piedāvājumu, t.sk., izmantojot Valsts 

Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas atbalsta mehānismu, nodrošināt 

programmas publicitāti. 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 
2019.gada pirmajā pusē programmas ieviešana notika atbilstoši Ministru 

kabineta 2019. gada 9. janvāra rīkojumam Nr. 6 „Par valsts budžeta 

finansējuma sadalījumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai 

2018./2019. mācību gada otrajā semestrī”, tika noslēgti līgumi ar 179 

izglītības iestāžu dibinātājiem, sniegts atbalsts programmas īstenošanā, 

pārbaudītas un pieņemtas atskaites par veiktajām norisēm. 

Tālāk tika sagatavoti un 2019. gada 27. augustā pieņemti Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 388 „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts 

budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 

2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim”. Līgumi tika 
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noslēgti ar 181 izglītības iestāžu dibinātāju, tika sniegts atbalsts 

programmas īstenošanā. 
Papildus regulārai saziņai ar pedagogiem un programmu 

koordinatoriem, kā arī kultūras iestāžu pārstāvjiem, tai skaitā ieviešanas 

vadlīniju publiskošanai mājaslapā un ikmēneša jaunumu lapas 

izsūtīšanai, 2019.gada 24.oktobrī notika programmas „Latvijas skolas 

soma” forums, kura mērķis bija atskatīties uz paveikto, dalīties pieredzē 

un vērst uzmanību uz daudzveidīgiem kvalitatīva satura piedāvājumiem, 

kas ļauj sasniegt programmas mērķi.  

Bērniem un jauniešiem domātais kultūras norišu apkopojums publicēts 

Kultūras ministrijas mājaslapā, tiek regulāri papildināts. Tajā ir sadaļas  

─ teātri un koncertorganizācijas  
─ arhitektūra, dizains, kino, mantojums u.c. norises 
─ bibliotēku piedāvātās norises  
─ muzeju un arhīvu piedāvātās norises  

Lai paplašinātu kultūras norišu pieejamību, turpināta sadarbība ar Valsts 

kultūrkapitāla fondu īpašā konkursā „Latvijas skolas somas satura 

radīšana muzejos” atbalstīti 25 projekti ar kopējo piešķīrumu 68 434 

euro; kārtējā konkursā „Latvijas skolas somas satura radīšana” atbalstīti 

19 projekti par kopējo summu 82 272 euro. 

2019.gada nogalē tika gatavoti nākamie MK noteikumi, kas aptvertu 

programmas ieviešanu visa 2020.gada laikā. 2020. gads ir pirmais gads, 

kad programma var darboties uz attiecīgā gada budžeta likuma pamata 

pilna kalendārā gada ietvaros. Līdz ar to MK noteikumu projekts tika 

sagatavots tā, ka tas attiecas uz diviem mācību semestriem tā samazinot 

administratīvo slogu un ļaujot izglītības iestādēm plānot norises visa 

gada ietvaros. 

3. Pasākuma 

mērķauditorija (t. sk. 

plānotās iedzīvotāju 

grupas, sasniegto 

iedzīvotāju skaits (tiešā un 

netiešā mērķauditorija), 

iespēja līdzdarboties un/vai 

sniegt atgriezenisko saiti, 

daudzveidīgu pieejamības 

aspektu nodrošināšana utt.) 

Programmas „Latvijas skolas soma” mērķauditorija ir Latvijas skolu 

jaunieši atbilstoši faktiskajam skolēnu skaitam no 1. līdz 12.klasei, tai 

skaitā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kas klātienē apgūst 

vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās 

pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas.  

Programma „Latvijas skolas soma” katru gadu aptver vairāk nekā 200 

tūkstošus skolas vecuma bērnu un jauniešu, sekmē izglītības kvalitātes 

celšanos un kultūras nozares attīstību. Programmas ieviešanas gaitā 

izveidota sistēma, kas kalpos kā pamats tās ilgtspējai. Programmas 

saturs un metodika, īstenošanas veids sasaucas ar valstī uzsākto 

izglītības reformu un sekmē kultūras izpratnes un izpausmes 

kompetences attīstību, kas starptautiski atzīta par nozīmīgu 21.gadsimta 

kompetenci. 

Tāpat mērķauditorija ir Latvijas pedagogi un izglītības profesionāļi, kā 

arī skolēnu vecāki un ģimenes. Programmas pamatā ir aktīva 

līdziesaiste, programma veidota tā, lai pedagogi un skolēni dalītos ar 

pieredzēto un saņemtu atgriezenisko saiti, kā arī, atskaišu, forumu un 

semināru formāts nodrošina atgriezenisko saiti starp programmas 

īstenotājiem un administrētājiem. Mājaslapā izveidota sadaļa, kurā tiek 

publiskota skolu atsūtītā informācija par programmas norisēm. 

4. Sadarbības partneri 
(t.sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u.c. pārstāvji) 

Latvijas pašvaldību deleģētie koordinatori, izglītības iestāžu pārstāvji, 

pedagogi, asociāciju pārstāvji, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas 

Pašvaldību savienība, Latvijas Kultūras akadēmija, kultūras iestādes un 

citi kultūras pakalpojumu sniedzēji, plašsaziņas līdzekļi un ikviens 
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interesents. 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Programma „Latvijas skolas soma” ir veidota ar mērķi radīt paliekošas 

vērtības - no vienas puses programma stiprina jaunās paaudzes 

nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīsta 

kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstina izglītības 

kvalitāti, kā arī mazina sociālo nevienlīdzību, no otras puses - 

programmas ietvaros tiek veidoti jauni piedāvājumi/produkti kultūras, 

kultūrvēstures un izglītības jomā, kā arī sekmēta sadarbība starp kultūras 

un izglītības nozarēm un pašvaldībām, procesu monitorings, izvērtēšana 

un tālāka attīstība. 

6. Pasākuma publicitāte 

(t.sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana 
(piemēram, tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

Lai veicinātu izpratni par programmas mērķiem, saturu un pieejamību, 

informācija regulāri tiek publiskota digitālajā vietnē 

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/, tai skaitā skaidrojoši 

video materiāli pedagogiem un skolēniem. Notiek regulāra informācijas 

publiskošana Latvijas valsts simtgades sociālo portālu profilos 

(Facebook, Instagram, Twitter, Draugiem.lv). Informācija par 

programmu un piedāvājumu publiskota Kultūras ministrijas tīmekļa 

vietnē. 

Informācija tiek izplatīta uz pedagogiem un izglītības profesionāļiem 

vērstos informācijas kanālos (piem., semināru, konferenču u.c. 

pasākumu ietvaros), IZM un KM administrētās vēstkopās izglītības 

iestāžu pārstāvjiem, sarunu festivālā „Lampa” utt.  

Kopā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā sagatavots metodisko 

ieteikumu kopums, akcentējot Eiropas vērtību izpratnes sekmēšanu 

programmas „Latvijas skolas soma” norisēs. Sadarbībā ar Lielbritānijas 

vēstniecību Rīgā izstrādāts metodisko materiālu kopums dokumentālās 

filmas „Sabiedrotais” izmantošanai mācību procesā, kas atrodams 

interneta vietnē https://nosargatbrivibu.lv/?val=1.  

Tiek izsūtītas relīzes ziņu sižetiem par jaunumiem un aktualitātēm, kas 

tiek izmantotas sabiedriskajos medijos (ziņas, kultūras ziņas), drukātajā 

presē (piem.„Latvijas Avīze”, reģionālie laikraksti u.c.) utt.  

Tiek veicināta programmas publicitāte sadarbības partneru informācijas 

resursos - izglītības iestāžu dibinātāji, izglītības iestādes, kultūras norišu 

piedāvātāji u.c. 

7. Cita informācija 
(kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā ) 

Programma „Latvijas skolas soma” ne tikai stiprina jauniešu piederības 

sajūtu un izpratni par savu valsti un nodrošina uz jauniešu auditoriju 

vērstu kultūras piedāvājuma attīstību, bet arī mazina nevienlīdzību šo 

pakalpojumu pieejamībai tā nozīmīgi ietekmējot jauniešu personības 

attīstību un nākotnes karjeras izvēles. Līdz ar to ir gandarījums par 

programmas „Latvijas skolas soma” iekļaušanu Nacionālās attīstības 

2021.-2027. gadam. 

Programma pilnā apjomā jau īstenota 2018./2019.mācību gadā, kā arī 

2019./2020.mācību gada 1.semestrī un izpelnījusies augstu atzinību gan 

no skolēnu, gan pedagogu un vecāku puses.  

Viena mācību gada ietvaros izglītojamajiem kopumā nodrošinātas 

vairāk nekā 14 tūkstošu norišu aptverot dažādas saturiskās jomas un 

kultūras nozares. Saskaņā ar ziņām, kas saņemtas no koordinatoriem, 

pedagogiem un publiskajā telpā atrodamo informāciju, daudziem 

izglītojamajiem šīs programmas ietvaros bijusi pirmā saskaršanās ar 

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/
https://nosargatbrivibu.lv/?val=1
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teātri, koncertu, muzeju, kinoteātri utt.  

Pateicoties palielinātai izpratnei par programmas darbību, kā arī valsts 

kultūrkapitāla fonda atbalstam, palielinājies kultūras norišu piedāvājums 

bērnu un jauniešu auditorijai un pilnveidojusies šo piedāvājumu 

kvalitāte. Pieaudzis kultūras iestāžu, t.sk., muzeju apmeklētāju skaits. 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 

euro 

Izdevumu 

klasifikāciju 

kodi atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikāciju kodu 

atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām nosaukums 

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5=3-4 

1000-9000 Izdevumi - kopā 3 500 000 3 422 626 77 374 

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi 3 500 000 3 422 626 77 374 

1000-2000 Kārtējie izdevumi 82 459 67 254 15 205 

1000 Atlīdzība 7 540 7 540 0 

2000 Preces un pakalpojumi 74 919 59 714 15 205 

3000 Subsīdijas un dotācijas un sociālie 

pabalsti 

299 427 274 319 25 108 

7100-7500 Uzturēšanas izdevumu transferti 3 118 114 3 081 053 37 061 

7131 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta dotācijas no 

vispārējiem ieņēmumiem uz valsts 

pamatbudžetu 

264 257 242 652 21 605 

7460 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti pašvaldībām 

2 844 268 2 831 963 12 305 

7470 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām un budžeta 

nefinansētajām iestādēm 

9 589 6 438 3 151 

5000; 9000 Kapitālie izdevumi    

utt.     

 

* Starpības 

pamatojums 

 

Atsevišķi izglītības iestāžu dibinātāji atteicās no dalības programmā tai atbilstošu 

skolēnu trūkuma pēc vai pilnībā neizlietoja piešķirto finansējumu.  

 

 

Ministrijas vai citas centrālās 

valsts iestādes vadītājs: 

 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda Pastare 

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 67 330 339 

E-pasts: Linda.Pastare@km.gov.lv 

 


