
 

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 

Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt 

katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt 

norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt 

Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, 

literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības 

un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, 

vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts 

simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada 

septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un 

klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās 

inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. 

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno 

resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās 

piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes 

kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. 

Programmas mērķis ir 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. 

„Latvijas skolas soma” veido būtisku Latvijas valsts simtgades svinību daļu, sniedzot 

ilgtspējīgu ieguldījumu brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā, kuras iedzīvotāji 

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

 

 

 

Projekta “Skolas soma” ietvaros apmeklētie pasākumi 2019./ 2020. mācību gadā 

 

Pasākuma nosaukums Pakalpojuma 

sniedzējs 

Laiks Vieta Klase 

Stāstniece skolā 

„Glītrakstīšana” 

Līga Reitere 16.10.2019. Augstkalnes 

vidusskola 

1.-4. 

Stāstniece skolā „Dialekti un 

apvidvārdi” 

Līga Reitere 16.10.2019. Augstkalnes 

vidusskola 

5.-6. 

Izrāde „Dievs. Daba. 

Darbs.” 

Rēzeknes teātris 

„Joriks” 

31.10.2019. Tērvetes 

kultūras nams 

7.-12. 

 Tabula regulāri tiek papildināta 



 

Projekta “Skolas soma” ietvaros apmeklētie pasākumi 2018./ 2019. mācību gadā 

 

Pasākuma nosaukums Pakalpojuma 

sniedzējs 

Laiks Vieta Klase 

Muzejpedagoģiskā 

programma “Pirmā latviešu 

literārā pasaka “Velniņi”” 

Memoriālo 

muzeju 

apvienība 

12.12.2018. Rīga, J.Rozentāla un 

R. Blaumaņa muzejs 

1. 

Pedagoģiskā programma 

“Mācības senajā skolā” 

Ģ. Eliasa 

Jelgavas 

vēstures un 

mākslas muzejs 

12.12.2018. Jelgavas vēstures un 

mākslas muzejs 

1. 

Putni un dzīvnieki Vecrīgā Biedrība Cita 

Rīga 

12.12.2018. Rīgas pētnieku skola 1. 

Izrāde “Planēta nr. 85” Dailes teātris 16.11.2018. Rīga, Dailes teātris 5.,7. 

Izrāde “Sudraba slidas” Nacionālais 

teātris 

10.12.2018. Rīga, Nacionālais 

teātris 

2.,3. 

Izrāde Klūgu mūks  Nacionālais 

teātris 

11.10.2018. Rīga, Nacionālais 

teātris 

9.,10,

11.,12 

Izrāde Planēta nr. 85 Dailes teātris 25.01.2019. Rīga, Dailes teātris 6.,8. 

Izrāde "Kas par traku, tas 

par traku” 

Kultūras telpa 

“Trīs māsas” 

25.03.2019. Tērvetes k.n. 5.- 12. 

 Lekcija "Mana runa 

pārliecina" 

Improvizācijas 

teātris 

12.04.2019. Augstkalnes 

vidusskola 

9.-12. 

Kinolektorijs- 

ANIMĀCIJAS BRIGĀDE 

Filmu studija 

“Animācijas 

brigāde” 

25.04.2019. Tērvetes k.n.  

1.-5. 

Lielformāta spēle "Mūsu 

Latvijas noslēpumi." 

“Latvijas 

Pilsoniskā 

Alianse” 

28.05.2019. Augstkalnes 

vidusskola 

1.-4.  

Aktivitāte "Latvijas valsts 

simboli" 

“Latvijas 

Pilsoniskā 

Alianse” 

30.05.2019. Augstkalnes 

vidusskola 

1.- 4. 

 

 


