
Vērienīgākais projekts Latvijas skolās - iniciatīva „Latvijas skolas soma” 

  „Latvijas skolas soma” ir valsts finansēta atbalsta programma, lai ikvienam 1.–12. klašu skolēnam 

būtu iespēja teorētiskās zināšanas papildināt ar pieredzi, kas gūta klātienē, apmeklējot muzejus, teātrus, 

koncertzāles, uzņēmumus, dabas takas un  dažādus izglītojošus pasākumus. 

2018.gada 6.septembrī „Arēnā Rīga” notika Latvijas 100- gadei veltītās iniciatīvas „Latvijas skolas 

soma” atklāšana. Šajā pasākumā bija iespēja piedalīties 10 skolēniem – 5 no Berģu MMP un 5 no Garkalnes 

MVP. Viņus pavadīja  Ilze Briņķe,  Inga Pelcmane un Daina Grudule, bet Garkalnes novada domi pārstāvēja  

domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Guntars Kniksts.  

Plkst.13.00 jau ieradāmies arēnā, lai iepazītos ar iniciatīvas piedāvātajām aktivitātēm – dažādiem 

stendiem un ekspozīcijām, kuras sniedza ieskatu šinī projektā. Skolēniem bija iespēja piedalīties arī 

aktivitātēs un interaktīvajās darbnīcās, protams, ja bija pacietība izstāvēt darbotiesgribētāju rindu.  

Koncerta atklāšanas uzrunā Ministru prezidents, iniciatīvas „Latvijas skolas soma” patrons Māris 

Kučinskis, uzsvēra, ka „Latvijas simtgadei veltītā programma „Skolas soma” ļauj visu klašu skolēniem 

paraudzīties aiz apvāršņa. Tā ir iespēja iegūt jaunas zināšanas un sastapties ar radošām personībām. Tie ir  

pārsteidzoši atklājumi  un jauna emocionālā pieredze. Tas vienkārši ir interesanti. Iespējams, pats 

svarīgākais šīs programmas mērķis ir vienlīdzība jeb vienādas iespējas visiem. Tas nozīmē, ka tajā var 

piedalīties skolēni no visas Latvijas un nevienam nav nekādu privilēģiju. Katram ir iespēja atklāt mūsu 

kultūras krāšņumu un iepazīt Latvijas aizraujošo vēsturi.”  

Savukārt kultūras ministre Dace Melbārde teica, ka  „„Latvijas skolas somas” iniciatīva ir veidota ar 

pārliecību, ka Latviju skaistāku un stiprāku var padarīt cilvēki, kuri ļoti labi pazīst savu zemi, tās vērtības, 

pārzina kultūru, dabas bagātības, lepojas ar zinātnes un uzņēmējdarbības sasniegumiem, ļoti labi zina arī 

savas valsts vēsturi, ir spējīgi dažādās valodās par to stāstīt citu valstu cilvēkiem,” un ka šī, lielākā no 

Latvijas valsts simtgades iniciatīvām, ikkatram no vairāk nekā 240 tūkstošiem 1.-12.klases skolēnu palīdzēs 

to piedzīvot, izzināt un nodot tālāk.  

Iniciatīvas atklāšanas koncertā uzstājās Raimonds Pauls, vijolnieks Daniils Bulajevs, The Ludvig, 

Laima Jansone, grupa “Dagamba”, Matīss Čudars, Edavārdi, dejotāja un horeogrāfe Liene Grava, Justs 

Sirmais, Daumants Kalniņš, grupa “Auļi”, soprāns Marlēna Keine, DJ Monsta un DJ Rudelies, simfoniskais 

orķestris „DD” diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, dejotāji, velo triālisti ''Karters'' un citi mākslinieki, 

apvienojoties netradicionālās 

kombinācijās un mudinot jauniešus arī 

pašiem būt radošiem.  

Attēlā – Garkalnes novada pārstāvji- 

Berģu un Garkalnes skolu skolēni un 

skolotāji – noguruši, bet apmierināti! 

Fotogrāfs – Guntars Kniksts  

Lai gūstam jaunas zināšanas un paveras 

jauni apvāršņi un iespējas!  

Inga Pelcmane  


