Ministru kabineta noteikumu projekta
„Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu
programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2019.gada 1.septembra
līdz 2019.gada 31.decembrim” sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta
Ministru kabineta noteikumu projekts
spēkā stāšanās laiks (500 zīmes „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts
bez atstarpēm)
budžeta finansējumu programmas „Latvijas
skolas soma” īstenošanai no 2019.gada
1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim”
(turpmāk – Projekts) sagatavots, lai noteiktu
finansējuma sadalījumu izglītības iestāžu
dibinātājiem
(turpmāk
–
finansējuma
saņēmēji). No valsts budžeta finansētās
programmas „Latvijas skolas soma” (turpmāk
– programma) mērķis ir nodrošināt iespēju
izglītojamiem no 2019.gada 1.septembra līdz
2019.gada 31.decembrim iepazīt Latviju, lai
sekmētu patriotisma un valstiskā piederības
izjūtu.
Ministru kabineta noteikumi stāsies
spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums
Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Artura
Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta
iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar
Ministru kabineta 2019.gada 7.maija rīkojumu
Nr.210) 155.5.punktā noteiktais uzdevums un
likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam”
41.pants.
2. Pašreizējā situācija un
Projekts paredz noteikt:
problēmas, kuru risināšanai 1. valsts budžeta apakšprogrammas 22.12.00
tiesību akta projekts
„Latvijas valsts simtgades programma”
izstrādāts, tiesiskā
finansējuma sadalījumu izglītības iestāžu,
regulējuma mērķis un
kurās tiek īstenotas akreditētas vispārējās
būtība
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
tai skaitā speciālās izglītības programmas,
profesionālās
pamatizglītības
un
profesionālās vidējās izglītības programmas
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(turpmāk
–
izglītības
programmas),
finansējuma
saņēmēji
(Projekta
1.pielikums). Programmas mērķis ir mācību
un audzināšanas darba ietvaros nodrošināt
iespēju izglītojamiem iepazīt Latviju, lai
sekmētu patriotisma un valstiskā piederības
izjūtu. Finansējuma apmērs attiecīgajam
finansējuma
saņēmējam
aprēķināts,
izmantojot šādu formulu:
D = S x K, kur
D – valsts budžeta finansējuma apmērs
programmas
īstenošanai
attiecīgajam
izglītības iestādes dibinātājam (turpmāk –
finansējuma saņēmēji);
S – izglītības informācijas sistēmā
ievadītais un apstiprinātais izglītojamo
skaits
akreditētās
vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības
programmās, kas tiek īstenotas klātienē, tai
skaitā speciālās izglītības programmas,
profesionālās
pamatizglītības
un
profesionālās vidējās izglītības programmās
(turpmāk – izglītības programmas) attiecīgā
finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs
2018.gada 1.septembrī;
K – 7 euro.
Budžeta finansējuma apmērs 2019.gada
piešķīrumiem tiek aprēķināts pēc izglītojamo
skaita uz 2018.gada 1.septembri, lai
nodrošinātu to, ka finansējums nonāk
izglītības iestādēs uz semestra sākumu un ļauj
norisēm maksimāli izmantot mācību semestra
laiku. Piešķīrumi 2020.gadam tiks aprēķināti,
ņemot vērā 2019.gada 1.septembra datus;
2. programmas ietvaros attiecināmās izmaksas
ir izmaksas, kas radušās no 2019.gada
1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim:
2.1. pasākuma ieejas maksa un biļešu
izdevumi izglītojamiem un personām,
kuras
pavada
grupu
atbilstoši
normatīvajiem aktiem, kas nosaka
pavadošo personu skaitu (atbilstoši
Ministru kabineta 2009.gada 24.oktobra
noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā
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nodrošināma
izglītojamo
drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos”);
2.2. maksa
par
pasākuma
norises
pakalpojuma nodrošināšanu (tehniskās
izmaksas,
pakalpojuma
sniedzēja
personāla
atlīdzība,
tai
skaitā
autoratlīdzība, kas saistīta ar pasākuma
nodrošināšanu, pakalpojuma sniedzēja
transporta izmaksas);
2.3. transporta izdevumi (izdevumi par
degvielu
un
transporta
nomu)
izglītojamo un pavadošo personu
nokļūšanai uz pasākuma norises vietu
un atpakaļ;
3. kārtību, kādā finansējuma saņēmēji līdz
2020.gada 22.janvārim sagatavo pārskatu
par finansējuma izlietojumu laikposmā no
2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada
31.decembrim un iesniedz elektroniski
(Projekta 2.pielikums), izmantojot Valsts
kases e-pakalpojumu „ePārskati”, atbilstoši
normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā
Valsts
kase
nodrošina
elektronisko
informācijas apmaiņu. Kultūras ministrija
divu nedēļu laikā pārbauda pārskata
atbilstību un to apstiprina.
3. Projekta izstrādē iesaistītās Projekts sagatavots, pamatojoties uz Izglītības
institūcijas un publiskas
un zinātnes ministrijas iesniegtajiem datiem
personas kapitālsabiedrības par izglītojamo skaitu uz 2018.gada
1.septembri.
4. Cita informācija
Lai nodrošinātu Projekta 2.punkta izpildi,
Kultūras ministrija slēgs līgumus par valsts
budžeta finansējuma piešķiršanu, iekļaujot
šādas būtiskās līguma sastāvdaļas:
1. līgumslēdzējpuses un to rekvizītus;
2. valsts
budžeta
finansējuma
apmēru
(atbilstoši Projekta 1.pielikumam);
3. valsts budžeta finansējuma piešķiršanas
mērķi un attiecināmās izmaksas (atbilstoši
Projekta 3. un 8.punktā noteiktajam);
4. atskaišu
par
izlietoto
finansējumu
iesniegšanas termiņus un kārtību (saskaņā ar
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Projekta 10.punktā noteikto kārtību), kā arī
kārtību, kādā finansējuma saņēmējs veic
pārskaitītā finansējuma vai tās daļas atmaksu
(mēneša laikā pēc attiecīga pieprasījuma
nosūtīšanas dienas, ja finansējums nav
izlietots vai tas nav izlietots atbilstoši līguma
par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu
nosacījumiem);
5. izdevumu pozīcijas, kas saistīti ar pasākuma
satura veidošanu un nav attiecināmi;
6. nosacījumu finansējuma saņēmējam, ka tas
nodrošina, ka programmas īstenošanai netiek
piesaistīts izglītojamo vai izglītojamo
vecāku līdzfinansējums;
7. nosacījumu finansējuma saņēmējam, ka tas
nodrošina regulāru informācijas izplatīšanu
par programmas īstenošanu izglītojamo
vecākiem, kā arī plašākai sabiedrībai, tai
skaitā publicējot informāciju skolas,
pašvaldības u.c. tīmekļvietnēs un sociālo
tīklu kontos, kā arī presē un citos plašsaziņas
līdzekļos.
8. citus nosacījumus, kas nepieciešami
programmas veiksmīgai īstenošanai.
Programmas ieviešanā un īstenošanā
Kultūras ministrija ir izstrādājusi metodiskos
ieteikumus, kā arī nodrošina informāciju par
pasākumiem kultūras jomā, kas pieejami
Kultūras
ministrijas
tīmekļvietnē:
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kulturatimekli/projekti/kulturas-norises-berniem-unjauniesiem.
Finansējuma saņēmēji var izmantot
minēto pasākumu apkopojumu, kā arī
apmeklēt citus pasākumus, kas nav iekļauti
minētā materiālā, bet atbilst programmas
saturiskajiem kritērijiem.
Papildus informācija par programmas
īstenošanu pieejama:
https://www.lv100.lv/programma/latvijasskolas-soma/.
II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību
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1.

2.

3.
4.

un administratīvo slogu
Sabiedrības mērķgrupas,
Izglītības iestādes, kuras klātienē īsteno
kuras tiesiskais regulējums akreditētas
vispārējās
pamatizglītības,
ietekmē vai varētu ietekmēt vispārējās vidējās izglītības, profesionālās
pamatizglītības un profesionālās vidējās
izglītības programmas, tai skaitā speciālās
izglītības programmas 231 655 izglītojamie
šajās programmās, kā arī 181 šo izglītības
iestāžu finansējuma saņēmēji.
Tiesiskā regulējuma
Programmas kā ilgtermiņa sistēmiskas
ietekme uz tautsaimniecību darbības
turpināšana
sniegs
būtisku
un administratīvo slogu
ieguldījumu zināšanu ekonomikai atbilstošas
izglītības kvalitātes sekmēšanā, sabiedrības
saskaņas veicināšanā un sociālās atstumtības
mazināšanā, izrādot rūpes par bērniem un
jauniešiem
un
izmantojot
inovatīvus,
pedagoģiski pamatotus paņēmienus jēgpilnai
un izjustai valstiskās piederības sajūtas
stiprināšanai un sabiedrības integrācijai visā
izglītības sistēmā. Programma nodrošinās
Latvijas vērtību un mūsdienīgo aspektu
iepazīšanu klātienē, jēgpilnā un interaktīvā
procesā, sniegs ieguldījumu arī 21.gadsimta
pasaulei atbilstošas nodarbinātības sekmēšanā,
tai skaitā radošajās industrijās, starpnozaru un
zināšanu pārneses projektos u.tml.
Ņemot vēra, ka programma tiek īstenota
kopš 2018.gada 1.septembra, administratīvas
slogs saglabājas Ministru kabineta 2018.gada
21.augusta noteikumos Nr.529 „Par valsts
budžeta finansējuma sadalījumu programmas
„Latvijas
skolas
soma”
īstenošanai
2018./2019.mācību gada pirmajā semestrī”
paredzētajā apmērā.
Administratīvo izmaksu
Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
Atbilstības izmaksu
Programma ar pilotprojektiem aizsākta jau
monetārs novērtējums
2016.gadā
un
notika
četrās
skolās.
2017./2018.mācību gada rudens semestrī
pilotprojekts notika četrās pašvaldībās dažādos
Latvijas reģionos. Sākot ar 2018.gada
septembri, programma tiek īstenota visā
Latvijā, nodrošinot izglītojamajam iespēju
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izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras
un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos
Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības
veiksmes stāstus. 2018./2019.mācību gada
pirmajā semestrī tika noslēgti 176 līgumi un
182 otrajā semestrī.
2018./2019.gada I semestrī netika noslēgti
15 līgumi par 7 630 euro (1 090 izglītojamo,
kas ir 0,45 procenti no 240 559 izglītojamiem),
bet II – nav noslēgti seši līgumi par 2 436 euro
(348 izglītojamo, kas ir 0,15 procenti no
231 640 izglītojamiem).
Programmas norises uzskatāmas par
mācību aktivitātēm, kas palīdz sasniegt valsts
izglītības standartos noteiktos mērķus, līdz ar
to tās domātas visiem izglītojamajiem.
Ir veikts pētījums „Projekta „Latvijas
skolas soma” ieviešana izglītības iestādēs”/
2016 – https://academia.lndb.lv/68-2/, kā arī
pētījums par Latvijas valsts simtgades
iniciatīvas
„Latvijas
skolas
soma”
sagatavošanas
un
ieviešanas
procesa
sagatavošanās
posmu,
2018
–
https://static.lka.edu.lv/media/cms_page_
media/153/Skolas%20soma%20zinojums%20g
ala.pdf.
Nav

5. Cita informācija

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību
budžetiem
Turpmākie trīs gadi (euro)
2019.gads

Rādītāji

saskaņ
ā ar
valsts
budžet
u
kārtēja
m
gadam
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izmaiņ
as
kārtējā
gadā,
salīdzi
not ar
valsts
budžet
u

2020.gads

saskaņā
ar vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru

izmaiņa
s,
salīdzin
ot ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru
2020.

2021.gads

saskaņā
ar vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru

izmaiņas,
salīdzinot
ar vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru
2021.
gadam

2022.
gads
izmaiņa
s,
salīdzin
ot ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru
2022.

7

kārtēja
m
gadam

gadam

gadam

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Budžeta
ieņēmumi

3 500
000

0

0

0

0

0

0

1.1. valsts
pamatbudžets
, tai skaitā
ieņēmumi no
3 500
maksas
000
pakalpojumie
m un citi
pašu
ieņēmumi

0

Kultūras
ministrija
22.12.00
3 500
„Latvijas
000
valsts
simtgades
programma”

0

Izglītības un
zinātnes
ministrija
02.04.00
Programmas
„Latvijas
skolas soma
īstenošana”

125 52
4*

Tieslietu
ministrija
04.01.00
„Ieslodzījum
a vietas”

105*

Labklājības
ministrija
05.37.00
„Sociālās
integrācijas
valsts

91*
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aģentūras
administrēšan
a un
profesionālās
un sociālās
rehabilitācija
s
pakalpojumu
nodrošināšan
a”
1.2. valsts
speciālais
budžets
1.3.
pašvaldību
budžets
2. Budžeta
izdevumi

3 500
000

0

0

0

2.1. valsts
3 500
pamatbudžets 000

0

0

0

Kultūras
ministrija
22.12.00
3 500
„Latvijas
000
valsts
simtgades
programma”

0

Izglītības un
zinātnes
ministrija
02.04.00
Programmas
„Latvijas
skolas soma
īstenošana”

125 52
4*

Tieslietu
ministrija
04.01.00
„Ieslodzījum
a vietas”

105*
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Labklājības
ministrija
05.37.00
„Sociālās
integrācijas
valsts
aģentūras
administrēšan
a un
profesionālās
un sociālās
rehabilitācija
s
pakalpojumu
nodrošināšan
a”

91*

2.2. valsts
speciālais
budžets
2.3.
pašvaldību
budžets
3. Finansiālā
0
ietekme

0

0

0

0

0

0

3.1. valsts
0
pamatbudžets

0

0

0

0

0

0

3.2.
speciālais
budžets

0

0

0

0

0

0

0

3.3.
pašvaldību
budžets

0

0

0

0

0

0

0

4. Finanšu
līdzekļi
papildu
izdevumu
finansēšanai X
(kompensējoš
u izdevumu
samazinājum
u norāda ar

0

X

0

X

0

0
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"+" zīmi)
5. Precizēta
finansiālā
ietekme

0

0

0

0

5.1. valsts
pamatbudžets

0

0

0

0

5.2.
speciālais
budžets

X

5.3.
pašvaldību
budžets

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Detalizēts Projekts šo jomu neskar.
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķins (ja
nepieciešams,
detalizētu
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķinu var
pievienot
anotācijas
pielikumā)
6.1. detalizēts
ieņēmumu
aprēķins
6.2. detalizēts
izdevumu
aprēķins
7. Amata
vietu skaita
izmaiņas

Projekts šo jomu neskar.

8. Cita
informācija

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2019.gadam”
2019.gadā valsts budžeta apakšprogrammas 22.12.00 „Latvijas
valsts simtgades programma” ietvaros saskaņā ar Ministru
kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojuma Nr.769 „Par Latvijas
valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam īstenošanai
piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu” 1.pielikuma
55.punktu programmas „Latvijas skolas soma” ieviešanai

KMAnot_260719_skolas_soma

11

paredzēts finansējums 3 500 000 euro, no kura:
1) 2018./2019.mācību gada otrajam semestrim paredzētais
finansējums saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada
9.janvāra rīkojumu Nr.6 „Par valsts budžeta finansējuma
sadalījumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai
2018./2019.mācību gada otrajā semestrī” ir 1 621 585 euro;
2) 2019./2020.mācību
gada
pirmajam
semestrim
ir 1 621 585 euro;
3) 257 040 euro paredzēti programmas turpināšanai (saturiskā
piedāvājuma veidošanai, programmas īstenošanai un
programmas novērtējuma veikšanai).
Finansējuma apmērs izglītības iestāžu finansējuma
saņēmējiem aprēķināts, reizinot 7 euro ar Valsts izglītības
informācijas sistēmā ievadīto un apstiprināto izglītojamo skaitu
atbilstošajās izglītības programmās izglītības iestādēs 2018.gada
1.septembrī.
Neizlietotie finanšu līdzekļi, kas atgriezti valsts budžetā
nevar tikt novirzīti citiem izglītības iestāžu finansējuma
saņēmējiem, jo attiecīgajam finansējuma saņēmējam pieejamo
summu nosaka saskaņā ar Projekta 4.punktā noteikto formulu.
*konsolidējamā pozīcija, ko ministrijas saņem transferta pārskaitījuma veidā no
Kultūras ministrijas. Izmaiņas ministriju izdevumos nerada ietekmi uz kopējiem
valsts budžeta izdevumiem.
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām
saistībām
Projekts šo jomu neskar.
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
1. Plānotās sabiedrības
Programma „Latvijas skolas soma” ar
līdzdalības un
pilotprojektiem aizsākta jau 2016.gadā un
komunikācijas aktivitātes
notika četrās skolās. 2017./2018.mācību gada
saistībā ar projektu
rudens semestrī pilotprojekts notika četrās
pašvaldībās dažādos Latvijas reģionos.
Ir veikts pētījums „Projekta „Latvijas
skolas soma” ieviešana izglītības iestādēs”/
2016 – https://academia.lndb.lv/68-2/, kā arī
pētījums par Latvijas valsts simtgades
iniciatīvas
„Latvijas
skolas
soma”
KMAnot_260719_skolas_soma
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2. Sabiedrības līdzdalība
projekta izstrādē
3. Sabiedrības līdzdalības
rezultāti
4. Cita informācija

sagatavošanas
un
ieviešanas
procesa
sagatavošanās
posmu,
2018
–
https://static.lka.edu.lv/media/cms_page_
media/153/Skolas%20soma%20zinojums%20g
ala.pdf.
2017.gada nogalē notika „Latvijas skolas
forums”:
https://lv100.lv/jaunumi/latvijasskolas-somas-foruma-materiali/
Uzsākot
programmas
ieviešanu
2018.gadā, notika plašas konsultācijas ar
iesaistītajām pusēm (pedagogiem, Latvijas
Pašvaldību savienību, kultūras darbiniekiem
utt.), un uzsākot jauno politikas iniciatīvu tika
nodrošināta sabiedrības līdzdalība saskaņā ar
Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta
noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktu.
Sabiedrības
līdzdalības
paziņojums:
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/sabiedriba
s-lidzdaliba/pazinojumi-par-lidzdalibasiespejam-tiesibu-aktu-projektuizstrade/pazinojums-01-06-2018
2018.gada 4.oktobrī notika Latvijas
valsts simtgades informatīvais seminārs, uz
kuru tika aicināti arī Latvijas skolas somas
koordinatori un kura ietvaros bija arī
atsevišķāk darba grupa par aktuālajiem
programmas
jautājumiem
https://lv100.lv/programma/kalendars/latvijasvalsts-simtgades-informativais-seminars/.
2019.gada 26.jūlijā Kultūras ministrijas
tīmekļa vietnē www.km.gov.lv sadaļā
„Sabiedrības līdzdalība” publicēts paziņojums
par līdzdalības iespējām Projekta izstrādes
procesā.
Projekts šo jomu neskar.
Projekts šo jomu neskar.
Nav
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1. Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas
2. Projekta izpildes ietekme
uz pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide,
esošu institūciju
likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme
uz institūcijas
cilvēkresursiem
3. Cita informācija

181 izglītības iestāžu finansējuma saņēmēji,
izglītības iestādes un Kultūras ministrija.
Projekts šo jomu neskar.

Nav

Kultūras ministrs

N.Puntulis

Vīza: Valsts sekretāra p.i.

B.Zakevica

Tūna 67330219
Aija.Tuna@km.gov.lv
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