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30.06.2009. 

Labdien jūnija nogalē! 

Šodienas izdevums nāk pie saviem lasītā-

jiem vasaras atvaļinājumus noskaņās, jo 

daudzi no jums noteikti devušies atpūsties, 

lai uzkrātu spēkus jaunam darba cēlienam. 

Mūsu izdevuma radošā komanda - Komuni-

kācijas nodaļas darbinieki – cer, ka arī atpū-

tas brīdī atvērsit savu e-pastu, lai iepazītos 

ar jaunāko informāciju, jo mūsu izdevums, 

tāpat kā pagājušajā vasarā, pie saviem lasī-

tājiem dosies katra mēneša nogalē un pat vēl 

biežāk.  

 

Tā kā notikumi risinās ļoti strauji, plānots, ka 

nākamo izdevumu gatavosim jau jūlija vidū, 

lai izglītības darbiniekus un citus interesentus 

informētu par aktualitātēm saistībā ar veikta-

jiem budžeta grozījumiem, finansēšanas 

modeļa „nauda seko skolēnam‖ ieviešanas 

gaitu un izmaiņām pedagogu atalgojuma 

sistēmā. 

 

Arī šodienas izdevumā stāstām par finansē-

šanas modeli „nauda seko skolēnam‖, snie-

dzam atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautā-

jumiem saistībā ar veiktajiem budžeta grozī-

jumiem, kā arī stāstām par dzīvi divās paš-

valdībās, kuras savulaik pieņēmušas lēmu-

mus nepietiekamā skolēnu skaita dēļ likvidēt 

un reorganizēt pamatskolas. 

 

Izdevums stāsta, ka studentiem turpmāk būs 

vieglāk atrast galvotājus, lai saņemtu studiju 

un studējošā kredītus, savukārt vidusskolē-

niem tiek paaugstinātas prasības pārcelšanai 

uz 11. un 12.klasi. Vai Latvijas vēsture sko-

lās jāmāca kā atsevišķs priekšmets – arī tā ir 

šodienas izdevuma tēma. 

 

Lasiet, ka jau šovasar tiks uzsākti remontdar-

bi skolu pielāgošanai bērniem ar kustību 

traucējumiem. Svarīga ir informācija, ka Vi-

des ministrija plāno izsludināt konkursu pro-

jektu iesniegšanai pašvaldību ēku siltināša-

nai, tāpēc skolu direktori aicināti interesēties 

savās pašvaldībās par iespēju pieteikties 

konkursā, lai veiktu izglītības iestāžu siltinā-

šanu. 

 

„Vasara ir īstais laiks, lai pedagogi profesi-

onāli pilnveidotos, apmeklējot dažādus kur-

sus,‖ uzsver Akadēmisko programmu aģen-

tūras speciālisti. Tiem, kuri brīvajos brīžos 

mēdz ņemt rokās fotoaparātu, noteikti sais-

tošs šķitīs Eiropas Komisijas izsludinātais 

fotokonkurss „Iztēloties jaunu pasauli‖, kurā 

aicināti piedalīties visu vecumu dalībnieki – 

gan profesionāļi, gan amatieri. 

 

Interesanta ir informācija par Eiropas izglītī-

bas sistēmu informācijas tīkla „Eurydice‖ 

sagatavoto pārskatu „Pirmsskolas izglītība 

un aprūpe, risinot sociālās un kultūras ne-

vienlīdzības‖. Lasiet arī par „Nordplus Ietvar-

programmas‖ 2009.gada konkursa rezultā-

tiem, par nometni „Alfa‖, kurā jau 42.reizi 

kopā pulcējas Latvijas talanti – mācību 

priekšmetu olimpiāžu uzvarētēji un skolēnu 

zinātnisko konferenču laureāti. Uzziniet, kā 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 

veicās konkursā „Krēsls 2009‖, un kuru skolu 

pārstāvji saņēma balvas zīmējumu konkursā 

„ES Eiropas Savienībā‖. 

 

Ceram, ka izdevums sniegs jums daudz vēr-

tīgas informācijas, rosinās uz pārdomām un 

mudinās piezvanīt vai atrakstīt mums, lai 

izteiktu savu viedokli, rosinātu jaunas tēmas 

un uzdotu jautājumus, uz kuriem atbildēsim, 

veidojot nākamo izdevumu. 

 

 

      Ar cieņu – Komunikācijas nodaļa 
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Izglītībā šobrīd ir divi svarīgi uzdevumi:  

nepieļaut papildu līdzekļu samazinājumu un īstenot strukturālās reformas 

Mēnesis kopš iepriekšējā Izglītības un zinātnes ministrijas 

(IZM) informatīvā izdevuma iznākšanas IZM pārziņā esošajās 

jomās, gluži kā visā valstī un katrā nozarē, viesis dramatiskas 

un straujas izmaiņas, radot jaunu situāciju; jo īpaši – jūnija 

vidū pieņemto valsts budžeta grozījumu kontekstā, tajā skaitā 

– saistībā arī ar pedagogu darba samaksu.  

 

Tādēļ šobrīd, manuprāt, ikvienam izglītībā iesaistītajam – gan 

ministrijai, gan sociālajiem un sadarbības partneriem, gan 

pašvaldībām, skolām, direktoriem un skolotājiem, ir veicami 

divi būtiski uzdevumi. Proti, nepieļaut vēl lielāku līdzekļu sa-

mazinājumu un vienlaikus – turpināt īstenot strukturālās refor-

mas, nolūkā sasniegt valsts attīstībai nepieciešamo un ļoti 

konkrēto mērķi – efektivizējot finanšu līdzekļu izmantošanu, 

uzlabot izglītības kvalitāti. Uzskatu, ka pēdējā uzdevuma veik-

šana ietver argumentus, lai valstiskā līmenī nodrošinātu izglī-

tības sistēmas izaugsmi, jo tās vienīgā mēraukla ir izglītības 

kvalitāte un skolēnu intereses.  

 

Nepilnās divās nedēļās – divi valsts budžeta grozījumi 

 

Pirmajos šī gada valsts budžeta grozījumos, ko Saeima ap-

stiprināja 4.jūnijā, kopējais mērķdotāciju samazinājums peda-

gogu atalgojumam bija 20%, par ko arī tika panākta vienoša-

nās starp IZM un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrību – samaksa par vienu likmi jeb 21 kontaktsundu ir 

270 lati. Bet jau gatavojot otros valsts budžeta grozījumus, 

8.jūnijā Finanšu ministrija (FM) nāca klajā ar nozaru politikas 

jautājumus skarošiem priekšlikumiem par vēl papildu līdzekļu 

samazinājumu, tajā skaitā – samazināt finansējumu pedago-

gu darba samaksai 48,5 miljonu latu apmērā, piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba 

samaksai 5,7 miljonu latu apmērā, sporta skolu treneru atal-

gojumam 2,4 miljonu latu apmērā un citās IZM jomās. Šajā 

situācijā par izglītības nozari atbildīgā ministrija un tās amat-

personas tika nostādītas fakta priekšā, bez iepriekšējām dis-

kusijām vai informēšanas. 

 

Apzinoties šīs situācijas nopietnību, 11.jūnijā nosūtīju oficiālu 

vēstuli valdības vadītājam, uzsverot, ka IZM izvērtējusi FM 

izstrādātos priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā 

„Par valsts budžetu 2009.gadam‖ otrajam lasījumam Saeimā. 

Esot atbildīga par nozari, vēstīju, ka IZM neredz iespēju veikt 

šos samazinājumus. Vēstulē arī argumentēju par potenciālām 

sekām – būtiski samazināsies skolotāju atalgojums, netiks 

nodrošināta atbilstoša bērnu sagatavošana skolai, pašvaldī-

bās var tikt slēgtas sporta skolas, kas ir sporta sistēmas pa-

matelements. Taču neguvu atbalstu šai pozīcijai, kuru arī vai-

rākkārt aizstāvēju gan Ministru kabinetā, gan sarunās ar soci-

ālajiem un sadarbības partneriem, gan Saeimā. 

 

Tā rezultātā 11.jūnija vakarā valdību veidojošo partiju pārstāv-

ji un sociālie partneri (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 

Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera, Latvijas Pensionāru federācija un Latvi-

jas Pašvaldību savienība) parakstīja vienošanos, kas paredz 

samazināt budžeta deficītu vēl par 500 miljoniem latu, tajā 

skaitā – vēl par 20% pedagogu atalgojumu. Saeima šos gro-

zījumus otrajā – galīgajā lasījumā atbalstīja. 

 

Nenoliegšu, ka saistībā ar skolotāju atalgojumu, minētie grozī-

jumi ir vissmagākie un vissāpīgākie Latvijas neatkarības at-

jaunošanas vēsturē, jo mērķdotācijas pašvaldību izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai 2009.gada septembrī – 

decembrī ir samazinātas par vairāk nekā 50% salīdzinot ar šo 

pašu laiku 2008.gadā (attiecīgi šogad tie būs 52,66 miljoni 

latu un pērn bija 111,47 miljoni latu). Taču jāatzīst – budžeta 

grozījumu jeb samazinājuma veidošanas procesā nenovēroju, 

ka, līdztekus nozares ministram, arī atsevišķi sociālie partneri 

aizstāvētu savu tiešo mērķauditoriju – pedagogus un viņu 

intereses. 

 

Risinājumi tomēr ir rasti 

 

Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka skaudrajā situācijā ir rasti zināmi 

risinājumi, lai mazinātu situācijas pasliktināšanos, īpaši – bēr-

niem un jauniešiem. Piemēram, uz IZM aģentūru skaita un 

izdevumu samazināšanas rēķina iegūts nepilns pusmiljons 

latu sporta skolām no septembra līdz decembrim. Esmu aici-

nājusi Latvijas Olimpisko komiteju un Latvijas Sporta federāci-

ju padomi meklēt iespējas atbalstīt sporta skolas, lai ekonomi-

kas stabilizācijas laikā uzturētu sporta sistēmas pamatus vei-

dojošo izglītības iestāžu darbību. Arī sarunās ar Latvijas Paš-

valdību savienību rasta kopīga izpratne, ka pašvaldības savu 

iespēju robežās turpinās atbalstīt pašu dibinātās sporta sko-

las. Tāpat centīsimies nodrošināt finansējumu no 2010.gada 

janvāra līdz maijam, lai sešus gadus vecos bērnus sagatavotu 

skolai. 

 

Savukārt, jau šī gada agrā pavasarī, rūpējoties par izglītību, 

pārdalot Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļus un 

izveidojot aktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos‖, IZM nodrošināju-

si, lai jaunajā mācību gadā un provizoriski – līdz 2013.gadam 

skolotāji, kuriem mazināsies darba apjoms, saņemtu Eiropas 

Sociālā fonda atbalstu. Plānots, ka skolotāji papildus darba 

algai dažādu stipendiju veidā varēs pretendēt uz finansējumu 

līdz 200 latiem mēnesī (kopā 20 miljoni latu). Tāpat kā līdz 

šim, tiks nodrošinātas arī ES mērķstipendijas prioritāro mācī-

bu priekšmetu skolotājiem līdz 150 latiem mēnesī. 

 

2010.gada budžets un kopējie mājasdarbi  

 

Apzinoties, ka izglītoti cilvēki ir būtiskākais ikvienas valsts 

izaugsmes stūrakmens, kategoriski iestājos pret līdzekļu sa-

mazināšanu IZM pārziņā esošajās jomās, tajā skaitā – skolo-

tāju atalgojumam 2010.gadā, jo jau šobrīd izglītībā ir risku 

pārpilna situācija. Par to signalizē arī ik dienas saņemtās un 

simtos skaitāmās pedagogu vēstules. 
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Taču vienlaikus, domājot par nākotni, ikvienam ar izglītību 

saistītajam ir savi mājasdarbi, kurus jāturpina veikt, lai 

nodrošinātu atbilstošu strukturālo reformu īstenošanu. 

Vēlreiz vēlos atgādināt, ka šie darbi dažādu iemeslu dēļ 

vairākkārt ir atlikti kopš deviņdesmito gadu sākuma. Šo-

brīd tie ir uzsākti un atpakaļceļa vienkārši nav. 

 

Minēšu tikai dažus no uzdevumiem. Proti, jaunā finansē-

šanas modeļa „nauda seko skolēnam‖ ieviešana no 

1.septembra; skolu tīkla sakārtošana; Ministru kabineta 

noteikumu izstrāde, lai nodrošinātu caurskatāmu un atklā-

tu mērķdotāciju pedagogu atalgojumam aprēķināšanas, 

sadales un uzraudzības kārtību. Pašlaik šie noteikumi tiek 

izstrādāti un tie ir nepieciešami, jo līdzšinējais regulējuma 

trūkums ir pieļāvis mērķdotāciju sadales necaurskatāmī-

bu, kā rezultātā ir pašvaldības, kuras saņem salīdzinoši 

vairāk mērķdotāciju nekā vidēji Latvijā, taču izglītības kva-

litāte un rezultāti ir zemāki nekā vidējie rādītāji valstī.  

 

Aprīlī un maijā uzdevu veikt pedagogu atalgojuma tarifikā-

cijas auditu. Tā rezultāti ļauj secināt, ka tarifikācijas sistē-

ma nesniedz skaidru pārskatu par finansējuma apmēra 

pamatotību un izlietojuma efektivitāti. Turklāt, šis audits 

liecina par situāciju, kad mērķdotācijas netiek pilnībā no-

virzītas pedagogu darba samaksai. Līdzīgi secinājumi 

fiksēti arī Valsts kontroles ziņojumā. Lai arī jaunais finan-

sēšanas modelis „nauda seko skolēnam‖ ir naudas sada-

les princips, taču viennozīmīgi esmu pārliecināta, ka vie-

notām prasībām un kārtībai jākļūst par vairāku miljonu 

latu valsts budžeta finansējuma izlietošanas kontroles 

mehānismu. 

 

Un, manuprāt, pats būtiskākais nosacījums – skolotāju un 

skolēnu skaita proporcijas steidzama pārskatīšana, jo 

Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kur uz vienu skolotāju vi-

dēji ir apmēram seši skolēni (salīdzinājumam: Igaunijā – 

13, Lietuvā – 11 un nākotnē plānoti 18). Šajā situācijā es 

neredzu argumentus, lai atļautos jau tā mazo izglītības 

finansējumu turpināt tērēt neefektīvi. Savukārt tieši skolo-

tāju un skolēnu proporcijas palielināšanu redzu kā vienu 

no iespējamajiem risinājumiem, lai, īpašu uzmanību pie-

vēršot izglītības kvalitātei un izglītības rezultātu uzlaboša-

nai, efektivizētu esošo līdzekļu izlietojumu un no 

1.septembra rastu iespēju skolotājiem maksāt daudzmaz 

adekvātu atalgojumu, lai tas par vienu likmi netuvotos 

minimālajai algai, kā to atļauj atlikušais finansējums un 

skolotāju – skolēnu proporcija. 

 

Attiecībā uz izdevumiem IZM un tās padotības iestādēs, 

tiek turpināta optimizācija, īpaši – samazinot atbalsta 

struktūrvienību un tajās strādājošo skaitu. 17.jūnijā parak-

stīju rīkojumu – IZM strādājošajiem tiek samazināta mē-

nešalga par 20% vai vairāk; centrālajā aparātā nodarbinā-

to skaits tiek samazināts par 30%; padotības iestādēs tiek 

samazināta mēnešalga un strādājošo skaits, lai sasniegtu 

20% vai lielāku ietaupījumu atlīdzības izmaksai. 

 

Lai pašvaldības varētu brīvāk lemt un rīkoties, mērķtiecī-

gāk izlietojot valsts piešķirtos līdzekļus, uzskatu, ka 

2010.gada budžetā finansējums nebūtu dalāms dažādās 

mērķdotācijās, kā līdz šim. Tas būtu apvienojams vienā, 

tādējādi dodot iespēju vietējiem politiķiem, pārzinot situ-

āciju novadā, lemt par līdzekļu piešķiršanu konkrētām 

izglītības jomām. Tāpat IZM jau mazinājusi virkni adminis-

tratīvo un birokrātisko šķēršļu, pārskata izglītības saturu 

un plāno ieviest tā atvieglojumus. 

 

Esmu stingri pārliecināta, ka līdzīgi finanšu samazinājumi 

nākotnē izglītībai nav pieļaujami. Šādu pozīciju turpināšu 

aizstāvēt un argumentēt savā ikdienas darbā. Vienlaikus 

esmu pārliecināta, ka izglītībā jāturpina īstenot strukturā-

lās reformas, jo tikai tā apliecināsim savu gatavību pār-

maiņām, otrreiz šādu dramatisku samazinājumu nepiedzī-

vosim un nodrošināsim, ka valsts finansējums izglītībai 

tiek ieguldīts auglīgā augsnē. 

 

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe  

 

Turpinājums no 2.lpp. 

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas padotības 

iestāžu reorganizāciju, ar 2009.gada 1.jūliju apvienotas 

IZM padotībā esošās valsts iestādes – ISEC, VJIC un 

VSIC, to vietā izveidojot jaunu iestādi – Valsts izglītības 

satura centrs (VISC).  

 

Līdzšinējās Profesionālās izglītības administrācijas (PIA) 

un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts 

aģentūras (VIKNVA) funkcijas plānots nodot Izglītības 

valsts inspekcijai (IVI) un VISC. Ar 2009.gada 1.jūliju Stu-

diju fonda (SF) nosaukums būs Studiju un zinātnes admi-

nistrācija, tā pārņems daļu no līdzšinējām Latvijas Zināt-

nes padomes (LZP) funkcijām.  

 

Šodien, 2009.gada 30.jūnijā, tika apstiprināts VISC noli-

kums, kā arī grozījumi IVI, SF un LZP nolikumos, kas ie-

tver reorganizācijas rīkojumos paredzēto funkciju nodoša-

nu vai pārņemšanu. 

 

Plašāka informācija IZM mājaslapā 

Ministru kabinets apstiprina reorganizēto IZM padotības iestāžu nolikumus  

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/3719.html
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Vai es pareizi saprotu, ka pedagogu algu samazinājums 

par 40% attiecas uz 2009.gadu? Kādas algas būs janvārī?  

 

Šobrīd apstiprinātais pedagogu atalgojuma samazinājums 

(kopumā 48,5 milj. latu apmērā) attieksies uz periodu no 

2009.gada septembra līdz decembrim. Kāds būs pedagogu 

atalgojums nākamajā gadā, būs zināms pēc 2010.gada valsts 

budžeta apstiprināšanas 

 

Vai pedagogiem tiks maksāta kvalitātes piemaksa? 

 

Šobrīd ir skaidrs, ka līdz gada 2009.gada beigām kvalitātes 

piemaksu nevarēs atļauties maksāt. 

 

Vai, jūlijā un augustā ejot atvaļinājumā, atvaļinājuma nau-

da tiks izmaksāta solītajā apmērā? 

 

Jā. 

 

Kā kopumā samazinājies mērķdotācijas apmērs pedagogu 

algām? 

 

Kopumā finansējums no valsts budžeta jeb mērķdotācijas pil-

sētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām 2009.gada pēdējiem 4 mēnešiem 

(septembris – decembris) plānots 37,52 miljoni latu, pagājuša-

jā gadā šajā pašā periodā tie bija 79,02 miljoni latu 

Vai tiks samazinātas arī studentu stipendijas un transpor-

ta kompensācijas? 

 

Veidojot valsts budžeta grozījumus, Izglītības un zinātnes mi-

nistrija panākusi, ka valsts finansējums studentu stipendijām 

un transporta kompensācijām saglabāsies līdzšinējā apjomā. 

Tas palielinās iespēju sekmīgiem studentiem, neskatoties uz 

viņu sociālajiem apstākļiem, studēt augstākās izglītības mācī-

bu iestādēs. 

Vienošanās, ko 11.jūnijā parakstīja valdību veidojošās politis-

kās partijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas 

Darba devēju konfederācija, Latvijas Pašvaldību savienība, 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Pen-

sionāru federācija saistībā ar budžeta deficīta samazināšanu 

par 500 miljoniem latu 2009.gadā, paredz samazināt izdevu-

mus ministriju budžetos, tajā skaitā – visām ministrijām subsī-

dijas un dotācijas augstskolām 7,8 miljoni latu apmērā, 

„izņemot finansējumu, kas paredzēts studentu stipendijām un 

transporta kompensācijām‖ – teikts parakstītajā vienošanās.     

       

Kā turpmāk tiks finansētas interešu izglītības pedagogu 

algas? 

 

Interešu izglītības pedagogu algu finansēšanā nekādu izmaiņu 

nav, jo interešu izglītības pedagogu darba atalgojums ir ie-

kļauts vienotajos pedagogu darba samaksas noteikumos. 

Līdzekļu samazinājums skars visas nozares 

2009.gada 4.jūnijā Saeima pirmajā lasījumā skatīja grozījumus likumprojektā „Par valsts budžetu 2009.gadam‖, kurā izglītībai 

plānotais samazinājums bija aptuveni 50 miljoni latu. 

 

11.jūnijā valdību veidojošās politiskās partijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija, 

Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Pensionāru federācija parakstīja 

vienošanos, ka pie jau esošā samazinājuma 2009.gada budžetā tiek veikts samazinājums kopumā 500 miljonu latu apmērā. 

Saskaņā ar šo vienošanos, mērķdotācijas pašvaldībām pedagogu darba samaksai pašvaldību pamata, vispārējās izglītības, 

profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu, daļējai interešu izglītības programmu, speciālo pirmsskolu, internātskolu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām samazinātas gandrīz 55 miljonu latu apmērā. 

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām veikts samazinājums 5,7 milj. latu apmērā. 

Subsīdijas un dotācijas augstskolām IZM padotībā esošajām augstskolām samazinātas 4,7 milj. latu apmērā. 

Zinātnes bāzes finansējuma samazinājums – 0.7 milj. latu. 

 Mērķdotācija pašvaldībām sporta, mākslas un mūzikas skolām - 8,1 milj. latu, no kuriem 2,4 milj. latu sastāda finansējumu 

pašvaldību dibinātajām sporta skolām (IZM budžetā ir finansējums sporta skolām, Kultūras ministrijas – mākslas un mūzikas 

skolām).  

 

16.jūnijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma 2009.gada valsts budžeta grozījumus. 

27.jūnijā valsts prezidents Valdis Zatlers izsludināja grozījumus 2009.gada budžetā un tie stāsies spēkā 2009.gada 1.jūlijā. 

 

Līdz ar 16.jūnijā Saeimas apstiprinātajiem valsts budžeta grozījumiem, samazinājums zinātnei, salīdzinot ar 2009.gada sākumu,  ir 

no 37,08 miljoniem latu uz 21,85 miljoniem latu; augstākajai izglītībai – no 83,75 miljoniem latu uz 50,73 miljoniem latu; vispārējai 

izglītībai – no 5,73 miljoniem latu uz 3,41 miljoniem latu; profesionālajai izglītībai – no 54,57 miljoniem latu uz 42,54 miljoniem latu.  

 

Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem 
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Kas notiks ar sporta skolu treneru algām? 

 

Sporta skolu treneru atlīdzībai no 1.septembra līdz šī gada 

beigām IZM ir atradusi daļēju finansējumu gandrīz pus miljona 

latu apmērā.  Apvienojot un optimizējot IZM padotībā esošās 

aģentūras, līdzekļi tiks pārdalīti par labu sporta skolu treneru 

atalgojumam.  

 

Turklāt, lai meklētu papildu risinājumus saistībā ar sporta sko-

lu treneru atalgojumu, 12.jūnijā ministre T.Koķe aicināja uz 

sarunu Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Sporta federā-

ciju padomes un Latvijas Sporta skolu direktoru padomes 

pārstāvjus. Tikšanās laikā panākta vienošanās, ka arī partneri 

meklēs iespējas un atbalstīs sporta skolu darbību, tajā skaitā 

– arī treneru atalgojumu, lai ekonomikas stabilizācijas laikā 

kaut daļēji nodrošinātu viena no sporta sistēmas pamatiem – 

sporta skolu – darbību.  

Savukārt pēc ministres T.Koķes un Latvijas Pašvaldību savie-

nības priekšsēža Andra Jaunsleiņa sarunām rasta kopīga 

izpratne, ka arī pašvaldības savu iespēju robežās radīs iespē-

jas un turpinās atbalstīt pašu dibinātās sporta skolas. Tāpat 

IZM turpina darbu, lai kopā ar sociālajiem partneriem nodroši-

nātu finansējumu sporta skolu treneru atlīdzībai arī nākotnē, 

neskatoties uz sarežģīto valsts budžeta situāciju. 

Kopumā Latvijā ir 69 pašvaldību dibinātas sporta skolas, ku-

rās ir apmēram 30 tūkstoši audzēkņu, treneru atlīdzība tiek 

saņemta mērķdotācijas veidā no valsts budžeta līdzekļiem.  

 

Ja tiek atcelta norma par obligāto piecgadīgo, sešgadīgo 

apmācību, kas turpmāk bērnus mācīs lasīt un rakstīt? 

 

 „Izglītības likums‖ nosaka, ka pirmsskolas izglītība – tā ir iz-

glītības pakāpe, kurā notiek bērna personības daudzpusīga 

veidošanās, veselības stiprināšana, sagatavošanās pamatiz-

glītības ieguvei un katrai pašvaldībai ir pienākums savā admi-

nistratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem nodrošināt iespēju 

iegūt pirmsskolas izglītību. 

 

 Pirmsskolas vecuma bērnu skolai sagatavo kopš brīža, kad 

bērns sāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, t.i. no divu, 

triju, četru vai piecu un sešu gadu vecuma. 

 

Pirmsskolas izglītības programma nodrošina bērnu sagatavo-

šanu skolai, aptverot individualitātes veidošanos, garīgo, fizis-

ko un sociālo attīstību, iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un 

radošās darbības attīstību, veselības nostiprināšanu, psiholo-

ģisko sagatavošanu skolai, kā arī valsts valodas lietošanas 

pamatiemaņu apguvi. Pirmsskolas vecuma bērnam galvenais 

darbības veids ir rotaļa, tādēļ pedagoģiskais process ir organi-

zēts tā, ka bērni mācās rotaļājoties. Sagatavošana skolai ne-

nozīmē, ka bērns daļēji apgūst pirmās klases programmu.  

 

Jāpiebilst, ka, saskaņā ar „Vispārējās izglītības likumu‖, paš-

valdībās vecākiem un izglītības iestādēm konsultatīvu un me-

todisku palīdzību pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un 

sešgadīgo bērnu sagatavošanā skolai sniedz pirmsskolas 

izglītības konsultatīvie centri. Tos var izveidot kā pirmsskolas 

izglītības iestādes struktūrvienību vai kā patstāvīgu izglītības 

atbalsta iestādi. Kārtību, kādā vecāki saņem konsultatīvu un 

metodisku palīdzību pašvaldības pirmsskolas izglītības kon-

sultatīvajā centrā, nosaka pašvaldība. 

 

Šobrīd tiek meklēta iespēja no valsts budžeta līdzekļiem segt 

darba samaksu pedagogiem, lai nākamgad, 2010.gadā, seš-

gadīgos bērnus skolai varētu sagatavot no janvāra līdz mai-

jam. 

 

Ja bērnam bija plānots uzsākt 5,6gadīgo apmācību ar 

2009.gada 1.septembri, bet nu šīs izglītības pakāpes obli-

gātums atcelts, vai bērnam būs vieta šajā bērnudārzā, 

kurā viņš pieteikts? 

 

Saskaņā ar Izglītības likumu, katrai pašvaldībai ir pienākums 

savā administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem nodroši-

nāt iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna 

dzīvesvietai tuvākajā mācību iestādē. Rindas pirmsskolas 

izglītības iestādēs regulē katra pašvaldība, tāpēc par šiem 

jautājumiem būtu jāinteresējas pašvaldībā. 

Turpinājums no 6.lpp. 

Lai paaugstinātu vispārējās vidējās izglītības kvalitātes līmeni 

un vairotu skolēnu atbildību par saviem mācību rezultātiem, 

Ministru kabinets (MK) 2009.gada 30.jūnijā apstiprināja IZM 

sagatavotos grozījumus MK noteikumos par obligātajām pra-

sībām skolēnu uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē. 

Grozījumi paredz, ka vidusskolas 10. un 11.klasē jaunieši tiks 

pārcelti tikai ar sekmīgām atzīmēm (4 un vairāk balles). Kopu-

mā atbalstu prasību palielināšanai dažādās sarunās un audi-

torijās pauduši gan IZM sociālie un sadarbības partneri, gan 

skolu direktori, skolotāji un skolēnu vecāki.  

 

Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti pieļāva 10.-11.klašu 

skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē ar divām nesekmīgām 

atzīmēm.  

Statistikas dati liecina, ka aptuveni 13% jauniešu, kas uzsāk 

mācības 10.klasē, tomēr neiegūst vidējo izglītību. Daļa mācī-

bas kādā no vidusskolas klasēm pārtrauc, bet daļa 12.klasi 

pabeidz, iegūstot nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību, 

bet liecību. Tāpēc IZM rosina paaugstināt vispārējās vidējās 

izglītības ieguves kvalitātes prasības, nepieļaujot situāciju, ka 

10. un 11.klasē uz nākamo klasi tiek pārcelti skolēni ar nesek-

mīgām atzīmēm. 

 

 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteiku-

mos Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo 

uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītī-

bas iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības 

iestādes)‖ stāsies spēkā ar 2009./2010.mācību gadu. 

Vidusskolās ieviesīs stingrākus nosacījumus pārcelšanai uz nākamo klasi 
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1996.gads. Pirmo reizi saskaņā ar Izglītības 

un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotajiem 

priekšlikumiem Ministru kabinets (MK) disku-

tē par iespēju pārskatīt pedagogu atalgojuma 

piešķiršanas mehānismu pašvaldībām, kā 

vienu no variantiem minot finansēšanas prin-

cipa „nauda seko skolēnam‖ ieviešanu. Taču 

iecere neguva atbalstu un finansēšanas prin-

cips netika mainīts. 

 

2007.gads. Pasaules Bankas un Starptautis-

kā Valūtas fonda tehniskās palīdzības 11.- 

22.jūnija misijas sniegtais ziņojums par situ-

āciju izglītības nozarē Latvijā. Galvenie seci-

nājumi – esošais finansējums izglītībai Latvi-

jā ir nevis maz, bet gan tas tiek neefektīvi 

izmantots, jo līdzekļi skolotāju atalgojumam 

tiek piešķirti, balstoties uz skolotāju, nevis 

skolēnu skaitu. Lai sistēmu padarītu efektīvā-

ku, Pasaules Bankas eksperti sniedza savus 

ieteikumus situācijas uzlabošanai — pāriet 

uz pedagogu finansēšanas modeli „nauda 

seko skolēnam‖. 

 

2008.gada 15.janvāris. MK izskata IZM sa-

gatavoto „Informatīvo ziņojumu par  Pasau-

les Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda 

tehniskās palīdzības 11.-22.jūnija misijas 

sniegtās situācijas raksturojuma izglītības 

nozarē detalizētu analīzi un iespējām īstenot 

misijas ieteikumus‖. MK uzdod IZM izveidot 

darba grupu, lai izstrādātu priekšlikumus 

skolu tīkla attīstībai. 

 

2008.gada 5.februāris. IZM izdod rīkojumu 

„Par darba grupas izveidi izglītības iestāžu 

tīkla attīstības modeļa, izglītības pārvalžu 

modeļa Administratīvi teritoriālās reformas 

kontekstā un pedagogu darba samaksas 

sistēmas iekļaušanai valsts sektorā nodarbi-

nāto vienotajā darba samaksas sistēmā‖. 

Darba grupā bija pārstāvji no IZM, Reģionā-

lās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, 

no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrības un Latvijas Izglītības vadītāju 

asociācijas, no pašvaldībām, skolām, Latvi-

jas Pašvaldību savienības.  

 

2008.gada 15.aprīlis. MK sēdē tiek izskatīts 

IZM sagatavotais starpziņojums „Par priekšli-

kumiem izglītības iestāžu tīkla attīstī-

bai‖ (saskaņā ar MK 2008.gada 22.janvāra 

sēdē uzdoto). 

 

2008.gada 16.septembris. Ministru kabinetā 

izskatīts un atbalstīts darba grupas izstrādā-

tais informatīvais ziņojums „Par priekšliku-

miem izglītības iestāžu tīkla attīstī-

bai‖ (informatīvais ziņojums atrodams 

 IZM mājaslapā  

 

No 2008.gada 15.oktobra līdz 2009.gada 

1.martam sadarbībā ar pašvaldībām visā 

Latvijā veikta pedagogu atalgojumam pare-

dzētā finansējuma piešķiršanas virtuālā mo-

delēšana pēc jaunā principa „nauda seko 

skolēnam‖. Galvenie secinājumi: ieviešot 

pedagogu darba samaksas sadali pēc finan-

sējuma principa „nauda seko skolēnam‖ ar 

esošajiem nosacījumiem masveida skolu 

slēgšana nedraud, daļa pašvaldību jau līdz 

šīm ir plānojusi skolu tīklu un tas apmierina 

gan iedzīvotāju vajadzības, gan arī nodroši-

na efektīvu finanšu izlietojumu. Pašvaldības, 

analizējot virtuālās modelēšanas rezultātus 

meklē veidus, kā esošo skolu tīklu padarīt 

efektīvāku, piemēram, mazās skolas veidojot 

par lielāku skolu filiālēm, tādējādi samazinot 

administratīvās izmaksas.  

 

2009.gada aprīlis. Izvērtējot valsts ekono-

misko situāciju un strādājot pie budžeta gro-

zījumiem, zināms, ka mērķdotācija pašvaldī-

bām pedagogu atalgojumam plānots samazi-

nāt par 20%. IZM šo jautājumu rosina izskatīt 

jau minētajā darba grupā. Darba grupa ap-

sprieda un analizēja virtuālās modelēšanas 

rezultātus, kā arī iespējamos risinājumus 

mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sama-

zināšanai, kas tiks īstenots līdz ar grozīju-

miem 2009.gada valsts budžetā. Minētie 

jautājumi ir būtiski saistīti, jo tas, kādā veidā 

tiks samazināta mērķdotācija, ietekmēs tālā-

ko darbu saistībā ar finansēšanas principa 

„nauda seko skolēnam‖ ieviešanu.  

 

Veicot aprēķinus par plānoto 20% samazinā-

jumu mērķdotācijai pedagogu atalgojumam, 

IZM apzinājusi visas iespējas un piedāvājusi 

sociālajiem un sadarbības partneriem ap-

spriešanai 6 variantus, akcentējot katra vari-

anta priekšrocības un trūkumus, turklāt norā-

dot, ka variantus iespējams kombinēt. Atal-

gojuma samazināšanai tika piedāvāti vairāki 

iespējamie risinājumi: par 20% samazināt 

darba samaksu par 1 likmi (21 kontaktstun-

du), atsacīties no papildu pienākumu apmak-

sas, palielināt 1 likmi no 21 uz 27 kontakt-

stundām nedēļā,  

. 

Modeļa “nauda seko skolēnam” ieviešanas gaita 

“Vairākās Eiropas 

valstīs, piemēram, 

Dānijā, kuras izglītības 

sistēmas organizācija 

kardināli neatšķiras no 

Latvijas izglītības 

sistēmas organizācijas, 

tiek apvienota vispārējās 

vidējās izglītības un 

profesionālās izglītības 

programmu īstenošana 

vienā izglītības iestādē. 

Šī pieredze būtu vērā 

ņemama Latvijas 

situācijā,  

 kur blakus atrodas 

neliela vidusskola un 

arodvidusskola” 
(no informatīvā ziņojuma 

„Par priekšlikumiem izglītības 

iestāžu tīkla attīstībai”) 

http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/informativie-zinojumi.html%20)
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samazināt kvalitātes piemaksu, vasarā doties bezalgas atvaļi-

nājumi, samazināt skolotāju skaitu, paaugstināt likmi līdz 31 

kontakstundai, par kuru tiktu maksāti 415 latu, šajā summā 

iekļaujot arī samaksu par konsultācijām, rakstu darbu laboša-

nu, gatavošanos stundām un klases audzināšanu. IZM neiz-

slēdza arī iespēju dažādus variantus kombinēt. 

 

Priekšlikumi tika nosūtīti visām izglītības pārvaldēm, kā arī 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai un 

Latvijas izglītības vadītāju asociācijai, lai kopīgu diskusiju un 

darba rezultātā lemtu par piemērotākā risinājuma izvēli, kā arī 

meklētu papildu risinājumus, kā organizēt mācību procesu, lai 

finansējuma izlietojums izglītības sistēmā būtu efektīvāks. 

17.aprīļa darba grupas sēdē ar balsu vairākumu tika izteikts 

priekšlikums atbalstīt pedagogu darba samaksas samazināju-

mu īstenot, samazinot par 20% samaksu par likmi. 

 

2009.gada maijs. Darbu uzsāka LIZDA un IZM izlīguma ko-

misija, lai vienotos par veidu, kādā samazināt atalgojumu bu-

džeta grozījumu kontekstā. Veidojot šī gada budžeta grozīju-

mus uz pirmo lasījumu Saeimā, IZM izdevās panākt, ka IZM 

līdzekļu samazinājums ir par 10 miljoniem latu mazāks, nekā 

iepriekš bija plānots. Tas deva iespēju skolotāju darba samak-

su saglabāt līdzšinējā apmērā līdz pat 2009.gada 

1.septembrim, un nodrošināt, ka  skolotāji, dodoties atvaļinā-

jumā, saņems to naudu, kas iepriekš plānota, bet izmaiņas 

darba samaksas sistēmā būs no 2009.gada 1.setembra. 

 

2009.gada 28 maijs. IZM un LIZDA vienojas par iespējamo 

pedagogu atalgojuma samazināšanas variantu – no 

2009.gada 1.septembra visiem pedagogiem atalgojumu sa-

mazināt vienādi – par 20%, vienas pedagoģiskā darba likmes 

apjoms tiek saglabāts 21 kontaktstunda un atlaišanas pa-

balsts pedagogiem, tāpat kā visiem sabiedriskajā sektorā 

strādājošiem, tiek maksāts vienas mēnešalgas apjomā 

(likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā‖ 

kontekstā).   

 

2009.gada 11.jūnijs. Valdību veidojošās politiskās partijas un 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju 

konfederācija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Tir-

dzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Pensionāru 

federācija paraksta vienošanos saistībā ar budžeta deficīta 

samazināšanu par 500 miljoniem latu 2009.gadā. Tā paredz: 

1.Samazinājumu izdevumiem atlīdzībai valsts pārvaldē pa-

paildus 20% apmērā kopumā 64.milj. latu apmērā, no kuriem 

IZM un tās padotības iestādēs strādājošiem (t.sk. profesionā-

lās izglītības iestādēs) 4,6 miljonu latu apmērā un no mērķdo-

tācijas pašvaldībām pedagogu atalgojumam 19 miljonu latu 

papildu jau īstenotajiem un līdz šim paredzētajiem samazinā-

jumiem atalgojumam. 

 

2.Izdevumu samazinājumu atsevišķu ministriju budžetos, tajā 

skaitā Izglītības un zinātnes ministrijai 10 miljonu latu apmērā 

– finansējums, par kuru tika panākta vienošanās strādājot pie 

iepriekšējiem valsts budžeta grozījumiem, kas nozīmē, ka 

minētajās pozīcijās paredzētie līdzekļi ir attiecināmi uz papildu 

samazinājumu – no kura pedagogu atalgojumam papildu jau 

minētajiem 19 milj. latu vēl 4 miljonu latu apmērā attieksies uz 

2009.gada septembra – decembra periodu.  

Tas nozīmē, ka papildus jau minētajam samazinājumam, mēr-

ķdotācija pedagogu atalgojumam pašvaldībām tiek samazinā-

ta vēl par 23 miljoniem latu, kas kopumā nozīmē pedagogu 

darba algas samazināšanu par likmi 2009.gada otrajā pusga-

dā apmēram 40% apjomā. 

 

2009.gada 1.jūlijā stāsies spēkā valsts budžeta grozījumi, kā 

arī grozījumi Vispārējās izglītības likumā, kas izstrādāti, lai 

paplašinātu iespējas skolu tīkla sakārtošanai pašvaldībās un 

nodrošinātu efektīvāku finanšu resursu izmantošanu pēc fi-

nansēšanas principa „nauda seko skolēnam‖ ieviešanas ar 

nākamo – 2009./2010.mācību gadu, vienlaikus radot iespēju 

nodrošināt pamatizglītības apguvi iespējami tuvāk skolēnu 

dzīves vietai. 

 

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā paredz: 

 

līdzšinējo MK noteikumu, kuri nosaka vispārējās pa-

matizglītības un vispārējās vidējās izglītības program-

mu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu skolēnu 

vietā tiks izstrādāti jauni MK noteikumi, kas noteiks 

kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta finan-

sējumu vienam skolēnam vispārējās izglītības prog-

rammu apguvei, atbilstoši finansēšanas principam 

„nauda seko skolēnam‖; 

 

lai, atbilstoši principa „nauda seko skolēnam‖, ar nova-

dam paredzētajiem finanšu resursiem pedagogu atal-

gojumam būtu iespējams nodrošināt skolas pastāvēša-

nu un kvalitatīvu mācību procesu, grozījumi paredz 

atteikties no līdz šim MK noteiktā minimālā skolēnu 

skaita klasē un pirmsskolas izglītības iestādes grupās 

valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, 

deleģējot šāda veida normatīvus noteikt pilsētu un 

novadu pašvaldībām, kurām tiks dota iespēja pašiem 

lemt par to, cik skolēniem ir jābūt klasē. 

 

 

Turpinājums no 6.lpp. 
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Turpmāk cilvēks varēs galvot par vairākiem 

studējošajiem, ja viņa ikmēneša ienākumi 

būs vienādi vai lielāki par valstī noteikto mini-

mālo mēnešalgu, kura reizināta ar studējošo 

skaitu, par kuriem tiek galvots. Savukārt per-

sona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts 

budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes lī-

dzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu 

vai citus saņemtos kredītus, varēs galvot par 

studējošo, ja galvotāja ikmēneša kopējie 

maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepār-

sniegs 40 procentus no kopējiem ikmēneša 

ienākumiem - to paredz IZM sagatavotie 

grozījumi MK noteikumos Nr.220 ―Kārtība, 

kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts stu-

diju kredīts un studējošā kredīts no kredītie-

stādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu 

galvojumu‖. 

 

Šobrīd, lai saņemtu studiju vai studējošā 

kredītu, ir nepieciešams kredīta galvinieks – 

pilngadīga rīcībspējīga persona, kurai ir re-

gulāri ienākumi, kas mēnesī nav mazāki par 

valstī noteikto minimālo algu. Galvinieks var 

galvot par kredītiem vairākiem studējošajiem 

vienīgi tad, ja šie studējošie ir viņa bērni. Par 

galvinieku nevar būt persona, kura pati sa-

ņem vai atmaksā agrāk no valsts budžeta 

līdzekļiem vai kredītiestādes līdzekļiem ar 

valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtos 

kredītus.      

 

Ierosinājumu paplašināt galvinieku loku iztei-

ca Latvijas Studentu apvienība, pamatojot to 

ar grūtībām atrast MK noteikumu prasībām 

atbilstošus galviniekus. Studentu priekšlikumi 

tika izskatīti sanāksmē, kurā piedalījās valsts 

institūciju, Latvijas Studentu apvienības un 

banku pārstāvji. Grozījumos tika iekļauti tie 

priekšlikumi, kurus atbalstīja visas ieinteresē-

tās puses.   

 Grozījumi MK noteikumos precizē arī kredīta 

galvinieka nomaiņas kārtību, paredzot, ka 

divu mēnešu laikā pēc kredītiestādes piepra-

sījuma galvinieks ir jānomaina. Ja tas netiek 

izdarīts, kredītiestāde ir tiesīga apturēt kredī-

tu izmaksas. Noteikumu projektā precizēta 

kredītiestāžu sniegtās informācijas izmanto-

šanas kārtība par kredīta ņēmējiem, kuri 

pēdējo sešu mēnešu laikā nav veikuši regu-

lārus kredīta un kredīta procentu maksāju-

mus, neparedzot šīs informācijas publicēša-

nu internetā. 

 

Latvijā vienotu studentu kreditēšanas politiku 

un studiju un studējošo kreditēšanas sistē-

mas darbību un attīstību nodrošina Studiju 

fonds (http://www.sf.gov.lv/). Ar 2009.gada 

1.jūliju Studiju fonda nosaukums būs Studiju 

un zinātnes administrācija. Tas saistīts ar 

IZM padotībā esošās Latvijas Zinātnes pado-

mes reorganizāciju, nododot atsevišķus tās 

struktūrvienības uzdevumus Studiju fondam. 

Šī reorganizācija tiek veikta, lai ievērotu 

valsts finanšu līdzekļu lietderīga izlietojuma 

apsvērumu aspektu un lai nodrošinātu valsts 

budžeta līdzekļu ekonomisku, pārdomātu 

izlietojumu un plānošanu atbilstoši likumam 

„Par valsts budžetu 2009.gadam‖. Reorgani-

zācijas rezultātā tiks nodrošināta padomes 

un fonda līdzšinējo funkciju optimizācija un 

ekonomisks valsts budžeta līdzekļu izlieto-

jums.  

 

IZM sagatavotie grozījumi MK 2001.gada 

29.maija noteikumos Nr.220 ―Kārtība, kādā 

tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju 

kredīts un studējošā kredīts no kredītiestā-

des līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvo-

jumu‖ 25.jūnijā apstiprināti MK sēdē. 

Paplašina iespējas galvot par studiju un studējošo kredītiem 

Plašāk par studiju un 

studējošo kredītiem, to 

apmēriem un iespējām 

kredītus saņemt, lasiet  

Studiju fonda mājaslapā  

Cik kredītus var saņemt viens students? 

Katrā izglītības pakāpē var saņemt kredītu 

viena bakalaura, maģistra un doktora grāda 

secīgai iegūšanai vai augstākās profesionā-

lās izglītības profesionālās kvalifikācijas un 

profesionālo grādu secīgai iegūšanai. Vien-

laicīgi students var saņemt gan studiju, gan 

studējošā kredītu. 

Cik maksā kredīta noformēšana? 

Saskaņā ar studentu kreditēšanas noteiku-

miem par kredīta pieprasījuma sākotnējo 

izskatīšanu un izvērtēšanu banka ir tiesīga 

noteikt komisijas maksu, kas nedrīkst pār-

sniegt trīs latus. Minētā komisijas maksa gan 

par studiju kredītu, gan par studējošā kredītu 

studentam ir jāiemaksā savā kontā. Banka 

kredītu neizsniegs pirms nav samaksāta no-

teiktā kredīta noformēšanas maksa. 

Ja kredītu nodrošina ar nekustamā īpašuma 

ķīlu, kredīta ņēmējam jāsedz arī izdevumi, 

kas rodas par nekustamā īpašuma ķīlas no-

formēšanu. 

Vai kredītu var saņemt studijām ārzemēs? 

Gan studiju, gan studējošā kredītu var sa-

ņemt arī studijām ārzemēs attiecīgās valsts 

akreditētu studiju programmu apguvei. Kredī-

ta pieprasījumu studijām ārvalstīs izskata 

Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota 

komisija.          

 

Biežāk uzdotie 

jautājumi 

http://www.sf.gov.lv/
http://www.sf.gov.lv/
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Šobrīd Latvijā apmēram 3% no kopējā skolē-

nu skaita ir bērni ar funkcionāliem traucēju-

miem un tikai neliela daļa apmeklē parastās 

skolas, jo šādiem bērniem Latvijā inženier-

tehniski pilnībā piemērotas tikai piecas, bet 

daļēji piemērotas deviņas izglītības iestādes. 

Lai šo situāciju mainītu, pašvaldības, izman-

tojot Eiropas Savienības struktūrfondu lī-

dzekļus, veiks skolu infrastruktūras pielāgo-

šanu bērniem ar funkcionāliem traucēju-

miem.  

 

Lai sekmētu ātrāku Eiropas Savienības 

struktūrfondu līdzekļu apguvi un atmaksu 

pieprasījumu deklarēšanu Eiropas Komisijai, 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrā-

dājusi grozījumus Ministru kabineta (MK) 

noteikumos par vispārējās izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošanu skolēniem ar fun-

kcionāliem traucējumiem. Grozījumi nosaka, 

ka tām pašvaldībām, kurām ir apstiprināti 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 

projekti skolu infrastruktūras pielāgošanai 

bērniem ar kustību traucējumiem un kuru 

rīcībā ir savi vai kredītiestāžu finanšu līdzekļi, 

būs iespēja remontdarbus uzsākt nekavējo-

ties, negaidot līguma noslēgšanu un projekta 

avansa summas pārskaitījumu no valsts bu-

džeta.  

 

Kopumā šim mērķim plānots izlietot vairāk 

nekā 3,7 miljonus latu, no kuriem 3,2 miljoni 

latu ir ERAF finansējumus, bet nacionālais 

publiskais līdzfinansējumus ir 565 550 latu, 

kurus jānodrošina pašvaldībām. 

 

Maija beigās IZM pabeidza vērtēšanas pro-

cesu ERAF aktivitātē "Vispārējās izglītības 

iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītoja-

miem ar funkcionāliem traucējumiem". Atla-

ses rezultātā IZM līdz šim apstiprinājusi 30 

projektu iesniegumus. 

 

IZM sagatavotie grozījumi MK 2008.gada 

8.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par 

darbības programmas "Infrastruktūra un pa-

kalpojumi" papildinājuma 

3.1.3.3.2..apakšaktivitāti "Vispārējās izglītī-

bas iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglī-

tojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"" 

2009.gada 11.jūnijā apstiprināti MK. Grozīju-

mi paredz iespēju projekta īstenošanu uzsākt 

pirms līguma noslēgšanas, ieguldot finansē-

juma saņēmēja rīcībā esošus vai kredītiestā-

žu līdzekļus, un attiecināt šīs izmaksas jau ar 

šīs aktivitātes MK noteikumu spēkā stāšanās 

dienu. 

Ar apstiprinātajiem projektiem var iepazīties 

mājaslapā 

   

Remontdarbus skolu pielāgošanai bērniem ar kustību 

traucējumiem pašvaldības varēs veikt jau šovasar 

Piesaistot Eiropas Sociālā fonda (ESF) finan-

sējumu, IZM laika posmā līdz 2013.gadam 

plāno īstenot ESF aktivitāti "Studiju program-

mu satura un īstenošanas uzlabošana un 

akadēmiskā personāla kompetences pilnvei-

došana". Tās laikā Latvijas augstākās izglītī-

bas iestādēs atbilstoši darba tirgus vajadzī-

bām tiks uzlabotas 60 augstākās izglītības 

programmas, savukārt 1500 augstskolu pa-

sniedzēju projektu ietvaros būs iespēja piln-

veidot savu kvalifikāciju.  

 

Projektos tiks atbalstītas esošo studiju prog-

rammu, kursu un moduļu uzlabošana vai 

jaunu, tai skaitā starpdisciplināru, izstrāde; 

studiju intelektuālo resursu modernizēšana, 

jaunu tehnoloģiju un mācību metožu ievieša-

na studiju procesā, e-studiju attīstība, ārval-

stu akadēmiskā personāla piesaiste, mācību 

līdzekļu izstrāde. Tāpat visi projektu iesnie-

dzēji projektos var plānot augstskolu vai ko-

ledžu akadēmiskā personāla kvalifikācijas 

pilnveidošanu, tai skaitā stažēšanos pie no-

zares saimnieciskās darbības veicēja citās 

Latvijas vai ārvalstu augstskolās vai zinātnis-

kajās institūcijās. 

 

Projektus šajā aktivitātē varēs iesniegt gan 

valsts, gan privātpersonas dibināta augstsko-

la vai koledža. Augstskolas projekta iesnie-

gumu varēs iesniegt un īstenot individuāli vai 

partnerībā ar citu Latvijas vai ārvalstu augst-

ākās izglītības institūciju, zinātnisko institūci-

ju, darba devēju organizāciju vai nozares 

saimnieciskās darbības veicēju.  

 

Plašāka informācija mājaslapā  

 

Augstskolām būs iespēja par ESF līdzekļiem uzlabot studiju 

programmas un pilnveidot akadēmiskā personāla kvalifikāciju 

http://esfondi.izm.gov.lv/
http://esfondi.izm.gov.lv/
http://esfondi.izm.gov.lv/
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Izmantosim iespēju jau šovasar siltināt skolas 

Vides ministrija ir izstrādājusi noteikumu pro-

jektu „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansētā projektu atklāta konkursa 

„Energoefektivitātes paaugstināšana pašval-

dību ēkās‖ nolikums‖‖, kas izskatīts 

2009.gada 25.jūnija Ministru kabineta sēdē 

un varētu interesēt pašvaldību un  skolu va-

dītājus.  

 

Jau jūlijā tiks izsludināts atklāts konkurss, lai 

piešķirtu finansējumu energoefektivitātes 

paaugstināšanai, samazinot siltumenerģijas 

patēriņu pašvaldību sabiedriskajās ēkās un 

ēkas pašvaldību autonomo funkciju nodroši-

nāšanai, īpaši atbalstot izglītības iestāžu 

siltināšanu. Kopējā konkursā pieejamā sum-

ma ir 17, 5 milj. latu. 

 

Vides ministrija konkursu plāno izsludināt 

jūlija otrajā nedēļā, projektu iesniegumu sa-

gatavošanai paredzot ļoti īsu laiku – vienu 

mēnesi. Pirmkārt tiks atbalstīti tie projektu 

iesniegumi, kur pašvaldības ēku siltināšanā 

varētu investēt jau šogad, bet, protams, ka 

atbalstīti tiks arī tie, kas tiks īstenoti 

2010.gadā.    

 

Konkursa ietvaros vienam projektam pieeja-

mais minimālais finansējums ir 50 000 latu, 

bet maksimālais finansējums ir 2 000 000 

latu. Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

finansē 85% no kopējām projekta attiecinā-

mām izmaksām, 15 % no projekta summas 

jānodrošina projekta iesniedzējam. Projekta 

avanss noteikts 50 % apmērā no projekta 

attiecināmo izmaksu summas.  

 

Projekta iesniedzējs ir pilsētas vai novada 

pašvaldība, vai pašvaldības iestāde, kuras 

mērķis nav saimnieciska darbība.    

Konkursa ietvaros uz finansējumu var pre-

tendēt projekti, kuros iekļautās aktivitātes 

plānots īstenot ēkās, kas atbilst šādām gal-

venajām prasībām:  

ēka ir projekta iesniedzēja īpašumā; 

ēku izmanto pašvaldību autonomo 

funkciju nodrošināšanai; 

ēkā saskaņā ar normatīvajos aktos 

ēku energoefektivitātes jomā noteikto 

kārtību ir veikts energoaudits-  

ēkai attiecībā uz projekta iesniegumā 

iekļautajām aktivitātēm ir tehniskais 

projekts (turpmāk – tehniskais pro-

jekts), ja tas attiecināms saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem. 

 

Noteikumu projektā ir  iekļauts kvalitātes 

vērtēšanas kritērijs „Projekta rezultātu sociāli 

ekonomiskā nozīmība. Projektu paredzēts 

īstenot“: 

3.A  100% no projekta ēkām ir izglītības 

iestādes – 3punkti; 

3.B  60% no projekta ēkām ir izglītības 

iestādes - 2 punkti; 

3.C  30% no projekta ēkām ir izglītības 

iestādes – 1 punkts. 

 

Atbilstoši vērtēšanas kritērijam, pašvaldības 

projekta iesniegumā var iekļaut izglītības 

iestādes, kurās tiks īstenotas konkursa 

ietvaros minētās aktivitātes un tieši par 

izglītības iestāžu sakārtošanu saņems 

lielākas iespējas iegūt finasējumu.  

 

Pašvaldības projekta iesniegumā var iekļaut 

aktivitātes, kuras paredzēts īstenot vairākās 

ēkās, taču par vienu ēku nedrīkst iesniegt 

vairāk kā vienu projekta iesniegumu.  

 

Būtiski atzīmēt, ka, paredzot skolu siltināša-

nas pasākumus, ir jānodrošina energoefekti-

vitāte vismaz 25 % apmērā no līdzšinējām 

izmaksām, ko pēc Vides ministrijas  speci-

ālistu teiktā, nekādi nevar nodrošināt tikai ar 

logu nomaiņu- ir jāsiltina arī sienas. Tas vēl 

vairāk varētu raisīt skolu vadītāju un pašval-

dību interesi izmantot šo izdevību.  

 

Skolu vadītāji aicināti vērsties pie pašvaldī-

bām, lai tās nenokavē pirmās kārtas konkur-

su, jo, kā jau minējām, emisijas kvotu pārda-

les rezultātā iegūtais  finansējums jāapgūst 

jau šogad,  un konkursam atvēlētais laiks 

būs ļoti īss.  

 

Sīkāk iepazīties ar valdības apstiprināto kon-

kursa Nolikumu var šeit  

  

 

   

Jau jūlijā tiks izsludināts 

atklāts konkurss, lai 

piešķirtu finansējumu 

energoefektivitātes 

paaugstināšanai, 

samazinot siltumenerģijas 

patēriņu pašvaldību 

sabiedriskajās ēkās un 

ēkas pašvaldību autonomo 

funkciju nodrošināšanai, 

īpaši atbalstot izglītības 

iestāžu siltināšanu. Kopējā 

konkursā pieejamā summa 

ir 17, 5 milj. latu. 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40125731&mode=mk&date=2009-06-25
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2009. gada 26. jūnijā notika mācību priekš-

meta „Latvijas vēsture‖ standarta projekta 

mācību satura aprobācijas noslēguma semi-

nārs. Tajā piedalījās minētā projekta 43 apro-

bācijas skolu vēstures skolotāji, kā arī stan-

darta projekta izstrādātāji un Vēstures skolo-

tāju biedrība. Semināra laikā tika diskutēts 

par Latvijas vēstures mācīšanas jautāju-

miem, to, vai, mācot Latvijas vēsturi kā atse-

višķu mācību priekšmetu, varētu uzlabot 

skolēnu zināšanas Latvijas vēstures jautāju-

mos. 

 

Aprobācijas izpētes instrumenti bija diagnos-

ticējošie darbi un pārbaudes darbi skolēniem, 

kā arī valsts pārbaudes darbs vēsturē 

9.klasei, skolu vizītes, anketēšana, intervijas 

un darba materiālu analīze. Aprobācijas re-

zultāti neuzrādīja atšķirības skolēnu zināša-

nu līmenī, neatkarīgi no tā, vai skolēni tika 

apguvuši integrēto mācību priekšmetu 

„Latvijas un pasaules vēsture‖ vai divus atse-

višķus mācību priekšmetus „Vēsture‖ un 

„Latvijas vēsture‖. 

 

Seminārā vēstures skolotāji pauda viedokli, 

ka būtu nepieciešams atstāt katram skolotā-

jam iespēju izvēlēties, kā mācīt vēstures 

jautājumus skolā: kā integrētu mācību priekš-

metu vai kā divus atsevišķus mācību priekš-

metus. 

 

Jaunā standarta aprobācija tika uzsākta 

2006./2007. mācību gadā. Izglītības satura 

un eksaminācijas centrs konkursa kārtībā 

izveidoja darba grupu, kura izstrādāja mācī-

bu priekšmetu „Vēsture‖ un „Latvijas vēsture‖ 

standartu projektus, sadalot mācību priekš-

metu „Latvijas un pasaules vēsture‖ divos 

atsevišķos mācību priekšmetos. Saskaņā ar 

izstrādātajiem standartu projektiem skolēni 

sākotnēji apguva pasaules vēsturi un tās 

likumsakarības 6., 7. klasē un 8.klases I se-

mestrī, savukārt Latvijas vēsturi apguva 

8.klases II semestrī un 9.klasē. Aprobācijas 

nolūkiem tika izvēlētas 43 dažādas skolas 

visā Latvijā, tika ņemts vērā gan skolēnu 

skaits skolā, gan skolu atrašanās vieta, mā-

cību valoda u.tml. 

 

Līdz šim vēsture pamatizglītībā tiek mācīta 

pēc hronoloģiskā principa. Skolotāji, veidojot 

mācību priekšmeta programmas, var izvēlē-

ties pieeju, vai nodalīt Latvijas vēstures tē-

mas atsevišķi vai mācīt integrēti atbilstošā 

vēstures perioda ietvaros. 

 

„Viennozīmīgi iestājos par to, ka Latvijas 

vēsture Latvijā jāmāca kā atsevišķs mācību 

priekšmets, jo Latvija ir vienīgā valsts pasau-

lē, kurā mēs varam veidot, stiprināt un attīstīt 

savu latvietību. Citviet neviens skolotājs ne-

mācīs Latvijas vēsturi, neviens zinātnieks to 

nepētīs, ja mēs paši to neizzināsim, nepētī-

sim un neapgūsim, nebūsim lepni par savu 

izcelsmi, par savu vēsturi, par savu attīstību,‖ 

uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Tatja-

na Koķe, uzrunājot mācību priekšmeta 

„Latvijas vēsture‖ standarta aprobācijas no-

slēguma semināra dalībniekus.  

 

Ministre piebilda: „Es ticu, ka tiks atrasts vis-

labākais un viedākais risinājums, lai katrā 

skolā ikviens skolēns varētu apgūt savas 

tautas, savas zemes, savas valsts vēsturi, lai 

izprastu savu izcelsmi, lepotos ar to un pras-

tu attīstīt savas spējas un prasmes savas 

dzimtenes labā‖. Kā atzina ministre, svarīgi 

arī ikvienam cilvēkam un īpaši – jauniešiem, 

izprast un apzināties to vērtību, ko nozīmē 

piederība savai zemei, jo tā dod stabilu pa-

matu, un vēstures mācīšana, humanitārie 

priekšmeti ir tie, kas ļauj cilvēkam izprast to 

vērtību, kas ir piederība savai zemei un val-

stij.   

  

T.Koķe norādīja, ka mācību priekšmetu pa-

sniegšanu un apguvi var veidot un īstenot 

dažādi, tādēļ svarīgi katru vēstures periodu 

mācīt nevis no faktu uzkrāšanas viedokļa, 

bet gan no pieredzes mācīšanās viedokļa, lai 

izzinot pagātni, palīdzētu izprast tagadni. 

Skolotāji arī piekrita ministrei, ka mūsu jaun-

iešu vēstures zināšanas ir atbilstošas, taču 

būtu pilnveidojama šo zināšanu pielietošana 

ikdienā.  

 

Sarunā ar skolotājiem ministre atzina, ka 

ilgus gadus Latvijā tika sagatavoti salīdzinoši 

maz vēstures skolotāju. Taču viņa akcentēja, 

ka šogad augstākās izglītības mācību iestā-

des valstī absolvēs vairāk nekā 100 jaunie 

vēstures skolotāji un pašlaik svarīgi, lai jaun-

ie speciālisti strādātu skolās. Tādēļ IZM ļoti 

rūpīgi strādā, lai nodrošinātu iespējas peda-

gogiem, tajā skaitā – jaunajiem skolotājiem, 

jau rudenī pretendēt uz papildu atbalstu no 

Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. 

T.Koķe noslēgumā īpaši uzsvēra, ka Latvijai 

ir vajadzīgi skolotāji, jo neviena sabiedrība, 

neviena valsts nevar pastāvēt bez skolas, 

bez skolotiem cilvēkiem, bez skolotājiem.  

Noslēgusies mācību priekšmeta „Latvijas vēsture” standarta 

aprobācija 

Jaunā standarta aprobācija 

tika uzsākta 

2006./2007. mācību 

gadā. Aprobācijas 

nolūkiem tika izvēlētas 43 

dažādas skolas visā 

Latvijā, tika ņemts vērā 

gan skolēnu skaits skolā, 

gan skolu atrašanās vieta, 

mācību valoda u.tml. 
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Vasara ir īstais laiks, kad pedagogi profesi-

onāli var pilnveidoties, apmeklējot dažādus 

kursus. Tā piemēram, no 108 pedagogiem, 

kas janvārī pieteicās Akadēmisko program-

mu aģentūrā (APA) Eiropas Savienības Mū-

žizglītības programmas sektorālās program-

mas Comenius Skolu pedagoģiskā personāla 

profesionālai pilnveidei, 70 saņēma stipendi-

jas un šovasar brauks uz ārzemēm. 

 

Dodoties līdz sešām nedēļām garā praktisko 

mācību periodā uz citu Eiropas valsti, peda-

gogiem ir iespēja uzlabot savas praktiskās 

pedagoģiskās zināšanas, gūt plašāku izprat-

ni par skolu izglītību Eiropā, nodibināt ciešā-

kus kontaktus ar citu valstu kolēģiem un uz-

labot svešvalodu prasmes. 

 

30.aprīlī noslēdzās otrais projektu iesniegu-

mu termiņš (aktivitātēm no 1.septembra līdz 

31.decembrim), un APA atkal ir saņēmusi 

lielu skaitu pieteikumu. Par lielo aktivitāti 

liecina 96 pieteikumi Comenius Skolu peda-

goģiskā personāla profesionālai pilnveidei. 

Komisija izvērtēja pieteikumus un stipendijas 

tika piešķirtas 25 pedagogiem, kuri jau rude-

nī dosies uz izvēlētajiem kursiem 

(Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Turcijā, Spā-

nijā, Maltā u.c.). Izvēlēto kursu tematika ir ļoti 

dažāda - angļu valodas metodoloģija, astro-

nomija, teātra un spēļu iespēja stundās, 

daudzpakāpju mācīšana u.c.  

Savukārt 3 pedagogi dosies uz konferencēm, 

Lietuvā, Polijā un Slovēnijā. 

 

Grundtvig Pieaugušo izglītības personāla 

profesionālā pilnveidei tika saņemti 26 pietei-

kumi, no tiem atbalstīti 17. Comenius un 

Grundtvig vizītēm un apmaiņām tika saņemti 

9 pieteikumi, kā arī 2 pieteikumi Grundtvig 

sagatavošanās braucieniem. 

 

Studenti no Daugavpils universitātes, Latvi-

jas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes, Liepājas Universitātes un Rīgas 

pedagoģijas un izglītības vadības augstsko-

las, kas pieteicās Comenius asistentūrai 

(kopā 11) arī dosies uz dažādām Eiropas 

Savienības valstīm, lai kā topošie skolotāji 

iegūtu labāku izpratni par Eiropas dimensiju 

mācību procesā, uzlabotu svešvalodu zinā-

šanas un iepazītos ar citām Eiropas valstīm 

un to izglītības sistēmām, kā arī uzlabotu 

pedagoģiskās prasmes.  

 

Nākamais pieteikumu iesniegšanas termiņš 

Comenius un Grundtvig profesionālai pilnvei-

dei, vizītēm un apmaiņām, kā arī sagatavo-

šanās braucieniem ir 15.septembris un peda-

gogi var pieprasīt stipendijas apmācībām citā 

Mūžizglītības programmas dalībvalstī laika 

periodam no 2010.gada 1.janvāra līdz 

31.aprīlim. 

 

Plašāka informācija APA mājaslapā  

 

Pedagogi apmeklē dažādus kursus 

Piedalies arī Tu! 

  

Fotokonkurss “Iztēloties jaunu pasauli”  

 

Eiropas Radošuma un inovācijas 

gada ietvaros Eiropas Komisija 

izsludinājusi fotokonkursu 

"Iztēloties jaunu pasauli", kurā 

var piedalīties visu vecumu 

fotogrāfi - gan profesionāļi, gan 

amatieri - no ikvienas Eiropas 

Savienības  dalībvalsts.  

 

Plašāka informācija konkursa 

mājaslapā: www.imagine2009.eu 

 

http://www.apa.lv/
http://www.imagine2009.eu/
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Darbs pie salīdzinošā pārskata «Pirmsskolas 

izglītība un aprūpe, risinot sociālās un kultū-

ras nevienlīdzības» (Early Childhood Educa-

tion and Care in Europe: Tackling Social and 

Cultural Inequalities) ir daļa no pasākumiem, 

ko Eiropas izglītības sistēmu informācijas 

tīkls Eurydice bija uzņēmies veikt pēc Ko-

misijas 2006.gada septembra paziņojuma 

Par vienlīdzību un efektivitāti Eiropas izglītī-

bas un apmācības sistēmās (Efficiency and 

Equality in European Education and Training 

Systems). 

 

Publikācijā apkopotas atziņas par kvalitatīvas 

pirmsskolas izglītības un aprūpes ietekmi ne 

tikai uz agrīnā vecumposma (pirmsskolas) 

bērnu attīstību, bet arī uz sabiedrības attīstī-

bu kopumā. 1.nodaļā, kuras autors ir Ūtreh-

tas universitātes profesors Pauls Lesemans 

(Paul Leseman), ir padziļināts apskats par 

pirmsskolas izglītības un aprūpes ietekmi uz 

tām ģimenēm, kurām raksturīgi zemi ienāku-

mi un kas pieder pie etniskām minoritātēm 

(piemēram, čigānu ģimenes vairākās Eiropas 

valstīs). Šajā nodaļā pieejama arī pirmssko-

las izglītības un aprūpes modeļu analīze, kas 

ietver pedagoģisko kvalitāti un mācību satu-

ru. 

 

Nākamās piecas nodaļas sniedz salīdzinošu 

pārskatu par dažādiem pirmsskolas izglītības 

un aprūpes rādītājiem 30 Eurydice tīkla da-

lībvalstīs: 2.nodaļā apkopoti Eurostat pamat-

rādītāji, kas attiecas uz demogrāfiju un 

pirmsskolas izglītības un aprūpes jomu, bet 

pārējās nodaļas sniedz salīdzinošu pārskatu 

par tādām tēmām kā 

pirmsskolas izglītības 

un aprūpes struktūras 

un organizācija, prasī-

bas kvalitātes un drošī-

bas nodrošināšanai, 

prasības personāla 

kvalifikācijai, kas Eiropā 

strādā pirmsskolas iz-

glītībā un aprūpē, kā arī 

pirmsskolas izglītības 

un aprūpes finansēša-

nas veidi Eiropā. 

 

Publikāciju caurvij jau-

tājums par «riska gru-

pas bērnu» (children at 

risk) pirmsskolas izglītī-

bu un aprūpi 

(nacionālās definīcijas apkopotas publikāci-

jas 1.pielikuma B tabulā), jo riska grupas 

bērniem ir apgrūtināta pieeja pirmsskolas 

izglītībai un aprūpei. Lai mazinātu šķēršļus 

riska grupas bērnu pieejai pirmsskolas izglītī-

bai un aprūpei, Eiropas valstis ir veikušas 

dažādus pasākumus, kas minēti gan salīdzi-

nošajā pārskatā, gan nacionālajos aprakstos 

par pirmsskolas izglītību un aprūpi 30 valstīs 

(2.pielikums). 

 

Publikācija, no vienas puses atspoguļo to, ka 

atsevišķiem Eiropas reģioniem ir kopīgas 

iezīmes pirmsskolas izglītības un aprūpes 

organizācijas modeļos, kā arī kopīgas pro-

blēmas demogrāfiskajā attīstībā un pirms-

skolas izglītības un aprūpes nodrošināšanā. 

No otras puses tiek sniegti arī tādi salīdzino-

šie rādītāji, kas nav saistāmi ar kopīgām reģi-

onālām iezīmēm (piemēram, analizējot de-

mogrāfiskos datus par 0-6 gadus vecu bērnu 

skaitu ES ģimenēs tādās valstīs kā Latvija, 

Bulgārija, Portugāle un Rumānija, redzams, 

ka  vairāk kā pusē ģimeņu ir tikai viens bērns 

šajā vecuma grupā). Savukārt jautājums par 

bērnu nodrošinājumu ar vietām pirmsskolas 

izglītības iestādē, kas īpaši aktuāls Čehijai, 

Igaunijai, Latvijai, Polijai, Rumānijai un Slo-

vākijai, skar arī pārējās Eiropas valstis 

(izņemot Ziemeļvalstis). 

 

Publikācijā apkopotās informācijas atsauces 

gads ir 2006./07. mācību gads. 

 

Publikācija pieejama šeit: 

  

Eiropas izglītības sistēmu 

informācijas tīkla Eurydice 

Latvijas nodaļa informē, 

ka latviski ir iztulkota un 

lasītājiem pieejama 

publikācija: Pirmsskolas 

izglītība un aprūpe, risinot 

sociālās un kultūras 

nevienlīdzības 

Pirmsskolas izglītība un aprūpe, risinot sociālās un kultūras 

nevienlīdzības 

http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=098EN
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Jūnijā Nordplus Ietvarprogrammas 

2009.gada konkursa dalībnieki uzzināja 

programmas konkursa rezultātus. Šajā Zie-

meļu Ministru padomes izveidotajā izglītības 

sadarbības programmā, kurā piedalās piecas 

Ziemeļvalstis un trīs Baltijas valstis, Latvijas 

izglītības iestādes un organizācijas šogad 

iesniedza 22 projektu pieteikumus, no kuriem 

Nordplus finansējumu saņems 16 projekti. 

Turklāt Latvijas skolas, augstskolas, pie-

augušo izglītības iestādes un organizācijas 

kā partneri piedalās septiņdesmit divos Balti-

jas un Ziemeļu valstu koordinētajos projek-

tos. 

 

Nordplus Ietvarprogrammu 2008-2011 veido 

trīs nozaru programmas (Jauniešu, Augst-

ākās izglītības un Pieaugušo programma) un 

viena starpnozaru jeb Horizontālā program-

ma. Visās četrās programmās kopā 

2009.gadā tika iesniegti 544 projektu pietei-

kumi, no kuriem atbalstīti 403 projekti, sada-

lot apmēram 8 miljonus eiro kopējā finansē-

juma. 

 

Šogad Nordplus Jauniešu programmā 

pieteikumus iesniedza astoņas Latvijas iestā-

des. Konkursa rezultātā finansējumu sadar-

bības projektu īstenošanai saņems Jelgavas 

4.vidusskola, Siguldas 3.pamatskola, Ādažu 

Brīvā Valdorfa skola, Valmieras pilsētas izglī-

tības un sporta departaments, Rīgas Zolitū-

des ģimnāzija un Skujenes pamatskola. 

 

Nordplus Augstākās izglītības programmā 

2009.gada konkursam septiņas Latvijas 

augstākās izglītības iestādes bija iesniegu-

šas savus pieteikumus, no kuriem atbalstīti 

Vidzemes Augstskolas, Latvijas Universitātes 

Sociālo zinātņu fakultātes, Rīgas Ekonomi-

kas augstskolas, Valsts robežsardzes kole-

džas un Latvijas Sporta Pedagoģijas akadē-

mijas projekti. 

 

Nordplus Pieaugušo programmā no čet-

riem Latvijas organizāciju pieteikumiem fi-

nansējums tiek piešķirts trim sadarbības pro-

jektiem, kurus īstenos Latvijas Mutvārdu vēs-

tures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», 

Rites tautskola un Kuldīgas pilsētas Kultūras 

projektu koordinācijas centrs. 

 

Nordplus Horizontālajā programmā šogad 

tika vērtēti trīs Latvijas pieteikumi, no kuriem 

atbalsts tiek piešķirts Bauskas pilsētas Kristī-

gajai pamatskolai, kā arī Rīgas Izglītības un 

metodiskajam centram. 

 

Statistikas dati rāda, ka četrām salīdzinoši 

nelielajām Nordplus dalībvalstīm – Igaunijai, 

Īslandei, Latvijai un Lietuvai – ir gandrīz vie-

nāda izglītības iestāžu aktivitāte, uzņemoties 

projektu koordinējošo lomu. Aktīvākās izglītī-

bas iestādes-projektu koordinētājas ir Somijā 

un Zviedrijā. Tomēr nozīmīga ir arī daudzo 

iestāžu iesaistīšanās Nordplus programmā 

kā projektu partneriem, tādējādi gūstot jaunu 

pieredzi, pārņemot labu praksi un jaunināju-

mus, un stiprinot vienotas Baltijas-Ziemeļu 

izglītības telpas izveidi. 

 

Pārskatu sagatavoja Nordplus informācijas birojs 

Latvijā – Akadēmisko programmu aģentūra, tālr. 

67280138, www.apa.lv 

 

 

Latvijas dalība Nordplus Ietvarprogrammā: 2009.gada konkursa 

rezultāti 

Vairāk informācijas par 

atbalstītajiem projektiem un 

projektu partneriem šeit: 

 

Nordplus programma angļu 

un skandināvu valodā 

atrodama internetā: 

www.nordplusonline.org  

 

Latviski APA un IZM 

mājaslapā. 

 

  
Horizon-
tālā prog-

ramma 

Jauniešu 
program-

ma 

Augstākās izglītī-
basprogramma 

Pieaugušo 
programma 

  

Ko-
pā 

Dānija,ieskaitot Fēru 
4 30 33 8 75 

Igaunija 
2 7 2 3 14 

Īslande 1 3 8 4 16 

Latvija 2 6 5 3 16 

Lietuva 2 9 4 2 17 

Norvēģija 
5 17 35 2 59 

Somija ieskaitot 

Ālandu salas 0 36 68 10 114 

Zviedrija 
2 27 54 8 91 

Salīdzinājumam - statistika 

par 2009. gadā atbalstītajiem 

astoņu Nordplus 

Ietvarprogrammas 

dalībvalstu izglītības iestāžu 

koordinētajiem projektiem. 

 

Avots: 

www.nordplusonline.org 

http://www.nordplusonline.org/eng/framework_programme/nordplus_framework_general_news/granted_nordplus_projects
http://www.nordplusonline.org/
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Atzīmējot Latvijas dalības Eiropas Savienībā 

5.gadadienu, IZM Valsts jaunatnes iniciatīvu 

centrs sadarbībā ar Eiropas Komisijas pār-

stāvniecību Latvijā, Latvijas Republikas Ārlie-

tu ministriju un Latvijas Pastāvīgo pārstāvnie-

cību ES organizēja vizuālās mākslas konkur-

su bērniem un jauniešiem „Es Eiropas Savie-

nībā‖, kurā aicināja dalībniekus ar vizuālās 

mākslas izteiksmes līdzekļiem paust savu 

viedokli un redzējumu par Eiropas Savienību, 

Latvijas vietu tajā. Konkursam tika iesūtīti 

112 darbi, no kuriem 42 kļuva par konkursa 

pirmās kārtas laureātiem un tika izvirzīti iz-

stādei  Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā 

ES, Beļģijā, Briselē. 

 

 Lai rosinātu konkursa dalībniekus, tika pie-

dāvātas vairākas apakštēmas. Brīvība ceļot, 

studiju iespējas Eiropā, kopīgas vērtības – 

tēmas , kas bērnu un jauniešu darbos sasto-

pamas visbiežāk.   

 

16.maijā Briselē, Latvijas Pastāvīgajā pār-

stāvniecībā ES, notika Latvijas bērnu un 

jauniešu vizuālās mākslas konkursa „Es Eiro-

pas Savienībā" laureātu darbu izstādes atklā-

šana - atvērto durvju diena.  

 

Izstādes atklāšanā piedalījās Briseles latvie-

šu kopienas pārstāvji, kā arī citu ES dalībval-

stu, reģionu pārstāvji un ES institūciju darbi-

nieki. 

Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES pa-

domniece Inese Allika stāstīja, ka daudzi no 

šajā izstādē apskatāmajiem bērnu un jaun-

iešu darbiem uzrunāja pasākuma dalībniekus 

un rosināja to vidū diskusijas par Latvijas 

dalību Eiropas Savienībā.   

 

Pasākuma laikā notika balsošana, kurā no-

teica 3 galveno simpātijas balvu ieguvējus. 

Balsojuma rezultātā konkursa galvenās bal-

vas tika piešķirtas: 

 

Cēres pamatskolas skolniecei Elvitai 

Polei (skolotāja Drosmiņa Krūmiņa),  

Rēzeknes pilsētas skolēnu interešu 

centra audzēknei Diānai Ļeonovai 

(pedagoģe Jevgēnija Dudukalova), 

Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatniecī-

bas pamatskolas skolniecei Ancei 

Vilnītei (skolotāja Baiba Ščucka). 

  Ī 

Īpašas simpātijas izpelnījās arī viena no 

visjaunākajām izstādes darbu autorēm –  

sešus gadus vecā Katrīna Dita Mežiela no 

Rīgas bērnu un jauniešu centra "IK 

Auseklis” (skolotāja Dagnija Ramane). 

 

Evita Pole darbā attēlojusi savu redzējumu 

par Latviju Eiropas Savienībā: ―Eiropas Sa-

vienībā mūsu valsts iestājās, lai būtu drošībā 

un varētu attīstīt savu ekonomiku. Laukos 

cilvēki nodarbojas ar lauku tūrismu, ceļ viesu 

mājas. Tūristi var priecāties par skaisto dabu 

un dzīvniekiem. Tas tāpēc, ka neesam pie-

sārņojuši dabu ar ķīmiskām vielām. Pie ma-

nām mājām ir dīķi, kuros ir tīrs ūdens un arī 

dažādas zivis. Apkārt puķu pļavas, lieli koki 

un birzis.‖  

 

Savukārt Jurģis Raginskas (Cēres pamatsko-

la) īpaši atzīmē saistību ar sev tuvākām lie-

tām - ģimeni, skolu un sadzīvi. Jaunietis savu 

saistību ar ES, pirmkārt, izjūt saistībā ar savu 

vecāku zemnieku saimniecību, ar informatī-

vajiem materiāliem masu medijos, iegūtajām 

zināšanām mācību procesā: „Pateicoties 

Eiropas Savienības līdzekļiem mūsu skola 

tika renovēta, ierīkojot centrālapkuri, siltinot 

telpas un ieliekot jaunus logus. Zinu, ka atra-

šanās ES man dod un dos neierobežotas 

iespējas izglītoties un iegūt darbu izvēlētajā 

specialitātē Latvijā vai kādā no Eiropas val-

stīm. Es šīs iespējas izmantošu.‖ 

 

 No jūlija līdz augusta vidum Latvijas bērnu 

un jauniešu vizuālās mākslas konkursa „Es 

Eiropas Savienībā" laureātu darbu izstāde 

būs apskatāma Rīgā, Ārlietu ministrijā. Sep-

tembrī Latvijas bērnu un jauniešu darbi tiks 

eksponēti cituviet Rīgā – Eiropas Savienības 

mājā, kur septembra sākumā ir iecerēta arī 

konkursa dalībnieku, laureātu un simpātijas 

balvas ieguvušo audzēkņu un viņu pedagogu 

apbalvošana (tuvāka informācija tiks sniegta 

augusta IZM informatīvajā izdevumā).  

 

 

Vairāk par pasākumu uzziniet šeit 

 

 

Es Eiropas Savienībā  

http://www.vjic.gov.lv/?id=787&doc=722
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No 28.jūnija līdz 18.jūlijam Jēkabpils rajona 

Zasas vidusskolā notiek mācību priekšmetu 

olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu zinātniskās 

konferences laureātu nometne „Alfa‖. 

 

Mācību darbs nometnē tiek organizēts lekciju 

un praktisko nodarbību veidā četrās sekcijās 

– fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmi-

jas un bioloģijas un sociālo zinātņu sekcijā. 

Nodarbības vada LU, RTU mācīb spēki, kā 

arī zinātniski pētniecisko institūtu darbinieki.  

Lektoru vidū ir arī augstskolu mācībspēki, 

kas paši bijuši nometnes dalībnieki - LU rek-

tors Mārcis Auziņš, docents Ģirts Karnītis, 

Cietvielu fizikas institūta vadošie pētnieki 

Andris Muižnieks un Vismants Zauls. Nomet-

nē, kā ik gadu, nodarbību vadīs arī bijušais 

nometnes dalībnieks, Latvijas Bankas prezi-

dents Ilmārs Rimšēvičs. Bijušais nometnes 

dalībnieks - SIA „Nordic Training Internati-

onal‖ ģenerāldirektors  Uģis Strauss vadīs 

simulācijas spēli „Valsts‖. 

Trīs nedēļu garumā nometnē „Alfa‖ tiks nova-

dītas vairāk kā 200 nodarbības. Nometnē 

skolēni veiks pētījumus fizikā un ķīmijā. Re-

zultāti tiks prezentēti konferencē nometnes 

noslēgumā. 

 

Līdzās mācību darbam skolēni iepazīs arī 

novada kultūrvēsturiskās vietas. Ievērojama 

vieta nometnes dzīvē tiek atvēlēta sportam 

un mākslinieciskajai pašdarbībai.  

Nometnē piedalīsies skolēni no Rīgas Valsts 

1.ģimnāzijas,  Baldones, Valmieras, Jelga-

vas, Liepājas, Cēsīm, Madonas, Vecumnie-

kiem, Gulbenes, Krāslavas, Smiltenes, Bē-

nes, Bauskas, Saldus. 

 

Pasākumu organizē IZM Valsts jaunatnes 

iniciatīvu centrs sadarbībā ar jaunatnes fon-

du „Vertikāle‖ un Latvijas Universitāti. 

Jau 42.reizi jaunieši un mācībspēki pulcējas nometnē „Alfa” 

“Alfa” ir nometne, kurā 

kopā pulcējas Latvijas 

talanti - mācību 

priekšmetu olimpiāžu 

uzvarētāji un skolēnu 

zinātniskās konferences 

laureāti 

Šis foto tapis nometnē “Alfa” 2008.gada vasarā. 

 

No 7.jūlija (plkst.10.00) līdz 10.jūlijam Vaiņo-

des lidlaukā norisināsies Latvijas skolēnu 

raķešu - kosmiskā modelisma sacensības.  

 

Sīkāka informācija: VJIC pārvaldes vecā-

kais referents Jānis Rage-Raģis, 

tālr.:T.67228987, 29512431,  

Notiks skolēnu raķešu - kosmiskā modelisma sacensības. 
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No 8. līdz 13.jūnijam Rīgas Amatniecības vidusskolā jau 

17.reizi notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņu profesionālās meistarības konkurss „Krēsls‖.  

 

Šogad konkursā dalību pieteica nepieredzēti liels dalībnieku 

skaits – 40 dalībnieki, kuri savu meistarību pierādīja trijās 

dažādās nominācijās.  

 

1.nominācijā „Vairoga konstrukcijas dizaina parauga 

krēsls“ piedalījās 17 dalībnieku. 

 

1.vietu ieguva Gvido Amoliņš, Cēsu Profesionālās vidussko-

las audzēknis (skolotājs Mārciņš Jurciņš); 

2.vietu ieguva Aigars Celmiņš, Rēzeknes 14.arodvidusskolas 

audzēknis (skolotājs Jurijs Jonins); 

3.vietu ieguva Edgars Liepa, Ogres Amatniecības vidussko-

las audzēknis (skolotājs Ainārs Logins). 

 

2.nominācijā „Ķīlēto tapu konstrukcijas angļu zemnieku 

krēsls (1780.gads)“ dalību pieteica 19 audzēkņi. 

 

1.vietu ieguva Jānis Graudevics, Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma profesionālās vidusskolas audzēknis (skolotājs Nauris  

Bergmanis); 

2.vietu ieguva Gatis Zēbergs, Rīgas Amatniecības vidussko-

las audzēknis (skolotājs Viesturs Krustiņš); 

3.vietu ieguva Gvido Bokmelderis, Limbažu Profesionālās 

vidusskolas audzēknis (skolotājs Jānis Daļeckis). 

 

Ārpus konkursa četriem dalībniekiem 36 stundu laikā bija jāiz-

gatavo durvis, kādas tika gatavotas Eiropas profesionālās 

izglītības audzēkņu profesionālās meistarības konkursā 

„EuroSkills 2008‖. Izglītības iestāžu skolotāji iejūtas Eiropas 

ekspertu lomā. 

 

1.vietu ieguva Edijs Ločmelis, Rīgas Amatniecības vidussko-

las audzēknis (skolotājs Arnis Karlsons). 

 

Visi godalgoto vietu ieguvēji saņēma profesionālās balvas no 

konkursa atbalstītāja SIA ROBERT BOSCH. 

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Krēsls  

2009” 

Foto no Limbažu Profesionālās vidusskolas mājaslapas 

www.limbazu18avs.lv 
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Esmu pensionēta pedagoģe, kura allaž aktīvi 

dzīvo līdzi visām aktualitātēm izglītības jomā, 

jo skolā mācās mani mazbērni, strādā bijušie 

kolēģi, ar kuriem retāk vai biežāk kontaktēja-

mies. Bet šoreiz mani pamudināja rakstīt 

jautājums, par kuru pēdējā laikā tiek runāts 

tik bieži – iespējamā mazo lauku skolu slēg-

šana, ieviešot jauno finansēšanas modeli 

„nauda seko skolēnam‖. Lasu un klausos, 

kādas tik prognozes netiek izteiktas, viena no 

drūmākajām: ja aizslēgs skolu, bērni sēdēs 

mājās, netiks uz skolu. 

 

Es nebūt nepiederu pie tiem vecākā gadagā-

juma ļaudīm, kuri nemitīgi atceras, ka agrāk 

zāle bija zaļāka, saule spožāka un cilvēki 

labāki. Nē, tā nebūt nav. Tomēr nevaru neat-

cerēties, kā mani un daudzu citu kaimiņu 

bērni septiņdesmitajos, astoņdesmitajos ga-

dos dienu no dienas mēroja vairāk nekā 7 

kilometrus garo ceļu no skolas uz mājām. No 

rītiem kolhozs bija noorganizējis bērnu nokļū-

šanu uz skolu, bet atpakaļ nākšana gan bija 

katra paša ziņā. Vai mums, vecākiem, ienāca 

prātā aktualizēt jautājumu: bērniem nav no-

drošināti nepieciešamie apstākļi, mēs viņus 

uz skolu nelaidīsim? Toreiz likumiem gan 

līdzi nesekojām, bet tagad taču zinām, ka 

Izglītības likums nosaka, ka katrai pašvaldī-

bai ir pienākums savā administratīvajā terito-

rijā dzīvojošajiem bērniem nodrošināt iespēju 

iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību 

bērna dzīvesvietai tuvākajā mācību iestādē, 

nodrošinot transportu skolēnu nokļūšanai 

skolā un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespē-

jams izmantot sabiedrisko transportu. Savu-

kārt šis pats Izglītības likums skaidri un gaiši 

pasaka: par to, lai bērns iegūtu obligāto izglī-

tību, ir atbildīgi bērna vecāki. Tātad, vecā-

kiem jāieaudzina savos bērnos atbildības 

sajūta pret pirmo un galveno pienākumu – 

mācīties, un pašvaldībai jānodrošina, ka bēr-

niem ir kur mācīties un ar ko nokļūt uz skolu. 

Par ko te vispār diskutēt? 

 

Līdz šim neesmu dzirdējusi, ka kādā pašval-

dībā bērni masveidā neietu uz skolu. Tad 

kāpēc pastāv bažas, ka tas tā varētu notikt 

tuvākajā nākotnē, ja kāda mazā skoliņa tiks 

likvidēta vai reorganizēta? Ko tad darīt paš-

valdībām, kuras nespēj uzturēt skolu ar ļoti 

mazu  skolēnu skaits? Es saprotu, ka mēs 

ikviens baidāmies no jebkādām pārmaiņām, 

jo nezinām, ko tās nesīs. Esmu lasījusi presē 

patiesi aizkustinošus stāstus par pēdējiem 

izlaidumiem kādā no skoliņām, kas vairs 

nevērs durvis. Bet, ja pamatskolā ir pārdes-

mit bērnu, par kādu normālu darbu un izglītī-

bas te runāt? Vai tiešām mūsu Latvija ir tik 

bagāta, ka var atļauties uzturēt skolas ar 20, 

30, 40 bērniem? Es piekrītu, ka te visi jūtas 

kā lielā ģimenē, ka skolai ir sava neatkārtoja-

mā vēsture, skaistas tradīcijas... Taču tam 

visam ir arī otra puse: finanses. Un neba nu 

Latvijā, kur uz vienu pedagogu ir aptuveni 6 -

7 bērni, izglītības kvalitāte ir augstāka nekā 

tajās valstis, kur šī proporcija ir krietni augst-

āka – 11-14 bērnu uz vienu pedagogu. 

 

Šobrīd nav zināms, cik pašvaldības līdz ru-

denim izlems slēgt vai reorganizēt kādu no 

savām skolām. Zinām tikai to, ka esam un 

būsim spiesti dzīvot taupīgi, un šis varbūt ir 

tāds pirmais brīdis mūsu valstī, kad sapro-

tam, nav vairs dalījuma – mans maks un 

valsts maks. Jo, ja valstij nav naudas, tās 

nav nevienam no mums, tāpēc par finanšu 

taupīšanu un ekonomisku saimniekošanu 

jādomā visiem kopā. 

 

Ar cieņu – Anitas kundze 

 

Labdien, vēlos parunāties! 

Anitas kundzes pārdomas mūs pamudināja atskatīties nesenā pagātnē un uzzināt, kā 

klājas kādā no pašvaldībām, kurās pirms gada, diviem gadiem pieņemts lēmums – 

pašvaldībā vairs nebūs savas pamatskolas.  

Reorganizēja Tiņģeres pamatskolu 

 

2008./2009.mācību gadā darbu neuzsāka 

Talsu rajona Tiņģeres pamatskola – pašval-

dība pieņēma lēmumu par skolas reorganizā-

ciju un tā kļuva par Tiņģeres pirmsskolas 

izglītības iestādi „Kamoliņš‖. 

2007./2008.mācību gadā Tiņģeres pamat-

skolā mācījās 40 skolēnu, bet pirmsskolas 

izglītības grupu apmeklēja 17 bērnu.  

Kādu dienu uz IZM informatīvo tālruni piezvanīja kundze ar patīkami saulainu balsi. 

Vēloties parunāt. Saruna izvērtās pagara, un nobeigumā vienojāmies, ka sacīto drīkstam 

uzrakstīt uz papīra. Varbūt noder,” teica Anitas kundze. 

“Esmu lasījusi presē 

patiesi aizkustinošus 

stāstus par pēdējiem 

izlaidumiem kādā no 

skoliņām, kas vairs 

nevērs durvis. Bet, ja 

skolā ir pārdesmit bērnu, 

par kādu normālu darbu 

un izglītības te runāt? 

Vai tiešām mūsu 

Latvija ir tik bagāta, ka 

var atļauties uzturēt 

pamatskolas ar 20, 30, 

40 bērniem?”  

Viedoklis 
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Skolā nebija 1.un 3.klases, apvienotas bija 2. 

un 4.klase, 5.un 6.klase – kopā skolā bija 5 

klašu komplekti, skolu pabeidza 8 absolventi.  

 

Veicot vecāku aptauju un izanalizējot situāci-

ju, nācās secināt, ka nākamajā mācību gadā 

skolu apmeklētu 24 bērni. Ņemot vērā reālo 

situāciju, pašvaldība pieņēma lēmumu Tiņģe-

res pamatskolu reorganizēt par pirmsskolas 

izglītības iestādi „Kamoliņš‖, šo lēmumu at-

balstīja arī vecāku kopsapulce. 

 

Kā dzīve rit šobrīd? 

Daļa bijušo Tinģeres pamatskolas skolēnu 

tagad mācās Dundagas vidusskolā, daļa – 

Valdemārpils vidusskolā. Mācību gada laikā 

no Tiņģeres uz Dundagu un atpakaļ tiek vesti 

vidusskolēni un skolotāji, un starppagastu 

vienošanās paredz, ka šajā maršrutā ir norī-

kots autobuss ar atbilstošu vietu skaitu, lai 

varētu pārvadāt arī pamatskolas vecums 

bērnus no Īves pagasta. 

 

Savukārt uz Valdemārpils vidusskolu bērni 

no rītiem nokļūst ar satiksmes autobusu Talsi 

– Tiņģere – Talsi, bet pēcpusdienā tiek at-

vestu uz mājām ar speciāli norīkotu autobu-

su. „Bērniem ar nokļūšanu uz skolu un atpa-

kaļ nav nekādu problēmu,‖ saka Īves pagas-

ta padomē. 

 

Maļinovas pamatskolas likvidācija 

 

Savulaik pašvaldība pieņēma lēmumu, kā 

rezultātā ar 2007.gada 1.augustu tika likvidē-

ta Daugavpils rajona Maļinovas pamatskola, 

kurā bērni mācījās krievu valodā. 

 

2006./2007.mācību gadā skolā mācījās 68 

skolēni, 9 bērni apmeklēja pirmsskolas no-

darbības. Skolā nebija 5.klases, bet 1.-

4.klašu grupā bija tikai divi komplekti ar ko-

pējo skolēnu skaitu – 22. Izanalizējot demo-

grāfisko situāciju, pašvaldība secināja, ka arī 

tuvākajos gados nebūs iespējams nokom-

plektēt klases ar pietiekošu skolēnu skaitu. 

Tieši tāpēc tika pieņemts lēmums Maļinovas 

pamatskolu likvidēt, pagasta bērniem nodro-

šinot iespēju mācīties Spoģu vidusskolā 

(atrodas 10 km attālumā no Maļinovas pa-

gasta) un Naujenes pagasta Lāču pamatsko-

lā (atrodas 7 km attālumā no Maļinovas). 

Pagasts apņēmās nodrošināt skolēnu nokļū-

šanu uz skolu un atpakaļ. Tā var lasīt 

2007.gadā Izglītības un zinātnes ministrijā 

iesniegtajos dokumentos, kad Maļinovas 

pagasta padome lūdza apstiprināt izglītības 

iestādes likvidāciju. 

 

Maļinovas pagastā dzīve rit ierasto gaitu 

Maļinovas pagasta sociālā darbiniece Jeļena 

Grigorjeva stāsta, ka šobrīd vislielākais bēr-

nu skaits (56) apmeklē latviešu skolu – Spo-

ģu vidusskolu, kurp bērnus nogādā un atved 

atpakaļ Maļinovas pagasta autobuss. Pārējie 

bērni mācās tuvumā esošajās skolās ar krie-

vu apmācību valodu – Biķernieku pamatsko-

lā un Lāču pamatskolā. Par skolēnu nokļūša-

nu uz skolu un atpakaļ rūpējas pašvaldības, 

kuru teritorijās atrodas skolas  – Naujenes 

pagasts un Biķernieku pagasts. „Pēc Maļino-

vas pamatskolas likvidēšanas nesaskārā-

mies ar problēmu, ka bērni nevarētu nokļūt 

tuvākajā skolā vai negribētu mācīties. Dzīve 

rit savu gaitu, visi ir pieraduši pie esošās 

situācijas,‖ piebilst sociālā darbiniece. 

Turpinājums no 17.lpp. 

Tiņģeres skola kopš 
1927.gada atradās Tiņģeres 
pils telpās.  Pēc skolas 
reorganizācijas, 2008.gada 
nogalē, uz pils telpām 
pārcēlās Īves pagasta 
padomes darbinieki.  

Statistikas dati: 

 

2009.gadā līdz 30.jūnijam IZM ir izvērtējusi un saskaņojusi pašvaldību lēmumus par 8 

vispārizglītojošo skolu likvidāciju  - Annas pamatskolas, Zentenes pamatskolas, Veclaicenes 

pamatskolas, Zalves pamatskolas, Rozulas pamatskolas, Piedrujas pamatskolas, Krāslavas 

vakara vidusskolas un Strūžānu pamatskolas. Pašvaldību pamatojums visu skolu slēgšanai - 

nepietiekams skolēnu skaits. 

  

2008.gadā IZM izvērtējusi un saskaņojusi pašvaldību lēmumus par 6, 2007.gadā  – par 10, 

2006.gadā – par 7  izglītības iestāžu slēgšanu. 

Arī turpmāk IZM elektroniskajā izdevumā stāstīsim par pašvaldību pieredzi, optimizējot 

skolu tīklu. Zvaniet un rakstiet mums, stāstiet par pozitīvo un varbūt ne tik veiksmīgo 

pieredzi, jo katrā no pašvaldībām situācija noteikti atšķiras un katrai ir savs stāsts un 

viedoklis par paveiktajiem un veicamajiem darbiem, lai izglītības jomā tiktu īstenoti 

kopīgie mērķi – finanšu līdzekļu racionāls izlietojums, kvalitatīva izglītība un vismaz 

sākumskolas posma nodrošināšana pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai.      
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29.jūnijā sākās un šodien, 30.jūnijā, Kandavas Lauksaimnie-

cības tehnikuma teritorijā noslēdzās eTwinning projektos ie-

saistīto skolotāju un skolēnu pirmais salidojums, kurā piedalī-

jās aktīvākie eTwinning projektu realizētāji. Salidojums kopu-

mā pulcēja ap 130 dalībnieku un tas noritēja Eiropas Radošu-

ma un Inovācijas gada ietvaros. Salidojuma tēma - „Caur pa-

gātni uz nākotni‖ sadarbībā ar Livonijas brīvkungu kara vienī-

bu virzīta atraktīvai vēstures apgūšanai. 

 

Šāds salidojums notika pirmo reizi ne tikai Latvijas, bet arī 

Eiropas eTwinning pastāvēšanas vēsturē. Salidojuma mērķis 

ir aicināt kopā pirmkārt eTwinning projektos iesaistītos bēr-

nus, lai apliecinātu viņu darba nozīmīgumu projektu īstenoša-

nas gaitā. Otrkārt – tas ir arī novērtējums un pateicība aktīvā-

kajiem skolotājiem par darbu Eiropā tik populārās eTwinning 

programmas ietvaros.  

 

Šogad dalību salidojumā īpaši izpelnījušās: 

 

4 skolas no Rīgas – Āgenskalna Valsts ģimnāzija (skolotāja 

Antra Balode), Bērnu un jaunatnes centrs „Rīgas skolēnu 

pils‖ (skolotāja Tatjana Gvozdeva), Rīgas Uzņēmējdarbības 

koledža (skolotājs Rūdolfs Zemesarājs), Rīgas 9.vakara mai-

ņu vidusskola (skolotāja Gunta Gromula); 

2 skolas no Jelgavas novada – Jelgavas 2.pamatskola 

(skolotāja Larisa Voroņuka), Vircavas vidusskola (skolotāja 

Ārija Lāce); 

2 skolas no Amatas novada – Sērmūkšu pamatskola 

(direktore Ilze Šmate), Skujenes pamatskola (skolotāja Anda 

Lukstiņa); 

2 skolas no Smiltenes – Smiltenes Centra vidusskola 

(skolotāja Līga Krūmiņa-Krīgere), Smiltenes Trīs pakalnu pa-

matskola (skolotāja Inga Jurciņa); 

no Tērvetes novada – Annas Brigade-

res pamatskola (skolotāja Mudrīte 

Grinberga); 

no Dundagas novada – Dundagas 

vidusskola (skolotāja Iveta Milta); 

no Apes novada – O.Vācieša Gaujie-

nas vidusskola (skolotāja Ingrīda Tā-

raude-Šakova); 

no Alūksnes novada – Ilzenes pamat-

skola (skolotāja Ilze Ludviga); 

no Kokneses novada – Pērses pamatskola (skolotāja Līga 

Kraukle); 

no Skrundas novada – Skrundas 1.vidusskola (skolotāja 

Inese Pickaine); 

no Ventspils novada – Ventspils 2.pamatskola (skolotāja Ilze 

Grinfogele); 

no Ropažu novada – Zaķumuižas pamatskola (skolotāja Inta 

Ozola). 

 

eTwinning ir Eiropas Komisijas Lifelong Learning programmas 

apakšprogramma, kas tika izveidota 2004.gadā ar mērķi orga-

nizēt sadarbību starp Eiropas skolām, kopīgi realizējot projek-

tus mācību procesa ietvaros ar IKT (informācijas un komuni-

kāciju tehnoloģijas) palīdzību. Nozīmīgs akcents tiek likts uz 

savstarpējas komunikācijas attīstīšanu, tādējādi papildus mo-

tivējot bērnus apgūt arī svešvalodas. eTwinning piedāvā uni-

kālu iespēju skolām ne tikai piedalīties sadarbības projektos 

ar augsti attīstītu atbalsta sistēmu un veselu virkni tiešsaistes 

rīku, bet arī aktīvi nodoties savam profesionālajam ieguldīju-

mam un pilnveidei, kā arī sniedz atzinību par savu darbu kva-

litāti ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā.  

 

Līdz 2009.gada jūnija beigām Latvijā eTwinning apakšprog-

rammā ir reģistrētas 369 skolas un 179 projekti. Kopumā Eiro-

pā eTwinning apakšprogrammā ir reģistrējušies 61 353 aktīvi 

dalībnieki. Sīkāka informācija par eTwinning darbību Latvijā 

atrodama www.etwinning.lv, par eTwinning darbību Eiropā – 

www.etwinning.net.  

 

Vairāk informācijas par salidojuma rezultātiem pēc notikuma – 

www.etwinning.lv. 

 

 

Pirmo reizi Latvijā tiek organizēts eTwinning salidojums 

http://www.etwinning.lv
http://www.etwinning.net
http://www.etwinning.lv
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Izdevums iznāk reizi mēnesī - mēneša pēdējā nedēļā. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta. 
Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, 2009 

Pieteikties informatīvā izdevuma saņemšanai var IZM mājaslapā: http://izm.izm.gov.lv/izdevums.html 

Jautājumus rubrikai “Aktuālais jautājums”, kā arī komentārus, ieteikumus turpmāko izdevumu 

veidošanā un vērtējumu par mūsu izdevumu sūtiet Komunikācijas nodaļai: inta.stipniece@izm.gov.lv, tālr. 67047834. 

Ministru kabinetā  
 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi 

par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un 

pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestā-

dēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības 

iestādes)"" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā 

tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un 

studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts 

vārdā sniegtu galvojumu"" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.264 "Noteikumi 

par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības 

programmās"" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2001.gada 6.marta noteikumos Nr.97 "Kārtība, kādā 

valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu 

un iegādi"" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi 

par stipendijām"" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.613 "Kārtība, 

kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, 

izglītības iestādes un eksaminācijas centrus un atestē 

profesionālās izglītības iestāžu vadītājus"" 

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības program-

mas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.2.1.2.3.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības pedago-

gu kompetences paaugstināšana un prasmju atjauno-

šana"" 

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības program-

mas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.1.2.2.1.apakšaktivitāti "Studiju programmu satura un 

īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla 

kompetences pilnveidošana"" 

Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par 

darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.1.3.3.2..apakšaktivitāti "Vispārējās 

izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītoja-

miem ar funkcionāliem traucējumiem""" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi 

par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinā-

tība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta 

pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības 

riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem trau-

cējumiem integrācijai izglītībā""" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.940 

"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra 

un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti 

"Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīko-

juma uzlabošana""" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi 

par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpoju-

mi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās 

izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studi-

ju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā no-

drošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī 

personām ar funkcionāliem traucējumiem""" 

Noteikumu projekts "Valsts izglītības satura centra 

nolikums" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2006.gada 9.maija noteikumos Nr.383 "Latvijas Zināt-

nes padomes nolikums"" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.623 "Izglītības 

valsts inspekcijas nolikums"" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.719 "Studiju 

fonda nolikums"" 

Noteikumu projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta 

noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.345 

"Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēša-

nas un finansēšanas kārtība"" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2007.gada 8.maija noteikumos Nr.308 "Centralizēto 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība"" 

 

2009.gada jūnijā Ministru kabinetā apstiprinātie svarīgākie IZM sagatavotie tiesību aktu projekti: 
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