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31.07.2009. 

Esiet sveicināti jūlija izdevumā! 

Laika posmā no 8.līdz 30.jūlijam Izglītības un 

zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji devās 

reģionālajās vizītēs uz gandrīz 90 Latvijas 

novadiem un republikas pilsētām, lai klātienē 

tiktos ar jauno pašvaldību vadītājiem. Vizīšu 

mērķis bija sniegt informāciju par pedagogu 

atalgojumam paredzēto finansējumu nova-

diem pēc grozījumiem 2009.gada valsts bu-

džetā, kopīgi ar jauno pašvaldību vadītājiem 

meklēt atbilstošākos risinājumus izglītībā un 

skolu tīkla sakārtošanā gan strukturālo refor-

mu un jaunā finansēšanas modeļa „nauda 

seko skolēnam”, gan finansiālās un demo-

grāfiskās situācijas, kā arī – administratīvi 

teritoriālās reformas kontekstā. Par to, kā 

IZM vadība vērtē reģionālās vizītes, kādi ir 

galvenie secinājumi un priekšlikumi turpmā-

kam darbam, lasiet šodienas izdevumā. 

 

Šogad notiek darbs pie visu valsts pārvaldes 

iestāžu skaita un darbinieku samazināšanas 

un IZM tiek minēta kā viena no tām ministri-

jām, kura savā administratīvajā aparātā lielā 

mērā jau īstenojusi nepieciešamas strukturā-

lās reformas. Intervijā ar IZM valsts sekretāra 

vietnieci nozares politikas jautājumos Kristīni 

Vāgneri šodien runāsim par IZM padotības 

iestāžu reorganizāciju.  

 

No šā gada 1.jūlija IZM kompetencē ietilpst  

arī jaunatnes politikas veidošana, tāpēc pie-

dāvājam interviju ar IZM Politikas koordināci-

jas departamenta Jaunatnes politikas noda-

ļas vadītāju Andri Grafu. 

Jūlija vidū priecīgu ziņu saņēma profesionā-

lās izglītības iestāžu audzēkņi – sākot ar 

jauno mācību gadu visu skolu sekmīgajiem 

1.-4.kursu audzēkņiem būs iespēja saņemt 

Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas no 10 

līdz 50 latu apmērā. 

 

Vai zinājāt, kas ir „Kokneses fonds” un tā 

uzsāktais projekts „Likteņdārzs”, kura īsteno-

šanai fonds lūdzis arī IZM atbalstu? 

„Likteņdārzs” ir 20.gadsimta totalitāro režīmu 

upuru atceres un piemiņas vieta uz salas, 

Daugavas vidū, netālu no Kokneses pilsdru-

pām un Kokneses luterāņu baznīcas. Arī par 

šo projektu uzzināsit mūsu šodienas izdevu-

mā. 

 

Izdevumā varat iepazīties ar jūlijā Ministru 

kabinetā apstiprinātajiem IZM sagatavotajiem 

normatīvajiem aktiem,  to skaitā arī jaunajiem 

“Pedagogu darba samaksas noteikumiem”, 

kas stāsies spēkā 2009.gada 1.septembrī.    

 

Esam gandarīti, ka pēdējā mēneša laikā ie-

vērojami palielinājies IZM elektroniskā izde-

vuma abonentu skaits, priecājamies, ja va-

ram sniegt  jums aktuālu un noderīgu infor-

māciju. 

Uz tikšanos atkal augustā! 

 

      Ar cieņu - 

                                    Komunikācijas nodaļa 
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Kopumā pašvaldībās ir izpratne par situāciju un 

gatavība pieņemt izglītības kvalitātei būtiskus lēmumus 

Jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darbinieku grafiks 

bija īpaši saspringts, jo, paralēli kārtējiem darbiem, ministre, 

parlamentārais sekretārs, valsts sekretārs, valsts sekretāra 

vietniece nozares politikas jautājumos un ministrijas speciālisti 

devās uz jaunievēlētajām pašvaldībām. 

 

Reģionālo vizīšu rezultātā notika tikšanās ar 81 novada un 5 

republikas pilsētu pašvaldību vadītājiem, par izglītību atbildī-

gajiem deputātiem un skolu direktoriem. Šo tikšanos mērķis 

bija sniegt atbalstu un konsultēt novadu un republikas pilsētu 

pašvaldības,  kā saskaņā ar jauno finansēšans modeli „nauda 

seko skolēnam”, finansējuma samazinājumu, demogrāfisko 

situāciju, u.c. atbilstošāk nodrošināt mācību procesu izglītības 

iestādēs jaunajā mācību gadā, kopīgi analizēt situāciju 

(izvērtēt skolu piepildījuma, izmaksu, mācību sasniegumu 

rādītājus) konkrētajos novados un pilsētās, kā arī sniegt kon-

sultācijas finansēšanas modeļa „nauda seko skolēnam” ievie-

šanas nodrošināšanā, kopīgi meklējot atbilstošākos risināju-

mus skolu tīkla sakārtošanai. 

 

Lai sekmētu skolēnu iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību un 

nodrošinātu skolotāju atalgojumu vidēji 250 latus par vienu 

pedagoģisku likmi un apmaksātu papildus veicamos pienāku-

mus, vienlaikus veicinot konkurētspēju un kvalitāti, IZM aicinā-

jusi pašvaldības atbildīgi, racionāli un savlaicīgi plānot skolu 

tīklu, īpaši ņemot vērā bērnu skaita samazināšanos, samazi-

nāto finansējumu un jauno finansēšanas principu, kurš no 

2009.gada 1.septembra paredz pedagoģisko likmju - skolēnu 

proporcijas palielināšanu uz vidēji 1: 9,1. 

 

Viedokļi un galvenie secinājumi 

 

IZM ir apkopojusi tikšanos laikā izteiktos viedokļus un galve-

nie secinājumi ir šādi: 

• pašvaldībās ir izpratne par situāciju, ieinteresētība 

un gatavība pieņemt nepopulārus, bet nepieciešamus un iz-

glītības kvalitātei būtiskus lēmumus, kas sekmētu resursu 

efektīvāku izmantošanu un kvalitātes uzlabošanu ilgtermiņā; 

• vairākas pašvaldības strādā, lai veidotu skolu struk-

tūrvienības (filiāles) viena novada ietvaros, tādējādi apvieno-

tajās iestādēs samazinot administrācijas izdevumus, nodroši-

not kopīgu atbalsta personālu, piemēram, logopēds, psiho-

logs; 

• tikšanos laikā izkristalizējies, ka lielākā daļa jaunie-

vēlēto pašvaldību risinājumus skolu tīkla sakārtošanai plāno 

piedāvāt līdz augusta sākumam; 

• pašvaldību un skolu pārstāvji pozitīvi novērtēja IZM 

veikto birokrātisko šķēršļu samazināšanu, kas paplašina ie-

spējas pašvaldībām un skolām pašām brīvāk lemt par mācību 

procesa organizēšanu; 

• ir atzinīgi vērtējama pašvaldību pārdomātā un kon-

struktīvā rīcība skolu tīkla optimizācijā, piemēram, blakus eso-

šās skolas izvietojot vienā ēkā, plānojot kopīgu saimniecisko 

personālu, nodrošinot transporta kompensācijas skolu apvie-

nošanas rezultātā, sākumskolas reorganizējot par pirmskolas 

izglītības iestādēm; 

• vairākas pašvaldības resursu optimizācijas rezultātā 

radīs iespēju saglabāt piecus un sešus gadus veco bērnu 

sagatavošanu skolai; 

• lai saglabātu iespēju bērniem un jauniešiem nodar-

boties ar profesionālās ievirzes sportu arī samazināta finansē-

juma apstākļos, pašvaldības pieļauj iespēju samazināt piedā-

vājuma klāstu, profesionālās ievirzes skolām veidot vienotu 

administrāciju vai, konsultējoties ar vecākiem, izvērtēt vecāku 

līdzfinansējuma iespējas; 

• pozitīvi novērtēta IZM iniciatīva – pārskatīt izglītības 

saturu un ieviest satura atvieglojumus, vienlaikus rūpējoties 

par izglītības kvalitāti, lai rastu iespējamos līdzekļu ietaupīju-

mus izglītības sistēmas ietvaros, kaut gan jaunā mācību satu-

ra pārdomāta, pakāpeniska un pēctecīga ieviešana prasa 

ilgāku laika periodu un līdz ar to nevar dot tūlītēju līdzekļu 

ekonomiju jau 2010.gadā; 

• pašvaldības atbalstīja IZM priekšlikumu 2010.gada 

budžetā finansējumu pedagogu atalgojumam valsts budžetā 

nedalīt dažādās mērķdotācijās, bet apvienot vienā, lai, atbil-

stoši situācijai, pašvaldības varētu mērķtiecīgāk izlietot pie-

šķirtos līdzekļus. 

• visos novados atzinīgi tika novērtētas Eiropas Savie-

nības (ES) struktūrfondu līdzšinējais un plānotais ieguldījums 

izglītības sistēmas attīstībā, kā arī gūta pārliecība, ka Eiropas 

Sociālā fonda (ESF) aktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības 

pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 

ieviešanas modelis ir pieņemams pedagogiem un pašvaldī-

bām, lai tādējādi stiprinātu skolotāju konkurētspēju, izglītības 

kvalitāti; 

• IZM ir saņēmusi apstiprinājumu iniciatīvai pakāpenis-

ki pāriet uz 40 stundu darba nedēļu skolotājiem, vienlaikus 

ieviešot pedagoga darba aprakstu ar noteiktiem amata pienā-

kumiem. 

 

Pašvaldību atziņas 

 

Reģionālo tikšanos laikā IZM apkopojusi arī pašvaldību pār-

stāvju vērtējumus un viedokļus par dažādām iniciatīvām, kā 

arī ierosinājumus, saistībā ar notikušajām izmaiņām. Šīs atzi-

ņas viennozīmīgi apliecina – izglītībā uzsāktās izmaiņas ir 

turpināmas, nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu, izglītī-

bas kvalitāti, tādējādi, nākotnē nepieļaujot vēl lielāku līdzekļu 

samazinājumu izglītībai, kas rezultējas nozarei nelabvēlīgu 

lēmumu pieņemšanā. Tikšanos laikā skaidri iezīmējās arī 

vairāki ar izglītības jomu saistīti jautājumi, kuru risināšana ir 

apdraudēta, ja valdības līmenī netiks nodrošināts atbilstīgs 

finansējums: 

 

• pašvaldībās tika akcentēta nepieciešamība meklēt 

risinājumus, lai turpmāk nodrošinātu piecus un sešus gadus 

veco bērnu izglītību, kas saistīta ar sagatavošanos skolai. IZM 

pārstāvji apliecināja, ka saistībā ar šo jautājumu tiek meklēti 

risinājumi, piemēram, lūdzot atbalstu no Pasaules Bankas,  
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rūpīgi strādājot pie 2010.gada valsts budžeta projekta un aiz-

stāvot savas nozares intereses, lai lēmumi, kas saitīti ar izglī-

tības politiku, netiek pieņemti ar izglītību nesaistītās iestādēs; 

 

lai atbalstītu labāko audzēkņu iespējas mācīties pie- 

prasītās profesionālās izglītības programmās, profesionālās 

izglītības iestāžu vadītāji pauda gatavību uzņemt lielāku 

audzēkņu skaitu atbalstāmajās jomās, taču šobrīd tas nav 

iespējams samazinātā finansējuma dēļ. IZM radusi risinājumu 

– iepriekš plānoto 7560 audzēkņu vietā nodrošināt 8246 

audzēkņu uzņemšanu; 

• pirmsskolas pedagogi atzinīgi novērtēja pedagogu 

darba samaksas noteikumos iekļauto normu, ka pirmsskolas 

pedagoga darba likme ir 30 stundas nedēļā, līdzšinējo 36 

stundu vietā; 

• vairākas pašvaldības pauda vēlmi pašiem lemt par 

pirmsskolas pedagogu darba samaksas apmēru. Tas iestrā-

dāts IZM un sociālo partneru izstrādātajos un valdības pie-

ņemtajos „Pedagogu darba samaksas noteikumos”, jo valsts 

līdzekļu šai pozīcijai nav; 

• novadu pašvaldības aicināja turpināt darbu pie finan-

sēšanas modeļa „nauda seko skolēnam” pilnveides, piemē-

ram, ieviešot iedzīvotāju blīvuma koeficientu, pierobežas ko-

eficientu u.c.; 

• izskanēja aicinājums ātrāk ieviest pedagogu novērtē-

šanas sistēmu, kas izstrādāta ESF nacionālās programmas 

projekta „Pedagogu tālākizglītības tīkla izveide” ietvaros. 

 

Steidzami risināmās problēmas 

 

Identificētas arī vairākas un būtiskas citu nozaru (ministriju) 

kompetencē esošas un steidzami risināmas problēmas: 

• joprojām administratīvi teritoriālās reformas kontek-

stā ir aktuāli vairāki gan ar izglītības procesa organizēšanu, 

gan citām jomām saistīti jautājumi – iestāžu pārreģistrācija, 

uzturēšanas līdzekļu piešķiršanas kārtība; 

• lai maksimāli izmantotu pašvaldību rīcībā esošās 

telpas izglītības procesam, pašvaldības aicina pārskatīt sani-

tārās normas u.c. prasības, kā arī mazināt kontrolējošo iestā-

žu skaitu; 

• vairākas pašvaldības resursu efektivizācijai ierosinā-

ja mazināt ar valsts iestādēm oficiāli kārtojamo formalitāšu 

apjomu, kā arī nodrošināt, ka atlikušās formali-

tātes ar visām valsts iestādēm iespējams kār-

tot elektroniski; 

• kā riska moments ES struktūrfondu 

projektu īstenošanai, īpaši šajā laikā, iezīmējas 

vairāku novadu vadītāju neskaidrība par izglītī-

bas speciālistu un izglītības pārvaldes funkciju 

nodrošināšanu – atsevišķi savā novadā vai 

veidojot vairākiem novadiem kopīgu apvienoto 

izglītības pārvaldi, visbiežāk – līdzšinējā rajona 

ietvaros. 

• vairākas pašvaldības ieteica precizēt 

pašvaldību savstarpējo norēķinu sistēmas prin-

cipus, kā arī atcelt transporta kompensācijas 

skolēniem, ja viņi brauc mācīties uz citas paš-

valdības skolu, lai gan skolēnu dzīvesvietā ir 

atbilstīga izglītības iestāde; 

 

• vairākas pašvaldības izteica priekšlikumu mācību 

gada pagarinājumam un vidējās izglītības ieguves laika sa-

mazinājumam par vienu gadu, tika apspriesta iespējamā alter-

natīva obligātajai bērnu sagatavošanai skolai – skolas gaitas 

uzsākt agrāk, tādējādi ātrāk arī iegūt pamata un vidējo izglītī-

bu. 

• visos novados bažas tika paustas par iespējamo 

līdzekļu trūkumu pedagogu atlaišanas pabalstiem. Saskaņā 

ar likuma „Par budžeta un finanšu vadību” 12.pantu un MK 

noteikumiem Nr.22 „Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakš-

programmā „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” apstiprināto 

līdzekļu pieprasīšanas, pieprasījuma izskatīšanas, līdzekļu 

piešķiršanas, izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu 

sniegšanas kārtība” šī jautājuma risināšana ir Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) kompeten-

cē; 

• visās pašvaldībās izskanēja viedoklis par lauku ceļu 

zemo kvalitāti, kā arī skolas autobusu trūkumu, kas traucēs 

veikt skolu tīkla sakārtošanu. RAPLM pārziņā esošais Šveices 

Konfederācijas finanšu instruments paredz finansējumu skolu 

autobusu iegādei skolēnu pārvadājumiem, bet instrumenta ļoti 

lēna ieviešana kļūst par šķērsli skolēnu pārvadājuma sistē-

mas uzlabošanai skolu tīkla optimizācijas kontekstā; 

• pašvaldības aicināja risināt valdības līmenī līdzfinan-

sējuma piešķiršanas jautājumus ES struktūrfondu projektiem 

izglītībā. 

 

Sagatavoti ieteikumi pašvaldībām 

 

Lai pašvaldību vadītājiem, par izglītību atbildīgajiem speciālis-

tiem un pedagogiem turpinātu sniegt atbalstu, IZM ir sagata-

vojusi ieteikumus pašvaldībām un izglītības darba vadītājiem 

„Izglītības funkciju nodrošināšana pēc Administratīvi teritori-

ālās reformas un finansēšanas principa „Nauda seko skolē-

nam” ieviešanas”. Ieteikumi, kā arī tikšanās laikā saņemtie 

jautājumi un atbildes uz tiem publicētas IZM mājaslapā 

 

 Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar IZM un padotības 

iestāžu speciālistiem! 

 

Turpinājums no 2.lpp. 

Foto no Preiļu rajona Izglītības pārvaldes mājaslapas. 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/3836.html
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Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe reģionālo vizī-

šu ietvaros tikusies ar Rīgas, Jelgavas un Valmieras pilsētu, 

kā arī – ar Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgau-

jas, Priekuļu, Raunas Vecpiebalgas, Auces, Dobeles, Tērve-

tes, Jelgavas, Ozolnieku, Engures, Jaunpils, Kandavas, Tuku-

ma, Valmieras, Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, 

Rūjienas, Valmieras, Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārka-

vas novadu vadītājiem, izglītības darba vadītājiem un skolu 

direktoriem. 

„Šībrīža situācijā ikvienam jāpie-

ņem strauji, bet vienlaikus atbildīgi 

un neatliekami lēmumi. Tādēļ reģi-

onālo vizīšu laikā ar pašvaldību un 

skolu vadītājiem un pārstāvjiem 

tikāmies ar skaidru uzstādījumu. 

Proti, ja kopīgi un katrs savas atbil-

dības jomā, pratīsim racionāli sa-

kārtot izglītības sistēmu un sekmēt 

tās efektivitāti, tad spēsim uzlabot 

izglītības kvalitāti un nepieļausim vēl lielāku līdzekļu samazi-

nājumu. 

 

Mums visiem un ikvienam izglītībā iesaistītajam, neatkarīgi no 

finansējuma samazinājuma un pārmaiņu laika, ir viens uzde-

vums, un tā ir izglītības kvalitātes veicināšana. Šādas iespē-

jas dod jaunais finansēšanas modelis „nauda seko skolē-

nam”. Tādēļ vizīšu laikā skaidrojām un argumentējām, ka tā 

mērķis ir stimulēt skolu darba kvalitāti, veicināt skolotāju kon-

kurētspēju, lai piedāvātās programmas, inovatīvie risinājumi 

piesaistītu pēc iespējas vairāk skolēnu. Esmu pārliecināta, ka 

jaunais modelis veicinās veselīgu konkurenci, kā rezultātā 

ieguvēji būs gan skolēni, gan skolotāji. 

 

Pozitīvas atsauksmes saņēmām par paveikto, mazinot biro-

krātiskos un administratīvos šķēršļus, vairojot pašvaldību un 

skolu patstāvību par izglītības darba organizēšanā. Tikšanos 

laikā izkristalizējās kopīga izpratne par vairākiem nozīmīgiem 

jautājumiem, kas saistīti ar izglītības attīstību ilgtermiņā. At-

klātā diskusija deva iespēju kopīgi identificēt lietas, kuru risi-

nāšanā nepieciešama gan pašvaldību, gan valdības rīcība. 

Esmu pārliecināta, ka tikšanās devušas stimulu pašvaldībām 

savlaicīgi rūpēties par skolu tīkla sakārtošanu, nevis atlikt to 

uz vēlāku laiku. Ļoti augstu vērtēju šādas sarunas un esmu 

guvusi pārliecību, ka līdzīgās domās ir gan pašvaldību vadītā-

ji, gan par izglītību atbildīgie novadu un pilsētu pārstāvji, gan 

skolu direktori un ikviens izglītībā iesaistītais. 

 

Par vizīšu rezultātiem esmu klātienē informējusi Latvijas Izglī-

tības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas Izglītī-

bas vadītāju asociācijas pārstāvjus, kā arī – nosūtījusi vēstuli 

„Par reģionālo vizīšu rezultātiem finansēšanas modeļa 

„Nauda seko skolēnam” ieviešanas un izglītības iestāžu tīkla 

sakārtošanas ietvaros” Valsts prezidentam, Ministru preziden-

tam, finanšu ministram, reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministram un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsē-

dim”. 

Valsts sekretārs Mareks Gruškevics reģionālo vizīšu ietva-

ros ticies ar Liepājas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Jaunjel-

gavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru, Aizputes, Dur-

bes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņo-

des, Zilupes, Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Saldus, Brocēnu, 

Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes, Krustpils un Skrundas 

novadu vadītājiem, izglītības darba vadītājiem un izglītības 

iestāžu direktoriem 

“Vizītes reģionos ir ārkārtīgi svarī-

gas, jo tikai personiskās tikšanās 

reizēs iespējams detalizēti izrunāt 

neskaidros jautājumus, no dažā-

diem skatupunktiem analizēt situ-

āciju, diskusiju rezultātā meklēt 

argumentus racionāliem vai inova-

tīviem lēmumiem. 

 

 Vizītēs reģionos esmu guvis pār-

liecību, ka vairumā gadījumu paš-

valdību un skolu vadītāji izprot pārmaiņu nepieciešamību izglī-

tībā un ir gatavi pieņemt tādus lēmumus, kas neradīs draudus 

izglītības kvalitātei un pieejamībai. Tāpat esmu gandarīts, ka 

no pašvaldību puses jūtama iniciatīva iesaistīties izglītības 

sistēmas pārmaiņu plānošanā, izsakot priekšlikumus.  

 

Informācijas apmaiņa ir viens no svarīgākajiem priekšnoteiku-

miem, lai pārmaiņas izglītībā īstenotu savlaicīgi un ar izpratni. 

IZM ir svarīgi, lai pašvaldību pārstāvji, pedagogi un arī iedzī-

votāji izprastu skolu tīkla sakārtošanas nepieciešamību, kā arī 

spētu racionāli izvērtēt ieguvumus – kvalitatīvāku izglītību, 

izglītības iestāžu pieejamību, kas atbilst skolēnu vecumpos-

mam, finansējuma efektīvāku izlietojamu, meklējot iespēju 

skolotājiem nodrošināt pēc iespējas augstāku atalgojumu. 

 

Reģionālo vizīšu laikā uzklausām arī priekšlikumus un turp-

mākos uzdevumus, kuri jāveic ministrijai. Šonedēļ Ministru 

kabinetā apstiprināti gan pedagogu darba samaksas noteiku-

mi, gan arī noteikumi, kas nosaka pedagogu atalgojumam 

paredzētā finansējuma sadales kārtību, uz kuru trūkumu līdz 

šim norādīja pašvaldību pārstāvji, tāpat pašvaldībām zināms 

finansējuma apjoms nākamā mācību gada 4 mēnešiem.  

 

Ministrija gan reģionālo vizīšu laikā, gan arī ikdienas darbā 

nodrošinājusi un turpinās sniegt konsultatīvo atbalstu, taču 

lēmēji par savu dibināto iestāžu nākotni ir pašvaldības, kurām 

vēlu mērķtiecību lēmumu īstenošanā”.  

Reģionālo vizīšu ietvaros IZM parlamentārais sekretārs Rolands Broks, valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos 

Kristīne Vāgnere un IZM speciālisti tikušies arī ar Daugavpils pilsētas, Auces, Tērvetes, Dobeles, Daugavpils, Ilūkstes, Bauskas, 

Vecumnieku, Rundāles, Balvu, Viļakas, Rugāju, Apes un Alūksnes novadu, Smiltenes, Strenču, Valkas, Krāslavas, Dagdas, 

Rēzeknes, Viļānu, Talsu, Dundagas, Rojas, Ventspils novadu vadītājiem, izglītības darba vadītājiem un skolu direktoriem.   

 

Paldies visu pilsētu un novadu vadītājiem un izglītības speciālistiem par atsaucību un ieinteresētību!  
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Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar sociālajiem 

partneriem izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu pro-

jektu „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kurš 2009.gada 

28.jūlijā apstiprināts MK sēdē. Jaunie noteikumi stāsies spēkā 

ar 2009.gada 1.septembri. 

 

Saskaņā ar grozījumiem valsts budžetā, kas saistīti ar valsts 

sektorā strādājošo, to skaitā arī pedagogu, atalgojuma sama-

zinājumu, pedagogu zemākā mēneša darba algas likme no-

teikta 250 latu apmērā. Pedagogiem papildus tiks maksāts 

par klases audzināšanu, rakstu darbu labošanu, gatavošanos 

mācību stundām un individuālo darbu ar skolēniem. Pedago-

gu darba kvalitātes stimulēšanai piemaksu par darba kvalitāti 

varēs noteikt līdz 7% apmērā no attiecīgās izglītības iestādes 

pedagogu darba algas fonda. 

 

Saskaņā ar „Pedagogu darba samaksas noteikumiem”, paš-

valdību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, vadītā-

jiem, viņu vietniekiem un metodiķiem zemāko mēneša darba 

algas likmi noteiks attiecīgā novada vai republikas pilsētas 

pašvaldība. Šāds kompromiss rasts, jo valsts budžeta grozīju-

mu rezultātā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksas daļa vairs netiek maksāta no valsts budžeta.  

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja un pirmsskolas izglītības pe-

dagoga darba slodze, kas atbilst 1 likmei, noteikta 30 darba 

stundu nedēļā, līdzšinējo 36 stundu vietā. Pirmsskolas izglītī-

bas mācību priekšmetu pedagogiem tarificēs līdz 2 darba 

stundām nedēļā par 1 darba likmi mācību stundu (nodarbību) 

sagatavošanai. 

 

Noteikumi izstrādāti, ņemot vērā likumā „Par valsts budžetu 

2009.gadam” noteikto mērķdotācijas apjomu pašvaldību pa-

mata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un atbilstīgi pedagogu darba samaksas finansēša-

nas modeļa „Nauda seko skolēnam” ieviešanai vispārējā izglī-

tībā. Jaunie noteikumi  veicinās arī pedagogu darba samaksai 

novirzītā valsts finansējuma caurskatāmību.  

 

Izstrādātie „Pedagogu darba samaksas noteikumi” palielina 

pašvaldību kompetenci izglītības iestāžu tīkla pilnveidē, lai 

efektīvi izlietotu pedagogu darba samaksai paredzēto finansē-

jumu, veicinātu izglītības kvalitāti un pedagogu konkurētspēju, 

nepieļaujot situāciju, kad skolotāju atalgojums tuvojas minimā-

lajai algai. Vienlaikus noteikumu projekts veicinās skolotāju un 

skolēnu skaita attiecības palielināšanos, kas nodrošinās opti-

mālu izglītības iestāžu tīkla veidošanu un cilvēkresursu kon-

centrāciju. 

 

MK noteikumi Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”  

atrodami IZM mājaslapā. 

 

Apstiprināti jauni pedagogu darba samaksas noteikumi 

Apstiprināta kārtība, kādā sadalīs valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām   

Lai sekmētu kvalitatīvu, pieejamu un resursefektīvu visu pa-

kāpju izglītību, kā arī valsts budžeta finansējuma sadales un 

izlietojuma caurskatāmību, no 2009./2010.mācību gada pa-

mata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu atalgojumam 

paredzētos finanšu līdzekļus sadalīs atbilstoši finansēšanas 

principam „nauda seko skolēnam”. Tāpēc atbilstoši grozīju-

miem Vispārējās izglītības likumā IZM izstrādājusi MK notei-

kumu projektu „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts bu-

džeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samak-

sai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-

sām”. Šis MK noteikumu projekts 2009.gada 28.jūlijā apstipri-

nāts valdībā. 

 

Lai situācijā, kad būtiski samazināts finansējums pedagogu 

atalgojumam, nodrošinātu pedagogu darba samaksas notei-

kumos paredzēto 250 latu par likmi, veicinātu skolotāju konku-

rētspēju un izglītības kvalitāti, no 1.septembra tiek paaugsti-

nāta arī skolēnu – skolotāju skaita attiecību:  

 

novados 8 skolēni uz 1 pedagoģisko likmi, bet republikas pil-

sētās 10,2 skolēni uz 1 pedagoģisko likmi, vienlaikus pare-

dzot pakāpenisku proporcijas palielināšanu līdz 2012.gadam.  

 

Pašlaik vispārējās izglītības iestādēs vidēji valstī ir 6 skolēni 

uz vienu pedagoģiskā darba likmi, bet Lietuvā un Igaunijā – tā 

ir aptuveni divas reizes lielāka. 

 

Noteikumu īstenošana sekmēs izglītības iestāžu tīkla sakārto-

šanu, īpaši vidusskolu, koncentrāciju, jo, lai nodrošinātu opti-

mālu skolēnu un skolotāju skaita attiecību, pašvaldības vei-

dos racionālāku skolu tīklu, vienlaikus – rūpējoties par izglītī-

bas kvalitāti. 

 

IZM sadarbībā ar sociālajiem partneriem un pašvaldību izglītī-

bas pārvaldēm ir veikusi virtuālu finansēšanas modeļa „Nauda 

seko skolēnam” modelēšanu, tāpat pašvaldībām zināms arī 

2009./2010.gada 1.semestrī pedagogu atalgojumam paredzē-

tā finansējuma apmērs.  

 

Jūlijā IZM vadība un speciālisti tikās ar jaunievēlēto novadu 

pašvaldību vadītājiem, lai sniegtu konsultācijas un pārrunātu 

iespējamos risinājumus skolu tīkla sakārtošanā strukturālo 

reformu un jaunās finansiālās situācijas kontekstā. 

 

Ar MK noteikumiem Nr. 837 „Kārtība, kādā aprēķina un sada-

la valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatiz-

glītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu dar-

ba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām” var iepazīties  IZM mājaslapā . Noteikumi stāsies 

spēkā 2009.gada 1.septembrī. 

 

http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/mk-noteikumi/vispareja-izglitiba.html
http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/mk-noteikumi/vispareja-izglitiba.html
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Lai mazinātu valsts budžeta samazinājumu negatīvo ietekmi 

uz profesionālās ievirzes sporta jomu, IZM, pārdalot citās IZM 

valsts budžeta programmās paredzētos līdzekļus (no IZM 

padotībā esošajām valsts aģentūrām paredzētā finansējuma) 

415`000 latu apmērā, rada iespēju, kaut arī samazinātā ap-

mērā, bet turpināt piešķirt dotāciju pašvaldībām sporta skolu 

pedagogu darba samaksai. 

 

Saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 

2009.gadam”” 2009.gada valsts budžeta programmas 

09.00.00 „Sports” apakšprogrammā 09.19.00 „Mērķdotācija 

pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” paredzēti 

5`196`336 lati (t.sk., 415`000 lati laika posmā no 2009.gada 

1.septembra līdz 2009.gada 31.decembrim). 

 

Kā informē IZM Sporta departamenta direktore Agra Brūne, 

2009.gada 17.jūlija Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē 

tika atbalstīts IZM priekšlikums par nepieciešamo finanšu 

līdzekļu pārdali starp budžeta programmas 09.00.00 „Sports” 

apakšprogrammām kopumā par 85`0000 latiem, kā rezultātā 

kopējais sporta skolām pieejamais finansējums laika posmā 

no 2009.gada 1.septembra līdz 2009.gada 31.decembrim būs 

500`000 latu. 

 

Bez tam, izstrādājot likumprojektu „Grozījumi likumā „Par 

valsts budžetu 2009.gadam””, tika atbalstīts IZM priekšlikums 

un noteikts, ka pašvaldības sporta skolu pedagogu darba 

samaksai var novirzīt arī interešu izglītībai piešķirtos līdzek-

ļus. 

 

IZM ir aicinājusi pašvaldības izvērtēt iespēju optimizēt to teri-

torijā esošo sporta skolu tīklu, samazināt saimnieciskos un 

administratīvos izdevumus, izvērtēt sporta veidu prioritātes. 

IZM padotībā esošā valsts aģentūra „Nacionālais olimpiskais 

sporta metodiskais cents” visām pašvaldībām ir nosūtījusi 

informāciju par likmju skaitu, kuras valsts attiecīgajā pašvaldī-

bā plāno finansēt no 2009.gada 1.septembra līdz 2009.gada 

31.decembrim. Aģentūras speciālisti šobrīd apkopo informāci-

ju par situāciju katrā sporta skolā. 

 

Sakārtojot sporta skolu skaitu pašvaldībās, var samazināties 

sporta veidu piedāvājums, tomēr optimizācijai var būt arī pozi-

tīvas sekas – efektīvāk tiks izmantoti pieejamie resursi, jo tie 

tiks koncentrēti mazāka skaita sporta veidu attīstībai. Tā re-

zultātā, iespējams, atsevišķos sporta veidos tiks ieguldīts vai-

rāk budžeta līdzekļu nekā situācijā, kad resursi ir izkliedēti. 

Bez tam, saskaņā ar Izglītības likuma 18.panta trešo daļu, 

blakusesošās novadu pašvaldības var vienoties par kopēju 

sporta skolas izveidošanu, slēdzot sadarbības līgumu par 

attiecīgo profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

finansēšanu. Šī iespēja arī ļautu veidot ekonomiju uz adminis-

tratīvajiem  un saimnieciskajiem izdevumiem. 

 

IZM turpina risināt jautājumu par profesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestāžu finansēšanu likumprojekta „Par valsts bu-

džetu 2010.gadam” kontekstā, vienlaikus izvērtējot iespēju ar 

2010.gadu atsevišķi neizdalīt mērķdotācijas dažāda veida 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, bet finansējumu 

piešķirt vienotā summā, ļaujot pašvaldību vadītājiem lemt, cik 

un kādas izglītības iestādes nepieciešamas katra novada 

teritorijā un kādas izglītības programmas īstenojamas. Šajā 

jautājumā nepieciešams sadarboties arī ar Kultūras ministriju 

un Latvijas Pašvaldību savienību. Tāpat šī jautājuma risināša-

nā nepieciešams iesaistīt arī sporta nozares sociālos partne-

rus, tādēļ aicinām līdz 2009.gada 14.augustam iesniegt mi-

nistrijā konkrētus priekšlikumus.  

 

Rakstiet     --     viedoklis@izm.gov.lv 

 

 

Meklē risinājumus sporta skolu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai 

Izvērtējot padotības iestāžu funkcijas, darbības rādītājus un 

iepazīstoties ar sporta izglītības iestāžu tīklu un programmu 

piedāvājumu Rīgā, 2009.gada 28.jūlijā MK nolēma ar 

2009.gada 1.septembri slēgt  Rīgas specializēto peldēšanas 

skolu, Sporta pārvaldes specializēto tenisa skolu un Sporta 

pārvaldes specializēto vingrošanas skolu. Šis lēmums atbal-

stīts 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta sēdē.  

 

IZM, kopā ar iesaistītajām pusēm, veicot padotībā esošo 

sporta skolu funkciju un uzdevumu analīzi, secināja, ka Rīgas 

specializētās peldēšanas skolas, Sporta pārvaldes specializē-

tās tenisa skolas un Sporta pārvaldes specializētās vingroša-

nas skolas audzēkņi pārsvarā ir Rīgas pilsētas pašvaldības 

iedzīvotāju bērni un Rīgas pilsētas teritorijā jau ir līdzīga profi-

la Rīgas pilsētas pašvaldības dibinātas sporta skolas 

(piemēram, Rīgas vingrošanas skola, Bērnu un jauniešu spor-

ta centrs „Daugavas sporta nams”), kurās jau šobrīd tiek īste-

notas tādas pašas profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmas.  

 

Likvidējamo sporta skolu audzēkņiem būs iespējas turpināt 

sporta nodarbības vai nu iepriekšminētajās vai arī citās Rīgas 

pilsētas pašvaldības dibinātajās sporta skolās. Papildus minē-

tajam, šobrīd IZM padotībā esošajā valsts aģentūrā 

„Nacionālais olimpiskais sporta metodiskais centrs” ir tenisa, 

peldēšanas un sporta vingrošanas nodaļas, kur turpmāk pa-

pildus tiks atbalstīti likvidējamo sporta skolu īstenotie sporta 

veidi. 

Slēgs trīs Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās sporta skolas 
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Š.g. 14.jūlijā Ministru kabi-

nets skatīja Valsts kance-

lejas un Finanšu ministri-

jas sagatavoto ziņojumu 

par ministriju centrālo 

aparātu darbinieku un 

valsts aģentūru samazinā-

jumu. Līdz gada beigām 

ministriju centrālajos apa-

rātos nodarbināto skaitu 

plānots samazināt par 

30,37% jeb 1145 amata 

vietām, savukārt valsts 

aģentūru skaitu līdz gada 

beigām var samazināt par 

51%. 

 

Ziņojumā Izglītības un 

zinātnes ministrija (IZM) minēta kā viena no tām ministrijām, 

kura savā administratīvajā aparātā jau šobrīd daļēji īstenojusi 

nepieciešamas strukturālās reformas. 

 

Saistībā ar IZM nozaru politiku valsts aģentūras un tiešās 

padotības iestādes darbojas četrās jomās – izglītības, valsts 

valodas, zinātnes un sporta jomā. Mūsu šodienas saruna ar 

IZM valsts sekretāra vietnieci nozares politikas jautāju-

mos Kristīni Vāgneri būs veltīta izglītībai, valsts valodai un 

zinātnei, savukārt par IZM padotībā esošo sporta iestāžu reor-

ganizāciju runāsim kādā no nākamajiem IZM informatīvajiem 

izdevumiem. 

 

IZM lēmumu par padotības iestāžu reorganizāciju pieņē-

ma vēl pirms tam, kad šis jautājums tika aktualizēts valdī-

bas līmenī. Kāpēc radās nepieciešamība veikt šādas iz-

maiņas? 

 

- Lēmums par padotības iestāžu reorganizāciju tika pieņemts 

divu būtisku iemeslu dēļ - lai nodrošinātu šo iestāžu kvalitatīvu 

darbību, ņemot vērā ierobežotos resursus - gan finansiālos, 

gan citus. Jau 2007.gadā IZM tika veikts funkcionālais audits 

un audits par padotības iestāžu uzturēšanas izmaksām. Izvēr-

tējot rezultātus, tika nolemts samazināt padotībā esošo iestā-

žu skaitu, optimizēt īstenotās funkcijas un pieejamos resur-

sus, kā arī atteikties no atsevišķu uzdevumu mikromenedž-

menta. 

 

Vairāku gadu garumā IZM padotības iestāžu un valsts aģen-

tūru tīkls pakāpeniski tika izveidots sazarots un smagnējs, 

tāpēc pamatotas bija mūsu klientu un sadarbības partneru 

pretenzijas par iestāžu neskaidrajām funkcijām un to dublēša-

nos, par sarežģīto kārtību dažādu jautājumu risināšanā un 

nereti birokrātisko (sliktajā šī vārda nozīmē) attieksmi pret 

sarunu partneriem. 

 

2008.gadā tika pārskatītas visu nozares politiku veidojošo 

iestāžu un aģentūru funkcijas un uzdevumi, notika vairākas 

darba sanāksmes ar sociālo un sadarbības partneru piedalī-

šanos. No pirmā brīža sarunās, viedokļu apmaiņā un reorga-

nizācijas modeļu izstrādāšanā ir piedalījušies iestāžu un atbil-

dīgo struktūrvienību vadītāji. 

 

Jāteic, lēmumi par padotības iestāžu reorganizāciju tika gata-

voti un pieņemti smagās, sarežģītās un bieži vien emocionā-

lās sarunās un sanāksmēs, taču esam spējuši vienoties par 

ikvienas padotības iestādes tālāko funkciju īstenošanu un 

reorganizācijas rezultātā ieguvēji būs visi – gan sabiedrība, jo 

visu klientiem un sabiedrībai nepieciešamo funkciju un uzde-

vumu izpilde tiks nodrošināta pilnībā un kvalitatīvi, gan IZM. 

Šobrīd tiek veikts nepieciešamais administratīvais darbs, lai, 

sākoties jaunajam mācību gadam, ikviena iestāde ar pilnu 

atdevi varētu pildīt tai deleģētās funkcijas. 

 

Kā reorganizācijas rezultātā mainījies IZM padotības ie-

stāžu tīkls un vai šobrīd jau zināmas katras no jaunizvei-

doto iestāžu funkcijām? 

 

- Šobrīd no 14 IZM tiešās padotības iestādēm, kuras darbojās 

izglītības, valsts valodas un zinātnes jomā, reorganizācijas 

rezultātā ir izveidotas 5 iestādes, katrai no tām deleģētas ļoti 

skaidras un precīzas funkcijas. 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests 

Pārskatot Izglītības valsts inspekcijas (IVI), Profesionālās 

izglītības administrācijas (PIA) un Vispārējās izglītības kvalitā-

tes novērtēšanas valsts aģentūras (VIKNVA) funkcijas, ir iz-

veidots Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), kura galve-

nās funkcijas ir uzraudzīt normatīvo aktu ievērošanu izglītības 

jomā, novērtēt vispārējās un profesionālās izglītības (izņemot 

augstākās profesionālās izglītības) kvalitāti, kā arī licencēt 

izglītības programmas (izņemot interešu izglītības, pieaugušo 

neformālās izglītības un augstākās izglītības programmas). 

IKVD kompetencē ietilpst arī izglītības iestāžu reģistru, licen-

cēto programmu reģistru, akreditēto programmu reģistru, tā-

lākizglītības iestāžu un programmu reģistru, pedagogu un 

pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas reģistru, pedago-

gu privātprakses sertifikātu reģistru, zinātnisko institūciju re-

ģistru un datubāzu uzturēšana. Šīs funkcijas dienests pārņem 

no IZM Informācijas un tehnoloģiju departamenta. No IZM 

centrālā aparāta tiek pārņemta arī vispārējās izglītības prog-

rammu licencēšana. 

IKVD vada līdzšinējais IVI vadītājs Aivars Stankevičs, die-

nests atrodas Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, kontakt-

tālrunis 67222504. 

 

Valsts izglītības satura centrs 

Ar 2009.gada 1.jūliju ir izveidots Valsts izglītības satura centrs 

(VISC), kurš pamata funkcijas pārņēmis no Izglītības satura 

un eksaminācijas centra (ISEC), Valsts speciālās izglītības 

centra (VSIC) un Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra (VJIC).  

 

 

 

Reorganizācijas rezultātā ieguvēji būs gan IZM , gan sabiedrība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: AFI 
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VISC galvenās funkcijas - vispārējās un profesionālās izglītī-

bas satura izstrādāšana atbilstoši valsts standartiem, vienota 

vispārējās un profesionālās izglītības kvalitātes valsts pārbau-

dījumu satura izstrāde un norises organizēšana, atbalsta sis-

tēmu izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītības nodroši-

nāšanai koordinēšana, interešu izglītība un audzināšanas 

darbs.  

 

VISC pienākumos ietilpst arī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku sagatavošana un norises koordinēšana. 

 

Savukārt no PIA dienests pārņēmis jautājumus, kas saistīti ar 

profesionālās izglītības satura izstrādi, bet no VIKNVA – pe-

dagogu tālākizglītības organizēšanu. 

 

VISC vadītājs būs zināms, kad noslēgsies š.g. 23.jūlijā IZM 

izsludinātais konkurss uz centra vadītāja amatu. 

VISC šobrīd atrodas gan Vaļņu ielā 2 (bijušā ISEC telpās), 

gan Strūgu ielā 4 (bijušā VJIC telpās). Kontakttālrunis 

67216500. 

 

Latviešu valodas aģentūra 

Divas līdz šim atsevišķi darbojošās aģentūras – Valsts valo-

das aģentūra (VVA) un Latviešu valodas apguves valsts 

aģentūra (LVAVA) ir apvienotas vienā, izveidojot Latviešu 

valodas aģentūru. Aģentūras darbības mērķis ir veicināt lat-

viešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas 

Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un 

ilgtspējīgu attīstību. Aģentūras funkcijas ir - analizēt latviešu 

valodas – valsts valodas – situāciju un sociolingvistisko proce-

su dinamiku, nodrošināt atbalstu latviešu valodas apguvei 

Latvijā un ārvalstīs, kā arī paaugstināt latviešu valodas konku-

rētspēju Latvijā un pasaulē. 

Atklāta konkursa rezultātā par aģentūras direktoru apstiprināts 

līdzšinējais Valsts valodas aģentūras direktors Jānis Valdma-

nis, aģentūra šobrīd atrodas Lāčplēša ielā 35-5, tālrunis 

67201680. 

 

Studiju un zinātnes administrācija 

Saistībā ar zinātni un augstāko izglītību Latvijā līdz šim darbo-

jās Latvijas Zinātnes padome (LZP) un Studiju fonds (SF) . Šo 

iestāžu reorganizācijas rezultātā ir izveidota Studiju un zināt-

nes administrācija (SZA), kuras pamatuzdevums ir piedalīties 

studentu kreditēšanas politikas veidošanā valstī, nodrošināt 

studiju kreditēšanu no valsts budžeta līdzekļiem, koordinēt un 

administrēt studiju un studējošo kreditēšanu no kredītiestāžu 

līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Pēc LZP reorga-

nizācijas SZA administrē padomes vārdā noslēgtos starptau-

tisko zinātnisko pētījumu projektus, koordinē Eiropas Savienī-

bas un starptautisko pētniecības un tehnoloģiju attīstības 

programmu darbību Latvijā, nodrošina fundamentālo un lietiš-

ķo pētījumu īstenošanai un Valsts pētījumu programmām 

piešķirto valsts budžeta līdzekļu administrēšanu un veic citus 

uzdevumus, kuri līdz šim bija LZP kompetencē. 

 

 

Studiju un zinātnes administrāciju vada SF līdzšinējais vadī-

tājs Jānis Ķirsons, administrācija atrodas Merķeļa ielā 11, 

informatīvais tālrunis - 67702490. 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra 

Pēdējo mēnešu laikā IZM esam saņēmuši daudz jautājumu 

un iebildumu saistībā ar Izglītības Inovācijas fonda (IIF) likvi-

dēšanu. Pilnīgi piekrītu, ka IIF darbībai noteiktie mērķi ir ne-

pieciešami un atbalstāmi, taču jautājums pamatā bija par ne-

samērīgo finansējumu, kas tika atvēlēts  projektu uzraudzībai 

un administrēšanai, kā arī  fonda sekretariāta uzturēšanai. Tā 

kā IZM paspārnē jau ir iestāde – Valsts izglītības attīstības 

aģentūra (VIAA), kas specializējusies projektu uzraudzībā un 

administrēšanā, tika pieņemts lēmums IIF funkcijas nodot 

VIAA, nemainot IIF ideju un sabiedrības līdzdalību projektu 

realizēšanā. 

Tātad, IIF funkcijas - veicināt izglītības attīstību valstī atbilsto-

ši vienotai valsts politikai un stratēģijai, finansiāli atbalstot 

izglītības inovācijas projektus un piešķirot mūža stipendijas 

izciliem izglītības darbiniekiem par mūža ieguldījumu izglītībā, 

turpmāk īstenos VIAA, nodrošinot izglītības sistēmas atbal-

stam piešķirto valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļu, 

ziedojumu un citu līdzekļu piesaisti un to uzkrāšanu, pārvaldī-

šanu, uzraudzību un sadales kārtību. Visi iesāktie IIF projekti 

tiks turpināti un īstenoti. 

VIAA vadītāja ir Dita Traidās, aģentūra atrodas Vaļņu ielā 1, 

tālrunis 67814322. 

 

Vienlaikus ir pieņemts konceptuāls lēmums par Akadēmisko 

programmu aģentūras reorganizāciju, to pievienojot VIAA. 

Savukārt turpinās diskusijas par Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras tālāko darbību. Tā kā šīs abas ir starp-

tautisko programmu un projektu apsaimniekotājaģentūras, 

lemjot par to tālāko darbību, nepieciešams viedokļu saskaņo-

jums ar Eiropas Komisiju, ar kuru IZM šobrīd uzsākusi konsul-

tācijas. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra līdz šim 

atradās Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu mi-

nistrijas padotībā, bet no šā gada 1.jūlija ir IZM padotības 

iestāde. 

 

Vai padotības iestāžu reorganizācijas rezultātā samazi-

nāts arī darbinieku skaits? 

 

- Darbinieku skaits padotības iestādēs samazināts vidēji par 

35%, vienlaikus vairāk kā par 20% ir samazināts finansējums 

darbinieku atlīdzībai. 

 

Vai saistībā ar padotības iestāžu reorganizāciju izmaiņas 

gaidāmas arī IZM centrālajā aparātā? 

 

- 2009.gada 2.februārī IZM pārņēma atsevišķas likvidējamās 

Sporta pārvaldes funkcijas un 10 amata vietas, savukārt 

2009.gada 1.jūlijā pārņēmām atsevišķas funkcijas un 16 ama-

ta vietas no likvidējamās Bērnu, ģimenes un sabiedrības in-

tegrācijas lietu ministrijas. Savukārt IKVD no IZM  Informāci-

jas tehnoloģiju departamenta Reģistru un statistikas nodaļas 

pārņēmis 3 amata vietas. 

 

Turpinājums no 7.lpp. 
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Visiem profesionālās izglītības iestāžu sekmīgajiem audzēkņiem būs iespēja saņemt 

Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas  

IZM nodrošinājusi, ka  

2009./2010.mācību gadā  

visiem profesionālās izglī-

tības iestāžu sekmīgajiem 

audzēkņiem būs iespēja 

saņemt Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) stipendijas. 

 

Šobrīd spēkā esošie normatīvie akti mērķstipendiju paredz 

piešķirt tikai tiem profesionālās izglītības iestāžu 2.-4.kursa 

audzēkņiem, kuri sekmīgi mācās inženierzinātņu un tehnolo-

ģiju, arhitektūras un būvniecības izglītības tematisko jomu 

programmās. 2009.gada sākumā uzsāktajā projektā iesaistī-

jās 59 profesionālās skolas.   

 

Sākot ar 2009./2010.m.g.,  ESF mērķstipendijas varēs piešķirt 

arī pirmajā kursā. 1.kursa audzēkņiem stipendija būs no 10 

līdz 20 latiem mēnesī, 2., 3. un 4. kursa audzēkņiem - no 20 

līdz 50 latiem mēnesī. Mērķstipendija tiek maksāta papildus 

valsts piešķirtajai stipendijai. 

 

Lai operatīvi administrētu šim mērķim papildus piešķirto Eiro-

pas Savienības (ES) struktūrfondu finansējumu, 2009.gada 

14.jūlijā MK pieņēma IZM izstrādātos grozījumus noteikumos, 

kas regulē darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinā-

tība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās 

profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" īstenošanu. 

Pieņemtie grozījumi paredz palielināt šim mērķim atvēlēto 

finansējumu no 10 500 718 līdz 25 500 718 latiem, kā arī pa-

plašināt mēŗkstipendiju saņēmēju loku no 10 000 līdz 25 000 

audzēkņu, nodrošinot mērķstipendiju katram sekmīgi studējo-

šajam audzēknim visās profesionālās izglītības programmās.  

 

IZM izstrādātais grozījumu projekts apstiprināšanai MK tika 

virzīts steidzamības kārtā, lai nodrošinātu mērķstipendiju iz-

maksu sekmīgi studējošiem audzēkņiem visās profesionālās 

izglītības programmās jau 2009./2010.mācību gada sākumā. 

 

Papildu informācija: Inga Misiņa, IZM Struktūrfondu departa-

menta Finansēšanas un projektu nodaļas projektu vadītāja, 

tālruņi: 67047937, 29431627, e-pasts: 

 inga.misina@izm.gov.lv. 

  

 

Eiropas Komisija nāk klajā ar jauniešu veselības iniciatīvu  

„Rūpējies par savu veselību!” 

Lai panāktu jauniešu aktīvāku iesaistīšanos Eiropas Sa-

vienības (ES) veselības politikas veidošanā, stiprinātu 

partnerību ar jauniešiem lēmumu pieņemšanas procesā, 

iesaistītu citas nozares ES politikas virzienu un valsts 

līmenī, īstenojot jauniešiem paredzētās profilaktiskās 

programmas, un atbalstītu ES dalībvalstu darbības jaun-

iešu veselības jomā, Eiropas veselības komisāre Andrula 

Vasiliu nākusi klajā ar iniciatīvu „Rūpējies par savu vese-

lību!” 

 

Šādas iniciatīvas nepieciešamību pamato arī pētījums 

„Generation Europe”, kas apliecināja, ka 52% no aptaujāta-

jiem nebija informēti, ka pastāv ES politika  jauniešu veselības 

jomā. Pētījuma dati arī atklāj, ka 41% aptaujāto vēlētos tiešā-

ku saskari ar politikas veidotājiem, bet 40% ierosināja, ka 

nepieciešams uzlabot saziņas kanālus.  

 

Iniciatīvu aizsāka 2009.gada 9.un 10.jūlijā notikusī konference 

par jauniešu veselību, kurā vairāk nekā 200 jauniešu no visas 

Eiropas tikās ar politikas veidotājiem un veselības organizāci-

jām, lai pārrunātu svarīgākās problēmas veselības jomā. Kon-

ferencē skatīti arī pārnozaru jautājumi, piemēram nevienlīdzī-

ba veselības jomā, izglītības un plašsaziņas līdzekļu nozīme 

jauniešu veselības problēmu risināšanā.  

 

Saistībā ar iniciatīvu, izveidota arī tīmekļa vietne „Rūpējies 

par savu veselību!” 22 valodās:  

http://ec.europa.eu/health-eu/youth Tajā ir 3 galvenās sa-

daļas – konferencei veltītā sadaļa, jauniešu veselības konkur-

sa lapa un interneta žurnāls, kurā apkopoti jauniešu paustie 

viedokļi. 

 

Interneta resursi papildinformācijai: 

Eiropas jaunatnes forums: http://www.youthforum.org/ 

ES Veselības Stratēģija:  

http://www.ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/

health_strategy_en.htm 

  

mailto:inga.misina@izm.gov.lv
http://ec.europa.eu/health-eu/youth
http://www.youthforum.org/
http://www.ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm
http://www.ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm
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Laika periodā no 

2004.gada 1.oktobra 

līdz 2009.gada 

1.jūlijam vienotas 

valsts politikas izstrādi 

jaunatnes politikas 

nozarē un tās koordi-

nētu īstenošanu nodro-

šināja Bērnu, ģimenes 

un sabiedrības integrā-

cijas lietu ministrija 

(BM). Pēc BM reorga-

nizācijas, ar 2009.gada 

1.jūliju valsts politikas 

izstrādi jaunatnes poli-

tikas nozarē, kā arī tās 

īstenošanas organizē-

šanu un koordinēšanu no BM pārņēma Izglītības un zinātnes 

ministrija (IZM). No 1.jūlija IZM Politikas koordinācijas depar-

tamentā izveidota Jaunatnes politikas nodaļa, kuru vada An-

dris Grafs, kurš līdz BM reorganizācijai bija šīs ministrijas Jau-

natnes lietu departamenta direktors. 

Jūlija izdevumā piedāvājam sarunu ar A.Grafu. 

 

Laikā, kad valstī tiek nemitīgi runāts par krīzi, sabiedrībā 

nereti izskan replikas, ka šobrīd nevajag runāt par jaunat-

nes politiku, bet nodrošināt, lai jaunieši neizbrauktu no 

valsts, bet gribētu mācīties un strādāt Latvijā. Kāpēc, jū-

suprāt, darbs ar jaunatni tomēr ir svarīgs kopējā valsts 

politikas veidošanas procesā?  

 

Jaunieši Latvijā ir daudzveidīga un dinamiska iedzīvotāju gru-

pa, kas īpaši pakļauta dažādiem riskiem un kura pārsvarā ir 

ekonomiski atkarīga no vecākiem, citiem pieaugušajiem vai 

valsts. Atbilstoši Jaunatnes likumā noteiktajam, jaunieši ir 

personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas 2008.gadā bija 

19,21% no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita jeb 436 296. 

 

Darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem orientēts plānotu praktisku 

pasākumu kopums, kas nodrošina viņu dzīves kvalitātes uzla-

bošanos, savukārt jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību 

kopums visās valsts politikas jomās, kas veicina jauniešu piln-

vērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzī-

ves kvalitātes uzlabošanos. Jaunatnes politikas izvirzītie mēr-

ķi ir vērsti tieši uz to, lai ikviens jaunietis spētu pilnvērtīgi ie-

kļauties sabiedrībā, justies vajadzīgs, varētu realizēt savas 

vajadzības un intereses, nākt ar savām ierosmēm. Šobrīd 

sarežģīto finansiālo apstākļu dēļ dzīves kvalitāte pasliktināju-

sies daudziem cilvēkiem, taču ne velti mēdz teikt, ka jebkura 

krīze ir arī iespēju laiks. Gribas ticēt, ka tieši jaunieši ir tā sa-

biedrības daļa, kura spēs pieņemt izaicinājumus un meklēt 

radošus risinājumus grūtību pārvarēšanā. 

 

Kāda ir pašvaldību loma jaunatnes politikas veidošanā? 

 

Pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni un 

piedalās valsts jaunatnes politikas īstenošanā. Pašvaldība 

saskaņā ar valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas 

dokumentos noteiktajiem mērķiem un nostādnēm var izstrādāt 

pašvaldības darba ar jaunatni attīstības plānošanas doku-

mentus un iekļaut darba ar jaunatni īstenošanas jautājumus 

vietējās pašvaldības attīstības programmā, kā arī var izveidot 

institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni. 

 

Tā kā jaunatnes politika ir starpnozaru politika, to ietekmē 

dažādi darbības virzieni, līdz ar to atbalstu darbam ar jaunatni 

pašvaldībās pastarpināti sniedz dažādas valsts pārvaldes 

institūcijas atbilstoši savai kompetencei. 

 

Pēdējo gadu laikā novērojama tendence, ka pastiprinās paš-

valdību veiktais darbs ar jaunatni, kas ir īpaši pielāgots kon-

krētās pašvaldības jauniešu vajadzībām, analizējot problēmas 

un izaicinājumus, ar kuriem saskaras jaunieši, vienlaicīgi iden-

tificējot tās darbības, kuras nepieciešams veikt, lai uzlabotu 

jauniešu dzīves kvalitāti. Katrā pašvaldībā darbs ar jaunatni 

attīstās atšķirīgi, izmantojot ne tikai dažādas pieejas, bet arī 

metodes, kā veicināt jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabied-

rībā, darba tirgū un pāreju pieaugušā statusā. 

 

Piemēram, pēdējo gadu laikā veiksmīgi attīstījusies instituci-

onālā sistēma darbam ar jaunatni Cēsīs, kuru veido  pašvaldī-

bas izveidotas institūcijas: jaunatnes iniciatīvu centrs 

„Jauniešu māja”, bērnu un jauniešu klubs „Saules Zootropi”, 

Bērnu un jaunatnes veselības un izglītības centrs, Bērnu un 

jauniešu centrs „Spārni”, kā arī jauniešu kultūras un sabiedris-

kais centrs „Fonoklubs”. Šīm institūcijām līdzdarbojoties, jaun-

iešiem nodrošināta ne tikai atbalstoša vide, bet ir arī iespēja 

gūt jaunu pieredzi, īstenot savas ieceres, veicinot jauniešu 

personīgo izaugsmi, dažādu sociālo prasmju un attieksmju 

attīstību. Vēlos akcentēt arī Aizputes piemēru, kur jauniešu 

centrs „IDEA House” iegūst arvien lielāku vietējās sabiedrības 

un pašvaldības atbalstu un iesaista jauniešus dažādos projek-

tos. Tieši jauniešu centros, kas tika izveidoti ar BM atbalstu – 

piemēram, Pļaviņās, Saldū, Siguldā, Rēzeknē un citās pašval-

dībās, jūtami lielāka kļuvusi jauniešu iniciatīva un līdzdalība 

sabiedriskajos procesos. 

 

Cik svarīgi ir Jauniešu centri, iesaistot jauniešus vietējās 

pašvaldības dzīves veidošanā, veicinot izpratni par sa-

biedrībā notiekošajiem procesiem un aicinot tajos līdz-

darboties? 

 

Šobrīd Latvijā darbojas 39 jauniešu centri, kas laikā no 

2004.gada līdz 2008.gadam izveidoti ar valsts finansiālo at-

balstu. Paralēli metodiskajam un informatīvajam darbam paš-

valdības atvērušas 42 jauniešu centrus, kas darbojas atbilsto-

ši jauniešu centru koncepcijai. Jauniešu centrs ir viens no 

pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem.  

 

Centrs ir īpaši nozīmīgs posms starp „neaktīvo” un „aktīvo” 

jaunieti, tā ir vieta, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un 

dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša 

vide. Vidēji centrus dienā apmeklē 23 jaunieši, bet dažos cen-

tros apmeklētāju skaits dienā sasniedz 50 – 60 jauniešu.  

 

 

Jāveicina jauniešu līdzdalība sabiedrībai svarīgu lēmumu pieņemšanā 



11 

17 

Centrus pamatā apmeklē 14 – 18 gadu veci jaunieši. Centru 

darba laiks ir pielāgots jauniešu interesēm un vajadzībām, lai 

nodrošinātu iespēju lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku pēc 

izglītības iestādes apmeklējuma un citām aktivitātēm. Centros 

ir nodrošināts attiecīgais aprīkojums, kas atbilst jauniešu vaja-

dzībām un interesēm un sekmē lietderīgu brīvā laika izmanto-

šanu Te pieejami informatīvi materiāli, uzziņu literatūra, datori 

ar interneta pieslēgumu, galda spēles, sporta inventārs, no-

tiek dažādas nodarbības par karjeras jautājumiem, brīvprātīgo 

darbu, neformālo izglītību, deju un mūzikas instrumentu no-

darbības. 

 

Laikā no 2007. līdz 2009.gadam Jauniešu centros ir notikušas 

valsts finansētās apmācības par dažādiem aktuāliem jautāju-

miem, kuru ietvarā piedalījušies 1450 jauniešu. Šogad apmā-

cības notiek 22 jauniešu centros par trim dažādām tēmām - 

„Darbs ar sociālā riska grupu jauniešiem, viņu līdzdarbība un 

iesaistīšanās jaunatnes aktivitātēs”, „Jauniešu reproduktīvā 

veselība un veselīgs dzīves veids” un „Jauniešu savstarpējo 

konfliktu risināšana un vardarbības mazināšana”. 

 

Kas līdz šim finansēja Jauniešu centrus un vai saistībā ar 

ierobežotajiem finanšu līdzekļiem šo centru darbība nav 

apdraudēta? 

 

Katra no pašvaldībām, kurā ar valsts atbalstu tika izveidoti 

jaunieši centri, apņēmās nodrošināt centru darbību konkrētu 

laika posmu. Jaunatnes politikas valsts programmas 

2009.gadam kopējais finansējums ir Ls 174 965. Lai nodroši-

nātu atbalstu esošo jauniešu centru nepārtrauktai darbībai 

pašvaldībās, 2009.gadā valsts atvēlētais finansējums ir Ls 45  

599,97. Protams, runājot par  2010.gada budžetu, pašlaik vēl 

nav zināms, kāds būs valsts atbalsts šiem centriem 

 

Līdzdarboties lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzī-

vē jauniešiem bieži vien traucē informācijas trūkumus. Kā 

tiek risināta šī problēma?  

 

Lai nodrošinātu jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītām 

personām iespēju savlaicīgi iegūt  viņiem aktuālu informāciju, 

kā arī mazinātu izpratnes trūkumu par jaunatnes politiku, tajā 

skaitā neformālo izglītību, brīvprātīgo darbu un citām sabied-

riskajām aktivitātēm, būtiska ir Jaunatnes informācijas sistē-

mas attīstība Latvijā. 2007.gada novembrī tika atklāts jaun-

iešu iespēju portāls www.jaunatneslietas.lv, kuru 2008.gada 

laikā apmeklēja 294 787 apmeklētāji.  Portāls satur informāci-

ju par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas vir-

zieniem - neformālo izglītību, brīvprātīgo darbu un brīvā laika 

lietderīgu izmantošanu, nodarbinātību, jauniešu līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā, informācija par projektu iespējām, por-

tālā ir izveidota unikāla pašvaldību jaunatnes politikas karte, 

kā arī portālā ir izveidots un pieejams aktīvāko jaunatnes or-

ganizāciju saraksts Latvijā. Portāla apmeklētājiem ir iespēja 

izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes politikas vei-

dotājiem, nodrošinot atgriezenisko saiti ar portāla lietotājiem. 

 

Tiek strādāts arī pie Jaunatnes politikas pētniecības attīstī-

bas, tādēļ tika izstrādātas tēmas kursa darbu, bakalaura dar-

bu un maģistra darbu veikšanai, lai veicinātu jauniešu interesi 

par jaunatnes politikas procesu analīzi, kā arī līdzdalību jau-

natnes politikas izstrādē un īstenošanā. 

Jauniešu iespēju portālā www.jaunatneslietas.lv ir izveidots 

pētījumu apkopojums jaunatnes politikas nozarē – ievietoti 47 

pētījumi, Latvija līdzdarbojas arī Eiropas jaunatnes zināšanu 

centrā par jaunatnes politiku. 

 

Lai gan šobrīd saistībā ar BM reorganizāciju, portāls 

www.jaunatneslietas.lv tehnisku iemeslu dēļ vēl nedarbojas, 

ceru, ka tuvākajā laikā jauniešiem un citiem interesentiem tas 

atkal būs pieejams. 

 

Latvijā tikai pagājušajā gadā tika pieņemts Jaunatnes 

likums. Kāds ir tā mērķis? Kas vēl regulē jaunatnes politi-

kas īstenošanu Latvijā?  

 

Saeima Jaunatnes likumu trešajā lasījumā pieņēma 

2008.gada 8.maijā. Likuma mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves 

kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņem-

šanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunat-

ni. 

 

2006.gadā tika uzsākts darbs arī pie projekta „Jaunatnes lietu 

speciālista profesijas standarts”, lai noteiktu personu tiesisko 

statusu, kas veic darbu ar jaunatni pašvaldībās. 2009.gada 

20.janvārī Jaunatnes lietu speciālista profesijas standarts tika 

iekļauts „Profesiju klasifikatorā”. Profesijas standarts nosaka 

jaunatnes lietu speciālista pamatfunkcijas, profesionālās dar-

bības veikšanai nepieciešamās kompetences, prasmes un 

zināšanas. 

 

Ir izstrādāts ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments - 

Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam. Pa-

matojoties uz pamatnostādnēm izstrādāta Jaunatnes politikas 

valsts programma 2009.-2013.gadam, kurā paredzēti konkrēti 

uzdevumi, kas jāveic, lai tiktu īstenoti pamatnostādnēs noteik-

tie mērķi un uzdevumi. 

 

Lai sasniegtu pamatnostādņu mērķi, pamatnostādnēs identifi-

cētas trīs dimensijas, kas, savstarpēji mijiedarbojoties, ietek-

mē jauniešu dzīves kvalitāti - jaunatnes politikas koordinācija 

(darba ar jaunatni attīstība, jauniešu informētība, starptautiskā 

sadarbība u.c.), jauniešu līdzdalība un brīvā laika lietderīga 

izmantošana un jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, kon-

kurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā, ietverot tādus būtiskus 

aspektus kā veselība, izglītošanās, mobilitāte, nodarbinātība 

u.c. 

 

Līdz ar to, sakārtojot jaunatnes politikas tiesisko ietvaru un 

attīstības plānošanas sistēmu jaunatnes politikā, ir nodroši-

nāts stabils pamats jaunatnes politikas turpmākai attīstībai 

Latvijā, risinot būtiskākās identificētās problēmas, ar kurām  

jaunieši ikdienā saskaras tādās jomās kā veselība, nodarbinā-

tība, izglītība, sociālā aizsardzība u.c. 

 

 

Informāciju meklējiet arī  IZM mājaslapā, sadaļā “Jaunatne”  

 

Turpinājums no 10.lpp. 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/3727.html
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Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, aktuāls kļuvis jau-

tājums par trešo valstu valstspiederīgo ieplūšanu  Latvi-

jas  skolās. Skolām ir jābūt gatavām šādu bērnu klātbūt-

nei un viņu konkrētās vajadzības jāintegrē tradicionālajās 

programmās. 

 

Starpkultūru pieredzes ietveršana izglītības programmās ir 

nozīmīgs faktors, lai cilvēks spētu sekmīgi integrēties jaunā 

valstī un tās sabiedrībā. Lielākajā daļā Eiropas Savienības 

dalībvalstu trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanas princips 

tiek realizēts ar migrantu integrācijas programmu starpniecī-

bu. Būtiska šo programmu sastāvdaļa ir valodas apguve, kas 

sniedz iespēju mazināt psiholoģisko diskomfortu un stresu. Tā 

kā citās pasaules valstīs bēgļu skaits ir ievērojami lielāks un 

migrācijas jautājumu risināšanā ir ilgstošāka pieredze kā Lat-

vijā, tad virkne valstu, piemēram, Nīderlande, Somija, Francija 

u.c. valstis, ir izveidojušas daudzveidīgus 

materiālus, resursu centrus, kuri izdod 

gan elektroniskus, gan drukātus materi-

ālus. Pedagogu  apmācība darbam  ar 

bērniem un pusaudžiem – trešo valstu 

valstspiederīgajiem,   ir galvenais līdzek-

lis, kā panākt, lai šie skolēni kļūst par 

sabiedrībā iekļauties spējīgiem uzņēmē-

jas valsts pilsoņiem. 

 

 Latvijā līdz šim nav izstrādātas ne prog-

rammas, ne arī metodiskie līdzekļi dar-

bam ar šo konkrēto mērķauditoriju. Paši 

skolotāji atzīst savu neziņu, kā rīkoties 

situācijās strādājot ar lielāku skaitu skolē-

niem, kuri pārstāv dažādas kultūras un 

tradīcijas.  

 

Latviešu valodas aģentūra (LVA) uzsākusi realizēt  projektu 

“Skolotājs starpkultūru telpā”, kura laikā paredzēts izstrādāt 

izglītības programmu un mācību materiālus 36 stundu kur-

sam, kura ietvaros  tiks izglītoti 150 skolotāji visos Latvijas 

reģionos par starpkultūru komunikāciju un iecietības jautāju-

miem pret dažādu kultūru pārstāvjiem. Tiks izveidots mācību 

metodiskais materiāls „Skolotājs starpkultūru telpā” ar  mērķi  

nodrošināt skolotājus ar darba materiālu, tādejādi  sekmējot 

projektā neiesaistīto skolotāju izpratni par  iecietību un starp-

kultūru pamatprasmju attīstību. 

 

No 20. līdz 24.jūlijam Kurcumā notika pirmā skolotāju mācību 

nometne ar mērķi  sniegt atbalstu skolotāju profesionālajai 

kompetencei darbam ar trešo valstu valstspiederīgo bērniem 

un iespēju visiem kopā veidot mācību metodisko materiālu 

„Skolotājs starpkultūru telpā”.  Nometnē piedalījās 30 dažādu 

priekšmetu pedagogi, sociālie pedagogi  un skolu 

administrācija no 8 Latgales reģiona skolām. 

 

Skolotāju mācību nometnes koordinatore Jeļena Azareviča 

uzsvēra, ka darbs tiks turpināts arī tālāk, strādājot ar tiem 

pedagogiem, kam nebija iespējas piedalīties nometnē. 

 

Pateicoties  Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 

fonda finansējumam un LVA mērķtiecīgam darbam, šovasar 

šādas nometnes notiks piecos Latvijas reģionos  un kā 

rezultāts – 2009.gada decembrī  pedagogiem tiks piedāvāts 

mācību metodiskais līdzeklis (darba burtnīca) „Skolotājs 

starpkultūru telpā“. 

 

Sīkāk par projektu – Ērika Pičukāne,  

e-pasts: erika.picukane@lvava.gov.lv 

Uzsāk projekta “Skolotājs starpkultūru telpā” realizāciju 

Radoši mācību līdzekļi par Eiropas Savienību 
 

Eiropas Komisija savā internetā vietnē ir izveidojusi sadaļu „Teachers' corner”. Tā ir interneta vietne, kurā skolotāji un citi 

interesenti var atrast vienkopus latviešu valodā (un visās ES oficiālajās valodās) publikācijas un mācību materiālus par ES, ko 

izmantot darbam skolās ar skolēniem. Vietnes adrese: http://europa.eu/teachers-corner/index_lv.htm 

 

Foto no nometnes Kurcumā 2009.gada jūlijā. 

http://europa.eu/teachers-corner/index_lv.htm
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Lai iemūžinātu to latviešu piemiņu, kas kļuvuši par 

20.gadsimta totalitāro režīmu upuriem, „Kokneses fonds” 

veido atceres un piemiņas vietu „Likteņdārzs” uz salas, 

Daugavas vidū, netālu no Kokneses pilsdrupām un Kok-

neses luterāņu baznīcas. Ņemot vērā projekta mērogu un 

nozīmi, „Kokneses fonds” lūdzis Izglītības un zinātnes 

ministrijas (IZM) atbalstu, iesaistoties „Likteņdārza” ide-

jas iedzīvināšanā, informējot par projekta ideju Latvijas 

jaunatni un iesaistot viņus fonda rīkotajās talkās un citos 

pasākumos.    

 

Represētajiem, bojā gājušajiem latviešiem līdz šim nav uz-

celts nacionāla mēroga piemineklis, kas atbilstu mūsu tautas 

zaudējumiem pagājušo simts gadu laikā un šo zudušo cilvēku 

ciešanām un netaisnībai, kas viņiem tika nodarīta. Joprojām 

nav apkopots represijās nogalināto, deportēto, nāves nomet-

nēs ieslodzīto un karā kritušo, kā arī trimdā doties piespiesto 

latviešu skaits.  

 

Idejas īstenošanai 2005.gadā tika reģistrēta bezpeļņas sa-

biedriska organizācija – nodibinājums „Kokneses fonds”. Fon-

da dibinātāji ir vēsturnieks Ainārs Bambals, scenogrāfs Andris 

Freibergs, bijušā ārlietu ministre un Eiropas komisāre Sandra 

Kalniete, Kokneses pašvaldība, Pasaules Brīvo Latviešu Ap-

vienības valdes loceklis Jānis Kukainis, Rundāles pils muzeja 

direktors Imants Lancmanis, uzņēmējs Valdis Lokenbahs, 

demogrāfs Ilmārs Mežs, Okupācijas muzeja direktors Valters 

Nollendorfs, bijusī „Statoil Latvia” prezidente Baiba Rubesa, 

akadēmiķis prof. Jānis Stradiņš, vēsturniece Rudīte Vīksne, 

Vītolu fonda padomes locekļi Marta un Vilis Vītoli un dzejnie-

ce un rakstniece Māra Zālīte. „Likteņdārza” aizbildnis ir Valsts 

prezidents Valdis Zat-

lers.  

 

„Kokneses fonda” valdes 

priekšsēdētāja Valda 

Auziņa stāsta, ka 

„Likteņdārzu” ir pare-

dzēts izveidot  10 gadu 

laikā – līdz Latvijas 100 

gadu jubilejai 2018. ga-

dā. Tā īstenošana ir 

sadalīta desmit posmos, 

un īstenošanas darbi ir 

sākti 2008.gadā, 

23.aprīlī iestādot 100 

ābelīšu aleju. 2009.gadā 

plānots izbūvēt perimet-

rālo ceļu un iezīmēt da-

bā amfiteātra daļu. Darbi 

iesākti 8. maijā.  

 

„Likteņdārzam” ir savs 

ziedojumu tālrunis - 

9000 6787, projekta 

atbalstītājiem ir iespēja 

līdzdarboties, arī ziedojot  „Likteņdārza” mājaslapā un iegādā-

joties ziedojumu zīmes visās “Latvijas Pasta” nodaļās, kā arī 

ziedojot savu darbu „Likteņdārza” talkās.  

 

IZM valsts sekretāra vietniece Kristīne Vāgnere uzsver, ka 

„Likteņdārza” ideja ir patiesi lieliska un atbalstāma. „Latvijā 

cilvēki atceras un ciena pagātnes notikumus, vēsturiskās at-

miņas mums ir svarīgas ne tikai ģimenes, bet visas tautas 

kontekstā. Pēc desmit gadiem, kad „Likteņdārzs” tiks pa-

beigts, tieši šodienas jaunieši būs tie, kas veidos Latvijas sa-

turisko pamatu, tāpēc ir ļoti svarīgi dot iespēju jauniešiem pēc 

brīvas izvēles praktiski un ar idejām iesaistīties „Likteņdārza” 

veidošanā, pašiem izvērtējot, cik nozīmīga ir šādas ieceres 

īstenošana,” saka K.Vāgnere.  

 

“Likteņdārzs” kā visas tautas projekts top nākotnei, tāpēc sko-

lu jaunieši aicināti iesaistīties „Likteņdārza” tapšanā, to ap-

meklējot un piedaloties pasākumos un talkās. Līdz šim 

“Likteņdārza” tapšanā aktīvi piedalījusies Ilmāra Gaiša Kokne-

ses vidusskola, Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija, Latvijas 

skautu un gaidu centrālā organizācija, Aizsardzības ministrijas 

Jaunsardzes centrs, studentu korporācijas „Lettonia” un 

„Fraternitas Vanenica”, kā arī Rīgas Biznesa skolas jauktais 

koris.  

 

Informācija par projektu, tā gaitu un ziedotājiem atrodama 

„Likteņdārza” mājas lapā www.liktendarzs.lv. Kontaktpersonas 

– valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa, tālr.:67289535, 

29476146, un valdes loceklis, projekta vadītājs Koknesē Bru-

no Cīrulis, tālr.2925972.  

Ar IZM atbalstu vēlas iedzīvināt „Likteņdārza” ideju 

“Likteņdārzs” top pēc Japānas ainavu arhitekta Shunmyo Masuno projekta, kas starptautiskā konkursā tika 

atzīts par labāko starp 207 iesniegtajiem darbiem no 31 valsts.  

http://www.liktendarzs.lv/
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15.jūlijā Mazsalacas vidusskolā tika atklāta nometne 

„Vasaras ekspedīcijas skola 2009”, uz kuru pulcējās 58 

awardieši no visas Latvijas. 

 

Atklāšanas pasākumā viņus uzrunāja IZM Valsts izglītības 

satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamen-

ta direktore Agra Bērziņa, pasniedzot dāvanu Masalacas vi-

dusskolai - Latvijas Valsts karogu, kā arī iepazīstinot 

awardiešus ar Vairas Vīķes-Freibergas patronāžu programmai 

Award Latvijā. Klātesošos uzrunāja arī Mazsalacas novada 

domes priekšsēdētājs Gunārs Zunda, vēlot brīnišķīgus brīžus 

šajā nometnē. Awardiešus nometnē sveica arī Mazsalacas 

vidusskolas direktore Inese Bērziņa. Pēc svinīgās nometnes 

atklāšanas, mastā tika uzvilkts Award programmas karogs.  

 

Vairākums Award jauniešu atzina, ka nometnē meklē jaunus 

draugus un ļoti vēlas iemācīties jaunas prasmes. Šī nometne 

jauniešu skatījumā ir īpaša, jo tajā ir iespēja vienlaicīgi gan 

atpūsties, gan lietderīgi pavadīt brīvo laiku.  

 

Pēc svinīgā pasākuma sekoja sporta spēles „4 dienās apkārt 

zemeslodei”. Jaunieši bija sagatavojuši sporta spēļu program-

mu grupās – Antarktīda, Āfrika, Austrālija, Eiropa, Amerika u.c. 

Savukārt vakarā notika pasākums, kuru bija sagatavojusi Bal-

vu grupa.  

  

Otrajā dienā Award jaunieši darbojās četrās studijās – Tēlotāj-

mākslas studijā kopā ar teātra pedagoģi Meriku Lūsi, Stila 

studijā kopā ar modes mākslinieci Šeilu, Virvjošanas studijā 

kopā ar virvjošanas speciālistu Juri Zīģeli un Ēdienu gatavoša-

nas studijā kopā ar mājturības skolotāju Guntu Jēkabsoni. Šīs 

dienas aktivitātes bija ieradies iemūžināt arī Latvijas Tele-

vīzijas raidījums Juniors TV.  

Noslēgusies starptautiskās pašaudzināšanas programmas AWARD nometne  

„Vasaras ekspedīcijas skola 2009”  
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Īpašajā Dziesmu dueļa vakarā kopā ar dziedātājiem Lieni 

Šomasi un Andri Ērgli jaunieši sacentās dziesmu karos. Māk-

slinieki kopā ar jauniešiem izdziedāja populāras dziesmas, 

noslēgumā izsakot gandarījumu par izdevušos duelēšanos. 

Viņi novēlēja dalībniekiem nekad neapstāties grūtību priekšā 

un pārvarēt  visus šķēršļus arī turpmāk, pārbaudīt sevi Award 

programmā un attīstīt tās prasmes, kuras vislabāk padodas 

un interesē!  

 

17.jūlija rīta cēliens  Mazsalacas vidusskolā norisinājās īpaši 

nopietnā gaisotnē, jo skolas aktu zālē tika novadīta pirmās 

medicīniskās palīdzības lekcija. Lektore Linda Ostrovska in-

formēja jauniešus par brūču veidiem un nepieciešamo pirmo 

palīdzību - rīcību konkrētā situācijā. Jaunieši tika informēti 

arī par rīcības nepieciešamību un nozīmi dažādos iespējamos 

negadījumos un veica vizuālo negadījumu imitāciju. Pēc lekci-

jas jaunieši devās 12 km garā ekspedīcijā uz Vecati. Katra 

bronzas līmeņa jauniešu grupiņa šķērsoja maršrutu, pa ceļam 

atrodot pieturas punktus – cietušos, kuriem bija jāsniedz pir-

mā medicīniskā palīdzība. 

 

Šai dienai bija arī vēsturiski pētnieciskas saturs, jo jaunieši 

piedalījās dzimtskoku izzināšanā Mazsalacā. Jaunieši pētīja 

Pettaku dzimtu, Jurgenu dzimtu, Brastliņu dzimtu, Ošu dzim-

tu, diriģenta Pētera Hincenberga, pirmās latviešu dramaturģes 

Marijas Pēkšenas, arhitekta teodora Niguļa dzimtu u.c.  

Ar dzimtas pētniecību Mazsalacā awardiešus iepazīstināja arī 

Nellija Nurmika, Latvijas Kultūras Fonda Mazsalacas kopas 

vadītāja. 

 

Ceturtajā dienā Award nometnes dalībnieki dienas pirma-

jā daļā paši gatavoja brokastis, tad labo darbu aktivitāšu ie-

tvaros notika apkārtnes sakopšana Salacas upes kras-

tos.Dienas otrajā pusē awardieši devās 8-10 km garā laivu 

braucienā pa Salacu, bet vakarā pirms diskotēkas tika izrādīta 

zvejnieku mode un sveikti dalībnieki. 

 

19.jūlija rītā norisinājās nometnes "Vasaras ekspedīcijas sko-

la 2009" noslēguma pasākums. Svinīgā gaisotnē jaunieši 

pastāstīja par saviem iespaidiem nometnē. Izrādī-

jās, viņiem visvairāk patikušas radošās aktivitātes 

un laivošana. Nometnes noslēgumā awardieši pre-

zentēja savu vīziju par Award programmu nākotnē. 

Savā video sveicienā Award programmas Latvijā 

patronesei, bijušai Latvijas Valsts prezidentei Vairai 

Vīķei-Freibergai awardieši izteica lielu pateicību par 

patroneses pienākumu uzņemšanos. Svinīgi tika 

nolaists Award programmas karogs Mazsalacas 

vidusskolas priekšā.  

 

"Mums paliks visskaistākās atmiņas par šo vasa-

ru...Gaidīsim Award programmas nākamo pasāku-

mu un nometni, kurā varēsim tikties ar labiem drau-

giem, doties ekspedīcijā, piedalīties radošajās akti-

vitātēs, pārbaudīt sevi fiziskajās aktivitātēs un darīt 

labo darbu. Lai Award programma Latvijā paplaši-

nās!" – tā vienā no atziņām raksta Award nometnes 

"Vasaras ekspedīcijas skola 2009" dalībnieki. 

 

Šogad Latvijā programmā AWARD iesaistījušies jau ap 300 

jauniešu no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem - Bal-

viem, Daugavpils, Valmieras, Valkas, Cēsīm, Rīgas, Alūk-

snes, Talsiem, Gulbenes, Kokneses, Dobeles, Kandavas, 

Brocēniem, Saldus, Ogres, Tukuma, Madonas, Ventspils, 

Kuldīgas. Šobrīd 8 Latvijas jaunieši kandidē uz  AWARD 

augstākā līmeņa apbalvojumu – zelta nozīmīti un sertifikātu 

par programmas augstākā līmeņa izpildi. 

Programma Award pazīstama 126 valstīs pasaulē un tajā 

iesaistījušies vairāk kā 6 miljoni jauniešu. 

 

2009.gada jūnijā bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe – 

Freiberga tika aicināta kļūt par Starptautiskās Edinburgas 

hercoga pašaudzināšanas programmas Award patronesi Lat-

vijā. Atbildot uz aicinājumu, novēlot jauniešiem skaistu vasaru 

un aktīvu atpūtu, jūlija mēnesī Vaira Vīķe – Freiberga aplieci-

nājusi vēlmi kļūt par Starptautiskās Edinburgas hercoga paš-

audzināšanas programmas Award patronesi Latvijā. 

 

 Programma tika izveidota 1956. gadā. Programmas veidotāji 

bija domājuši par to, kas jaunajam cilvēkam nepieciešams, lai 

viņš izaugtu par sabiedrības un valsts attīstību veicinošu per-

sonību, pie tam prastu veidoties pats un patstāvīgi atbilstoši 

savām dotībām un interesēm. Programma tika nosaukta par 

Edinburgas hercoga programmu Award (tulkojumā no angļu 

valodas apbalvojums, balva). 

 

Prieks par sasniegto un paveikto patiesībā ir galvenā balva, 

ko jaunietis iegūst programmas izpildes rezultātā. Taču jaun-

ietis saņem arī pašlaik jau pasaulē atzītu un nozīmīgu apbal-

vojumu Award sertifikātu un nozīmīti trijās pakāpēs: bronzas, 

sudraba un zelta. 

 

Sīkāka informācija par programmu AWARD Latvijā, mājasla-

pā – www.vjic.gov.lv, sadaļā AWARD. 

  

Sīkāka informācija par programmu Award pasaulē - Award 

asociācijas mājas lapā www.intaward.org 

 

Turpinājums no 14.lpp. 

http://www.vjic.gov.lv
http://www.vjic.gov.lv/index.php?id=1120&sa=301
http://www.intaward.org
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Labdien! 

Es mācos Jūrmalā, 2010.gadā beigšu vidusskolu un tālāk 

gribu mācīties Lielbritānijā, taču man ir finanšu problē-

mas saistībā ar dzīvošanu. Universitātē, kura man simpa-

tizē kā nākamā studiju vieta, man pateica, ka saistībā ar 

šo jautājumu man jārunā ar Izglītības un zinātnes minis-

triju, lai iegūtu stipendiju. Gribētu uzzināt, vai un kā varu 

pieteikties uz kādu stipendiju un cita veida palīdzību. 

Ar cieņu - Semjons 

 

Atbalstu studijām ārvalstīs var saņemt valsts galvotu kredītu 

veidā. Studenti var saņemt divu veidu kredītus – studiju un 

studējošā. 

 

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas 

nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts 

noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru. 

Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju 

kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas), šī kredīta pro-

centu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kre-

dītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, 

bet ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās studiju kredīta sum-

mas. 

 

Studējošā kredīts paredzēts studenta ikdienas tēriņu segša-

nai un to var saņemt pilna laika studējošie. Kredīta apmērs 

vienam studējošajam nepārsniedz 120 latu mēnesī. Šo kredī-

tu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu). Stu-

dējošā kredīta procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas 

gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% ga-

dā. Procenti par šo kredītu ir jāmaksā katru mēnesi. Tāpēc 

banka regulāri šo summu ieturēs no studenta konta. 

 

Kredītus var saņemt attiecīgās valsts atzītu akreditētu studiju 

programmu apguvei. Ja izvēlētā studiju programma ir tāda, 

kuru nav iespējams apgūt Latvijas augstākās izglītības iestā-

dēs, komisija kredītu piešķiršanai studijām ārvalstīs ir tiesīga 

piešķirt lielāka apmēra kredītu, izvērtējot par studijām noteikto 

maksu. Arī studējošā kredīta apmēru minētā komisija var no-

teikt lielāku, izvērtējot uzturēšanās izmaksas attiecīgajā val-

stī.  Kopējais kredītu apmērs studijām ārvalstīs vienam studē-

jošajam vienas studiju programmas apguvei nepārsniedz 15 

000 Ls. 

 

Papildu informāciju par studiju un studējošā kredītiem studi-

jām ārvalstīs, kā arī iesniedzamo dokumentu sarakstu var 

atrast Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā: 

www.sza.gov.lv sadaļā „Kredīts studijām ārvalstīs”.  

 

Savukārt  Akadēmisko programmu aģentūras (APA) mājasla-

pā var iegūt informāciju par valstīm, kuru piedāvātās stipendi-

jas administrē APA. Šīs stipendijas ir paredzētas Latvijas stu-

dentiem (pirmkārt, maģistrantūras un doktorantūras studen-

tiem, kā arī bakalaura līmeņa studentiem). 

Aktuālais jautājums 

Vai esi aktīvs sabiedriskās dzīves veidotājs un uzņēmīgs 

sociālo pārmaiņu vadītājs? Vai esi vecumā no 16 līdz 19 

gadiem un brīvi pārvaldi angļu valodu? Vai Tev ir stingrs, 

pamatots viedoklis par to, kā pilnveidot un uzlabot situ-

āciju pasaulē, un vai esi aizrautīgs globālajos ekonomi-

kas, sociālajās un politiskajos jautājumos? 

 

Britu padome izsludina aizraujošu iespēju jaunajiem līderiem 

pieteikties „Globālo pārmaiņu veidotāju‟ (Global Changema-

kers) programmai un apmeklēt “Globālo pārmaiņu veidotāju” 

4. gadskārtējo globālo samitu 15.-21.novembrī Apvienotajā 

Karalistē. Aktīvākajiem samita dalībniekiem būs arī iespēja 

piedalīties Pasaules ekonomikas forumā (World Economic 

Forum) Davosā, Šveicē, 2010.gada janvārī, lai satiktos un 

diskutētu par aktuālajiem globālajiem jautājumiem ar līderiem, 

kas veido mūsdienu pasauli. 

 

Lai pieteiktos un iegūtu plašāku informāciju par “Globālo pār- 

 

maiņu veidotāju” programmu, apmeklē šo saiti :  

www.global-changemakers.net.  

 

Online pieteikšanās process sāksies 2009.gada 1.augustā 

un noslēgsies 21.augustā. Interesentiem būs jāaizpilda online 

pieteikšanās forma un jānosūta pieteikuma video. Jau tagad 

programmas mājas lapā jauniešiem ir iespēja iepazīties ar 

pieteikuma formas jautājumiem. Forma pieejama PDF formā-

tā šajā adresē  

 

Papildus informācija un pieteikuma forma atrodama arī Britu 

padomes pārstāvniecības Latvijā mājas lapā  

Plašāku idejisku ieskatu par projektu iespējams iegūt no 

YouTube video 

:  

Britu padome darbību Latvijā uzsāka 1992.gadā ar mērķi 

sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas ilglaicīgā un ilgtspējīgā 

attīstībā un veicināt Lielbritānijas un Latvijas abpusējo sadar-

bību Latvijai aktuālajās sfērās – izglītībā, angļu valodas ap-

mācībā, mākslā, zinātnē, radošajās industrijās, sabiedrības 

integrācijā un sociālajā sfērā.  

 

Papildu informācija: Maija Ūdre, Lielbritānijas padomes Lat-

vijā Mārketinga komunikāciju vadītāja, tālr:67504106, e-pasts: 

Maija.Udre@britishcouncil.lv 

 Britu padome aicina pieteikties jaunos līderus dalībai   

“Globālo pārmaiņu veidotāju” samitā 

http://www.sza.gov.lv/?p=66
http://www.apa.lv/?node=257
file:///C:/Documents%20and%20Settings/istipniece.LRIZM/My%20Documents/Elektron_julijs_2009/www.global-changemakers.net
http://www.global-changemakers.net/blog/article/update-fourth-annual-global-youth-summit/
http://www.britishcouncil.org/latvia
http://www.youtube.comwatch?v=j3QJblpE-WU
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Izdevums iznāk reizi mēnesī - mēneša pēdējā nedēļā. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta. 

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 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba sa-

maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-

sām" 

 

Noteikumu projekts "Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

 

Rīkojuma projekts "Par Rīgas 13.arodvidusskolas, Rīgas Būv-

amatniecības vidusskolas un Rīgas Jūras transporta profesi-

onālās vidusskolas reorganizāciju un Rīgas Būvniecības vi-

dusskolas izveidi" 

 

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Dzelzceļnieku skolas likvidāci-

ju" 

 

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma 

likvidāciju" 

 

Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas pado-

tībā esošās Rīgas specializētās peldēšanas skolas, Sporta 

pārvaldes specializētās tenisa skolas un Sporta pārvaldes 

specializētās vingrošanas skolas likvidāciju" 

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 

21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības program-

mas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana"" 

 

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina 

valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un pie-

dalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spē-

ļu atlases turnīros un finālsacensībās"  

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par īslaicīgu profesionālo pa-

kalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profe-

sijā" 

 

Informatīvais ziņojums par pirmā līdz trešā kvalifikācijas līme-

ņa profesionālās izglītības programmu pārskatīšanu 

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par amatiem, kuros personas 

profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību" 

 

 

Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas 

pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu 

ieviešanas izvērtēšanu un iespējām pārdalīt tajās paredzēto 

publisko finansējumu citām aktivitātēm" 

 

Noteikumu projekts "Vispārējās un profesionālās izglītības 

programmu licencēšanas kārtība" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 

16.augusta noteikumos Nr.613 "Kārtība, kādā akreditē profe-

sionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksami-

nācijas centrus un atestē profesionālās izglītības iestāžu vadī-

tājus"" 

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 

2.decembra noteikumos Nr.396 "Noteikumi par masu aktīvās 

atpūtas centru, sporta būvju un ēku, kā arī to uzturēšanai 

nepieciešamās zemes neaplikšanu ar nekustamā īpašuma 

nodokli"" 

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts valodas zināšanu 

apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesi-

onālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēša-

nās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā ie-

dzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valo-

das prasmes pārbaudi" 

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas 

"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 

2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"" 

 

 

Valsts sekretāru sanāksmēs: 

Informatīvais ziņojums par izglītības sistēmas informatizācijas 

programmas "Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izglī-

tības kvalitātei" rīcības plāna 2007.–2009.gadam īstenošanu 

par laika posmu no 2008.gada 1.septembra līdz 2009.gada 

1.septembrim 

 

Rīkojuma projekts "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fun-

damentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.–

2013.gadā" 

 

Noteikumu projekts "Sporta federāciju atzīšanas un atzīto 

sporta federāciju kontroles kārtība" 

 

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu" 

 

2009.gada jūlijā Ministru kabinetā apstiprinātie un Valsts sekretāru sanāksmēs 

izsludinātie svarīgākie IZM sagatavotie tiesību aktu projekti: 
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