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LIZDA jaunā vadība ar Seili pārrunās turpmāko arodbiedrības un ministrijas 

sadarbību 
Publicēta: 01.06.2015. 

 

Ceturtdien, 4.jūnijā, plkst.13.30 Izglītības un zinātnes ministrijā notiks Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrības (LIZDA) jaunās vadības un izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles 

tikšanās, lai pārrunātu turpmāko arodbiedrības un ministrijas sadarbību, kā arī aktuālos nozares 

jautājumus. 

 

Uz tikšanos dosies jaunievēlētā LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga un viņas vietnieks Edgars 

Grigorjevs. 

 

Tikšanās laikā iecerēts pārrunāt ministrijas pieprasījumu jaunajām politikas iniciatīvām, pedagogu 

darba samaksas jaunā modeļa un augstākās izglītības finansēšanas jaunā modeļa ieviešanu, ministrijas 

solījumu sakārtot normatīvo regulējumu par pedagogu sociālajām garantijām un citas aktualitātes. 

 

Arodbiedrības vadība iepazīstinās ministri ar LIZDA VI kongresā pieņemtajām rezolūcijām par 

sociālajām garantijām izglītības darbiniekiem, par problēmām pirmsskolas izglītībā, par jaunajiem 

pedagogiem, par izdienas pensijām pedagogiem, par augstāko izglītību un zinātni, par pedagogu darba 

samaksas modeli. 

 

Kā ziņots, LIZDA kongress par arodbiedrības priekšsēdētāju ievēlēja bijušo parlamentārieti Vanagu. 

 
Anastasija Tetarenko  

LETA 
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Pieaudzis fizikas, ķīmijas un bioloģijas eksāmena kārtotāju skaits 
Publicēta: 01.06.2015. 

 

Šogad pieaudzis fizikas, ķīmijas, kā arī bioloģijas centralizētā eksāmena kārtotāju skaits, liecina Valsts 

izglītības satura centra (VISC) provizoriskie dati par šo eksāmenu kārtotāju skaitu. 

 

Šī mācību gada noslēgumā eksaktos mācību priekšmetus izvēlējušās kārtot 3182 personas, no kurām 

1314 kārtoja bioloģijas eksāmenu, 674 - ķīmijas eksāmenu, bet 1194 - fizikas eksāmenu. 

 

2014./2015.mācību gada dati liecina, ka šogad eksāmenus eksaktajos mācību priekšmetos izvēlējušies 

kārtot par gandrīz 13% vairāk cilvēku nekā pērn. Pagājušajā mācību gadā sasniegts zemākais minēto 

eksāmenu kārtotāju skaits pēdējo piecu gadu laikā - tos pērn izvēlējušās kārtot 2822 personas. 

 

Salīdzinot ar 2010./2011.mācību gadu, kad šos trīs eksāmenus kārtoja 4765 cilvēki, kārtotāju skaits 

piecu gadu laikā sarucis par trešdaļu. Visvairāk samazinājies fizikas eksāmena kārtotāju skaits - gandrīz 

uz pusi, no 2127 kārtotājiem 2010./2011.mācību gadā līdz 1194 šogad. Savukārt ķīmijas un bioloģijas 

eksāmena kārtotāju skaits pēdējo piecu gadu laikā sarucis par ceturtdaļu. 

 

VISC atgādina, ka tas saņem kopējo reģistrēto personu skaitu eksāmeniem, kuru vidū ir gan skolēni, 

gan arī personas, kuras iepriekš nav kārtojušas eksāmenu vai arī vēlas uzlabot pērnā gada rezultātu. 

Kopējais eksāmenu kārtotāju skaits būs zināms pēc visu darbu apkopošanas. 

 

Kā ziņots, valdība pagājušā gada 7.janvārī atbalstīja toreizējā izglītības un zinātnes ministra Vjačeslava 

Dombrovska (RP) ierosinājumu ieviest piekto centralizēto eksāmenu fizikā vai ķīmijā. 

 

Patlaban vidusskolēniem ir jākārto četri centralizētie eksāmeni - latviešu valodā, matemātikā, 

svešvalodā un vienā izvēles priekšmetā. Ministrs rosināja šo sarakstu papildināt ar vēl vienu izvēles 

eksāmenu ar nosacījumu, ka tas būs vai nu fizikā, vai ķīmijā. 

 

Gadu pēc valdības lēmuma akceptēt ierosinājumu par piektā obligātā centralizētā eksāmena ieviešanu 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādās trīs piloteksāmenu programmu saturu. 

 

Kā aģentūra LETA uzzināja IZM, pašlaik ministrija ir sākusi pakāpeniski īstenot Izglītības attīstības 

pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Šī gada laikā valsts pārbaudījumu satura pilnveides kontekstā ir 

plānota trīs piloteksāmenu - fizikā, ķīmijā un dabaszinībās - programmu satura izstrāde. 

 

Paši piloteksāmeni minētajos priekšmetos ir plānoti nākamajā un aiznākamajā jeb 2015./2016. un 

2016./2017.mācību gadā. 

 
Anastasija Tetarenko  

LETA 
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)     INFORMĀCIJAS APKOPOJUMS 
 

Dobeles Valsts ģimnāzija un Aknīstes vidusskola inovatīvās mācību metodēs 

apmācījušas gandrīz 400 pedagogu 
Publicēta: 29.05.2015. 

 

Inovatīvu mācību metoţu projekta "Samsung Skola nākotnei" iedvesmotas, Dobeles Valsts ģimnāzija 

un Aknīstes vidusskola apmācījušas gandrīz 400 pedagogu, aģentūru LETA informēja "Samsung 

Electronics Baltics" pārstāve Iveta Bojāre. 

 

Viņa skaidroja, ka ir noslēgusies "Samsung Skola nākotnei" bezmaksas apmācību programma 

"Skolotājs 3.0", kurā šogad pieteicās 117 Latvijas skolas, un tikai 10 vismērķtiecīgākās skolu 

komandas, tai skaitā arī Aknīstes vidusskola, kļuva par programmas dalībniecēm, lai četru mēnešu 

laikā apgūtu tehnoloģiju, līderības, prezentācijas un pārmaiņu vadības prasmes, kā arī izstrādātu un 

sāktu īstenot ilgtspējīgu pārmaiņu projektu savā skolā. 

 

Zemgales skolas projektā izcēlās ar to, ka ne tikai izstrādāja savu skolu pārmaiņu projektus, bet arī gan 

šogad, gan pērn aktīvi dalījās gūtajā pieredzē ar citiem Latvijas skolu pedagogiem, komentēja Bojāre. 

 

Viņa informēja, ka Aknīstes vidusskola radīja digitālo mācību materiālu vietni, kā arī tās saturu, lai 

apkopotu uzdevumus, prezentācijas un video stundas gan latviešu, gan angļu valodā. Mācību materiāli 

ir veidoti pēc principa - īsi, praktiski, konkrēti un atvērti, lai ikviens skolēns varētu sasniegt vislabākos 

rezultātus. 

 

Aknīstes vidusskola var pamatoti sevi dēvēt par jaunās paaudzes skolotājiem, jo ar savu darbību 

iedvesmo ne tikai Aknīstes, bet arī 16 citu skolu pedagogus. Skola aktīvi darbojas un plāno izveidot arī 

kompetences centru pārmaiņu vadībai izglītībā reģionālā līmenī. Lai gan pārmaiņu ieviešana bieţi vien 

biedē, tomēr Aknīstes vidusskola ir sevi pierādījusi kā bezbailīgus, inovatīvus un motivētus pārmaiņu 

virzītājus, uzskata "Samsung Electronics Baltics" pārstāve. 

 

"Programmas gaitā esam guvuši ļoti daudz brīnišķīgu jaunu ideju, kuras, protams, arī izmantojam un 

izmantosim savā turpmākajā mācību procesā," secināja Aknīstes vidusskolas matemātikas skolotāja 

Līga Maţeika. 

 

Bojāre atgādināja, ka izcili projektā "Samsung Skola nākotnei" Zemgales skolas startēja arī pērn, kad 

par labāko Latvijā tika atzīts Dobeles Valsts ģimnāzijas pārmaiņu projekts. To īstenojot, ģimnāzijas 

telpās tika ierīkota specializēta klase, aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām - interaktīvo tāfeli, 19 

planšetdatoriem un jaunāko "Samsung Skolas nākotnei" programmatūru. 

 

Skola aktīvi organizē gan skolas personāla, gan citu novadu skolotāju apmācības. Līdz šim novadītas 

jau 364 tālākizglītības nodarbības citu skolu skolotājiem, pauda Bojāre. 

 

"Mācīšanas un mācīšanās metoţu ieviešana, kas ir saistītas ar tehnoloģijām, ir skolotāja uzdevums, jo 

skolotājs ir tas, kurš var mērķtiecīgi vadīt šo procesu," uzskata Dobeles Valsts ģimnāzijas angļu 

valodas skolotāja Tatjana Savicka. 

 

"Jaunās tehnoloģijas ir kļuvušas par Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu ikdienu, jo projekta gaitā 

iegādātā tāfele un planšetdatori tiek izmantoti gandrīz katru stundu, atvieglojot konkrētu uzdevumu 

veikšanu. Protams, jāatzīst, ka mērķtiecīga tehnoloģiju ieviešana mācību procesā prasa gan laiku, gan 

resursus, tomēr tam ir daudz ieguvumu," pauda Savicka. 
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Turklāt viņa "Samsung Skolas nākotnei" laikā piedalījusies arī skolotāju apmācību programmā 

Londonā, kur padziļināti apguvusi aplikāciju izstrādi. 

 

No 2015.gada februāra līdz maijam 40 skolotāji un direktori no 10 Latvijas skolām ir piedalījušies 

"Samsung Skolas nākotnei" bezmaksas apmācību programmā "Skolotājs 3.0", kurā apguva daţādas 

tehnoloģiju prasmes - filmēja mācību video, radīja animācijas, infografikas un apguva daţādus 

mākoņpakalpojumu veidus un to priekšrocības. Programmas noslēgums norisinājās 22.maijā, un 

galveno balvu - 10 000 eiro - ieguva Druvas vidusskola. 

 
Jānis Stundiņš  

LETA 

http://www.lizda.lv/
http://www.lizda.lv/


 

 

www.lizda.lv             7 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)     INFORMĀCIJAS APKOPOJUMS 
 

Vāc parakstus par bezmaksas ēdināšanu Latvijas bērnudārzos 
Publicēta: 29.05.2015. 

 

Šonedēļ sabiedrisko iniciatīvu portālā "ManaBalss.lv" biedrība "Progresīvie'' ierosinājusi parakstu 

vākšanu par bezmaksas ēdināšanu visos Latvijas pašvaldību bērnudārzos, aģentūru LETA informēja 

biedrības priekšsēdētājs Ansis Dobelis. 

 

Bezmaksas ēdināšanu biedrība pieprasa, sākot ar nākamā gada 1.septembri. 

 

Petīcijas autori paredzējuši, ka ēdināšanas izdevumi tiks segti no paaugstinātā akcīzes nodokļa 

noteiktām preču grupām. Viņi arī norāda, ka nepieciešamais finansējums piešķirams pakāpeniski, 

sākotnēji ar bezmaksas ēdināšanu nodrošinot jaunākos bērnus un bērnus, kuri nāk no daudzbērnu 

ģimenēm. Savukārt četru gadu laikā bezmaksas ēdināšana jānodrošina visiem bērniem, kuri apmeklē 

pirmsskolas izglītības iestādes. 

 

"Nepieciešamos līdzekļus valsts budţetā iespējams rast, piemēram, palielinot nodokļu slogu tabakas 

izstrādājumiem, alkoholam un azartspēlēm. Ilgtermiņā valsts budţets gūtu papildu ienākumus arī no 

ekonomiski aktīviem vecākiem, kuriem būtu iespēja atgriezties darba tirgū. Turklāt galvenais ieguvējs 

būtu tieši bērns, kurš neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa saņemtu regulāru un pilnvērtīgu uzturu," 

norāda Dobelis. 

 

Tāpat biedrības valde paudusi viedokli, ka šāds atbalsts pamudinātu vecākus ātrāk atgriezties darba 

tirgū un veicinātu demogrāfiskās situācijas uzlabošanos. 

 

Petīcijas autori arī min, ka tas ir īpaši būtiski, ņemot vērā, ka Latvijā arvien vairāk saskaras ar 

darbaspēka deficītu. Tas būtu arī būtisks atbalsts daudzbērnu ģimenēm, kam vienlaikus bērnudārzu 

apmeklē vairāki bērni, kā arī papildu motivējošs faktors tām ģimenēm, kas vēl tikai domā par ģimenes 

pieaugumu, viņi uzskata. 

 
Kalvis Pētersons  

LETA 
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Izglītība un Kultūra: Sociālie partneri un FM iebilst pret IZM izstrādāto pedagogu 

darba samaksas noteikumu projektu 
Publicēta: 28.05.2015. 

 

20. maijā, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija bija aicinājusi Izglītības un zinātnes 

ministrijas (IZM) vadību iepazīstināt ar Ministru kabineta (MK) noteikumu „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi" projektu, kā arī sociālos partnerus paust savu viedokli par šo noteikumu stiprajām un 

vājajām pusēm. 

 

Tā vietā, lai konkrēti runātu par pedagogu darba samaksas jauno modeli, krietnu daļu laika visi bija 

spiesti noklausīties izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles uzrunu no prezentācijas, ko viņa 

neatlaidīgi demonstrē ikvienā tikšanās reizē, uzsverot, ka izglītības kvalitāte ir tik laba, cik labi ir tās 

skolotāji un skolu vadītāji, ka izglītības kvalitāti ietekmē konkurētspējīgs atalgojums, kvalitatīva 

pedagogu profesionālā pilnveide, kvalitatīva pedagogu sagatavošanas sistēma un kvalitatīva 

infrastruktūra, mūsdienīgs izglītības saturs. 

 

Kārtējo reizi ministre atgādināja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 

Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) 2012. gada 15 gadu veco skolēnu zināšanas 

matemātikā un dabaszinātnēs, kas ir vidējas, kā arī piebilda, ka pasliktinās skolēnu zināšanu līmenis 

lauku skolās – un to apliecina gan PISA, gan arī centralizēto eksāmenu rezultāti. 

 

Viņa uzsvēra arī mazo skolēnu skaitu uz vienu skolotāju, piebilstot, ka tomēr ir jāievēro arī Latvijas 

iedzīvotāju izkliedētība. 

 

Ministre skaidroja, ka, lai noteiktu, cik amata vienību skolai ir nepieciešams, tiek aprēķināts, cik stundu 

katram skolēnam ir jāmācās atbilstoši mācību plānam: 

 

1.–6. klasē – 25,5 stundas, 7.–9. klasē – 33,3 stundas un 10.–12. klasē – 36 stundas. Turklāt stundu 

skaits tiek reizināts ar koeficientu, ja skolēns mācās: 

 

• speciālās izglītības programmā – 1,8–2,0; 

 

• profesionāli orientētā programmā – 1,2–1,3; 

 

• vakara, neklātienes programmā – 0,5–0,75. 

 

Savukārt skolas administrācijas algu ir plānots rēķināt atkarībā no skolēnu skaita: 

 

• direktora – 1080–1680 eiro (skolām ar mazāk nekā 100 bērniem – nepilna slodze); 

 

• vietnieka – 900–1200 eiro (viens vietnieks uz katriem 200 skolēniem). 

 

Pēc IZM aprēķiniem, skolēniem būs pieejams vairāk atbalsta personāla, proti, viens bibliotekārs, viens 

logopēds 1.–6. klasē uz katriem 500 skolēniem, viens psihologs uz 600 (tagad – 1260) skolēniem un 

viens karjeras konsultants uz 2000 (11 000) skolēniem. 
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Savukārt izglītības speciālisti iebilst, ka mazajās skolās atbalsta personāla slodze būs tik niecīga, ka 

visiem bērniem, kam ir nepieciešams atbalsts, to nevarēs nodrošināt, piemēram, mazā skolā 

bibliotekārs būs vien pāris dienu uz pāris stundām. 

 

Savdabīgs ministres prezentācijā bija arī slaids par to, kāds atalgojums pienāksies skolotājiem piecās 

skolu grupās: 1. grupā, kur vidējais skolēnu skaits ir mazāks par 9,9, skolotāji pirms nodokļu nomaksas 

saņems 760 eiro, savukārt 5. grupā, kur skolēnu skaits klasē ir lielāks par 25 skolēniem, skolotāju alga 

varētu sasniegt 1000 eiro – taču abas šīs summas pirms nodokļu nomaksas skolotājiem ir cerības 

saņemt vien tad, ja tiks piešķirts papildu finansējums. 

 

Par 2 3. un 4. skolu grupas pedagogu atalgojumu ministres prezentācijā nebija teikts ne vārda, 

visticamāk tādēļ, ka IZM speciālisti šīs summas maina katru reizi, kad modeļa projekts tiek pilnveidots. 

 

Pēc IZM aprēķiniem, šā gada četriem mēnešiem papildus ir nepieciešami 9,8 miljoni eiro, bet 

nākamgad – 29,4 miljoni eiro. 

 

Kad sākās deputātu jautājumi par darba samaksu konkrētām pedagogu grupām (interešu izglītības 

pedagogiem, speciālās izglītības skolotājiem, pirmskolu skolotājiem, bibliotekāriem), ministres atbildes 

bija izvairīgas. 

 

Ministre uzskata, ka interešu izglītību finansē pašvaldība un tādēļ IZM gar to nav daļas. 

 

Pret to iebilda gan deputāts Arvīds Platpers, gan Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības, 

bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos Ināra Dundure, kura ministrei atgādināja, ka interešu izglītība 

tiek finansēta no valsts budţeta mērķdotācijas un tikai krīzes laikā pašvaldības katra savu iespēju 

robeţās atbalsta interešu izglītības pedagogu algošanu. 

 

„Ja IZM grasās šo funkciju nodot pašvaldībām, tad ir jāievēro likuma „Par pašvaldībām" 13. pants, 

kurā ir paredzēts reizē ar kādas funkcijas deleģēšanu pašvaldībām nodrošināt arī valsts finansējumu šīs 

funkcijas īstenošanai," uzsvēra I. Dundure. 

 

Viņa informēja, ka jaunais darba samaksas modelis nevienlīdzīgā situācijā nostādīs pirmsskolas 

izglītības pedagogus, turklāt pašvaldību budţetiem tie būs lieli papildu izdevumi, piemēram, Rīgas 

skolām papildus ir nepieciešami 28 miljoni eiro. 

 

M. Seile atzina, ka viņa no valdības nav guvusi apstiprinājumu tam, ka pedagogu darba samaksas 

noteikumu ieviešanai dzīvē būs garantēts papildu finansējums. Taču – par spīti tam – viņa ir 

pārliecināta, ka noteikumi ir jāvirza uz valdību steidzamības kārtā, pret ko krasi iebilda sociālie 

partneri, aicinot normatīvo aktu pilnveidot, saskaņot un virzīt ierastajā kārtībā valsts sekretāru 

sanāksmē, bet to darīt laikus, lai 2016. gada valsts budţetā varētu ieplānot konkrētu naudas summu, kas 

ir nepieciešama jaunās darba samaksas kārtības ieviešanai. 

 

Finanšu ministrija (FM) ir izskatījusi IZM izstrādāto MK noteikumu projektu „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi" un informē, ka neatbalsta noteikumu projekta tālāko virzību, jo IZM piedāvātais 

pedagogu darba samaksas modeļa risinājums nav sabalansēts ar valsts un pašvaldību finansiālajām 

iespējām. 
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FM modeli pēc būtības vērtēs pēc detalizētu aprēķinu un skaidrojumu saņemšanas FM Pašvaldību 

finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare uzsvēra, ka FM 

nevar saskaņot šādu pedagogu darba samaksas modeļa projektu, jo IZM kā izglītības politikas veidotāja 

nav atspoguļojusi piedāvātā pedagogu darba samaksas regulējuma izmaiņu ietekmi horizontālā līmenī, 

proti, attiecībā uz visām nozarēm. „Mēs neredzam, ka ar šādu darba samaksas modeli visi skolotāji 

jutīsies apmierināti un laimīgi," sacīja I. Komisare. 

 

Vienlaikus FM ir secinājusi – piedāvātajā normatīvajā regulējumā ir paredzēts, ka atsevišķām 

pašvaldībām mērķdotācijas apmērs pedagogu darba samaksas nodrošināšanai būtiski samazināsies, 

tāpēc varētu būt nepieciešami būtiski ieguldījumi no pašvaldību budţetiem. 

 

IZM nav piedāvājusi nosacījumus, kādā veidā būtu iespējams samazināt piedāvātā pedagogu darba 

samaksas regulējuma izmaiņu ietekmi uz pašvaldību budţetiem, piemēram, piedāvājusi nosacījumus to 

pakāpeniskai ieviešanai (ne tikai attiecībā uz darba samaksu pirmsskolas izglītības iestāţu pedagogiem, 

bet kopumā). 

 

Turklāt, tā kā IZM noteikumu projektam nav pievienojusi aktuālākos piedāvātā pedagogu darba 

samaksas modeļa detalizētus aprēķinus un skaidrojumus, nav saprotams šā modeļa ekonomiskais 

pamatojums. 

 

„Ir jānorāda, ka tikai pēc detalizētu aprēķinu un skaidrojumu saņemšanas būs iespējams novērtēt 

modeli pēc būtības," piebilda I. Komisare. 

 

Nav saprotama IZM attieksme Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktore Gunta Aumale pauda neizpratni par 

to, kā tiesiskā un demokrātiskā valstī ir iespējama tāda situācija, ka visi sociālie partneri, FM, 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājs Jānis Vucāns un deputāti pamatoti iebilst pret 

normatīvā akta projektu, kurā joprojām ir daudz nepilnību un neskaidrību, bet ministre M. Seile un divi 

ierēdņi uzstājīgi apgalvo, ka šo dokumenta projektu virzīs uz valdību, turklāt vēl to darīs steidzamības 

kārtā. „Kas šī ir par pašmērķīgu attieksmi pret izglītības nozari, no kuras ir būtiski atkarīga valsts 

pastāvēšana un nākotne? Pašlaik vēl ir grūti izvērtēt visus šā modeļa riskus, bet skaidrs ir tas, ka ar šādu 

modeli nevarēsim uzlabot ne izglītības kvalitāti, ne arī skolotāju materiālos apstākļus. 

 

Piemēram, būs ļoti minimālas iespējas nodrošināt pagarinātās dienas grupas, tas nozīmē, ka 

strādājošajiem vecākiem nāksies jaunāko klašu bērnus no skolas izņemt uzreiz pēc stundām un atstāt 

vienus, bez uzraudzības. 

 

Ļoti daudzas skolas jau ir paziņojušas, ka ar nākamo gadu pagarinātās dienas grupas nebūs. Ministre 

pārmeta, ka ir par daudz direktora vietnieku, taču viņa neizprot, ka katram no viņiem ir savas funkcijas: 

viens ir atbildīgs par mācību darbu, otrs – par audzināšanu, trešais – par IT. 

 

Pilnīgi nepiekrītu, ka skolas direktors par mācību stundu vadīšanu netiks atalgots. Tikai no malas 

skatoties, var šķist – kas tad tur – ieiet stundā?! –, bet tas nenozīmē tikai mācību stundu vadīšanu, bet 

arī skolēnu gatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, zinātniski pētnieciskajiem darbiem, vešanu 

mācību ekskursijās. 

 

Vācijā mūsu partnerskolas direktora alga ir 8000 eiro, varbūt viņš var arī nevadīt stundas. 
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Par interešu izglītību man asiņo sirds. Tagad mums nedēļā ir 59 interešu izglītības stundas, bet pēc 

jaunā modeļa – vien 29 stundas. 

 

Šogad mēs uz XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem vedam trīs lieliskus korus, mums 

vienīgajiem novadā ir jauktais koris. Kāpēc vienīgajiem? 

 

Jo kopš krīzes atalgojums diriģentiem ar katru gadu samazinās un tāpēc nav arī koru. Ar šādu attieksmi 

mēs par dziesmu un deju svētkiem drīz varēsim aizmirst," uzskata G. Aumale. 

 

Red. Pagājušajā piektdienā un šonedēļ par pedagogu darba samaksas modeli IZM turpināja sarunas un 

saskaņošanu ar sociālajiem partneriem. Šonedēļ normatīvā akta projekts valdības darba kārtībā vēl 

netika iekļauts. 
 

Daiga Kļanska  

Izglītība un Kultūra 
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Izglītība un Kultūra: LIZDA ievēl jaunu vadību un kritizē jaunā pedagogu darba 

samaksas modeļa projektu 
Publicēta: 28.05.2015. 

 

23. maijā, Ķekavas sākumskolā notika sestais Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 

(LIZDA) kongress, kurā par LIZDA priekšsēdētāju ar būtisku balsu pārsvaru aizklātā balsošanā tika 

ievēlēta bijusī Saeimas deputāte, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārā sekretāre Inga 

Vanaga. Savukārt par viņas vietnieku vienprātīgi atklātā balsošanā ievēlēja līdzšinējo LIZDA 

sabiedrisko attiecību speciālistu Edgaru Grigorjevu. 

 

LIZDA kongresā apsveikuma vārdus teica astoņu ārvalstu izglītības darbinieku arodbiedrību līderi. 

Spilgtākās uzrunas autors bija Lietuvas pārstāvis, kurš uzsvēra, ka ne visu valdību politiķi apzinās un 

saprot, ka bez izglītības nevarēs pastāvēt arī valsts. 

 

Viņš aicināja Latvijas kolēģus būt pārliecinātiem un radošiem savā darbā un neatkāpties no kvalitatīvas 

izglītības principiem. 

 

LIZDA kongresa ievadā piedalījās arī izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, kura pauda 

pārliecību, ka LIZDA ir svarīga loma pedagogu apvienošanā, un atzinīgi novērtēja arodbiedrības 

ieguldījumu izglītības sistēmas pilnveidē. Viņa uzsvēra arī, ka no katra pedagoga ieguldījuma būs 

atkarīgs tas, cik veiksmīgi savā turpmākajā dzīvē būs skolēni. 

 

Būtiski samazinājies biedru skaits Atskatu uz pēdējos piecos gados padarīto sniedza LIZDA 

priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško. 

 

Patlaban LIZDA ir lielākā nozaru arodbiedrība Latvijā, kas apvieno 30 220 izglītības un zinātnes 

darbinieku 1248 arodorganizācijās izglītības un zinātnes iestādēs. LIZDA ir 36 teritoriālās 

arodorganizācijas visā Latvijā. 

 

Taču, samazinoties skolēnu skaitam, pēdējos gados mazumā ir gājis arī skolotāju pulks. 

 

Pēdējos piecos gados LIZDA biedru skaits ir samazinājies par 4058 biedriem, un maijā no LIZDA ir 

izstājusies Latvijas Universitātes arodorganizācija ar vairāk nekā 1200 biedriem. 

 

Runājot par pēdējos piecos gados sasniegto, I. Mikiško norādīja, ka šajā laikā ir izdevies panākt 

pedagogu zemāko mēneša darba algas likmju paaugstināšanu par 10 % 2012. gada septembrī un par 5 

% pagājušā gada septembrī. Vairākus gadus ir izdevies nepieļaut izglītības un zinātnes darbinieku 

darba samaksas samazināšanu no valsts budţeta līdzekļiem, panākt piemaksas par kvalitātes pakāpēm 

un četras apmaksātas stundas pirmsskolas pedagogiem. 

 

Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad ir izdevies iegūt papildus 3,5 miljonus eiro zinātnes bāzes 

finansējumam (sasniedzot 7,9 miljonus eiro). Pērn par 1,1 miljonu eiro ir izdevies palielināt 

finansējumu studiju vietu minimālo izmaksu palielinājumam augstskolās, zinātniskajai darbībai 

augstskolās un koledţās šogad papildus ir izcīnīti 4 miljoni eiro. Šogad augstākajā izglītībā ir plānots 

ieviest jaunu finansēšanas modeli, kurā daļa naudas augstskolām būs jānopelna par rezultatīvajiem 

rādītājiem. 
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Līdz šim LIZDA Augstskolu un zinātnes komisija ir uzsvērusi, ka jaunu modeli var ieviest tikai ar 

adekvātu papildu finansējumu. 

 

Patlaban LIZDA nav saskaņojusi IZM izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi", jo uzskata, ka pašreizējais piedāvājums neuzlabo vairāku grupu 

pedagogu materiālo stāvokli. LIZDA ir apņēmusies atbalstīt tikai tādu finansēšanas modeli, kas 

pedagogiem nodrošinās konkurētspējīgu un cienīgu atalgojumu. 

 

Piecu gadu laikā LIZDA ir organizējusi 13 protesta akcijas – piketus, vēstuļu akcijas, mītiņus. 

 

LIZDA četrus gadus ir organizējusi akciju „Skolas diena", kurā aicina Saeimas un pašvaldību deputātus 

iepazīt pedagogu darba vidi, arodbiedrība ir veikusi vairākus pētījumus prasību argumentācijai, 

sadarbojusies ar starptautiskām organizācijām. 

 

Piecos gados LIZDA ir sniegusi atzinumus par 203 normatīvajiem aktiem. 

 

Pedagogus satrauc neziņa, slepenība un komunikācijas trūkums Būtiska kongresa daļa tika veltīta 

debatēm, kurās uzstājās gan LIZDA Jauno pedagogu padomes pārstāvji, gan profesionālo, 

vispārizglītojošo, speciālo skolu, gan augstskolu un zinātnisko institūciju pārstāvji. 

 

Pilnā apjomā publicējam Strazdumuiţas internātvidusskolas– attīstības centra vājredzīgiem un 

neredzīgiem bērniem direktora vietnieces izglītības jomā Sarmītes Rozītes situācijas analīzi speciālajā 

izglītībā: 

 

„Vēlos norādīt uz to, ka šobrīd ir izveidojusies ļoti nepatīkama situācija komunikācijā starp speciālās 

izglītības pārstāvjiem, speciālās izglītības politikas veidotājiem un arī arodbiedrībām. 

 

Tas, ko redzam pašlaik un par ko pārliecinājāmies, sekojot jauno MK noteikumu „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi" projekta izstrādei, ir fakts, ka, veidojot normatīvus attiecībā uz speciālo izglītību, 

netiek pieaicināti šīs jomas speciālisti. Tāpēc izglītības politikas veidošanā parādās lēmumi, kas ir 

pilnīgā pretrunā ar speciālo izglītojamo vajadzībām, interesēm un tiesībām. 

 

Tādējādi rodas priekšstats, ka lēmumu pieņemšanā tiek ievērota teorētiska informācija par situāciju 

ārvalstīs, nevis reālo situāciju Latvijā. Tiek peltas speciālās skolas, vienlaikus ir zināmi daudzi, arī skaļi 

izskanējuši, neveiksmīgas bērnu iekļaušanas jeb integrācijas gadījumi. Nedomājam, ka mūsu sabiedrība 

ir gatava tam, ka bērni ar īpašām vajadzībām tiktu masveidā iekļauti vispārējās izglītības sistēmā un ka 

parastās skolas būtu gatavas sniegt viņiem nepieciešamo ļoti specifisko atbalstu. 

 

Arī izglītības kvalitāte ir svarīga kā bērniem bez, tā arī ar speciālām vajadzībām, un gadījumā, ja 

mācību process netiek atbilstoši nodrošināts, cieš kā vieni, tā otri bērni. Tāpēc, mūsuprāt, to, kas ir labi 

iestrādāts un praksē darbojas, nebūtu jācenšas sagraut, bet gan sakārtot atbilstoši mūsdienu situācijai 

Latvijā. Ar lielām baţām iepazīstoties ar jauno MK noteikumu projektu, mums ir radušies vairāki 

jautājumi un precizējumi saistībā ar speciālo izglītību, kas noteikti ir ievērojami turpmākajā MK 

noteikumu izstrādē. 

 

Tā kā pedagogu darba samaksas noteikumi ir paredzēti visiem pedagogiem, tātad arī tiem, kas strādā 

speciālajās skolās, turklāt tajos ir plānots apvienot vairākus iepriekš atsevišķus normatīvus, ir svarīgi, 
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lai tajos parādītos pilnīga skaidrība, kādā veidā turpmāk notiks speciālās izglītības (ieskaitot pedagogu 

atalgojumu un personāla sastāvu) finansēšana. 

 

Pašlaik komunikācijā ar IZM bieţi izskan, ka MK noteikumi Nr. 135, ar kuriem tiek regulēts personāla 

skaits speciālajās izglītības iestādēs, ir Labklājības ministrijas izstrādāti, tomēr jauno darba samaksas 

noteikumu projektā parādās dati, kas ir ņemti no MK noteikumiem Nr. 135. 

 

Tātad – IZM ir iesaistīta šo grozījumu izstrādē, tomēr speciālās skolas par to netiek informētas. 

 

Tas pats attiecas uz MK noteikumiem Nr. 221 „Kritēriji un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei 

piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu". Šie noteikumi skar vairākas izglītības iestādes, kas 

atbalsta bērnu ar daţāda veida speciālajām vajadzībām integrāciju vispārizglītojošajās skolās. No šo 

iestāţu darbības bieţi vien lielā mērā ir atkarīgs, cik veiksmīgs būs šis process. 

 

Tomēr šīs skolas–attīstības centri vēl šodien nav saņēmuši nekādu informāciju par to, kā šīs izmaiņas 

var ietekmēt to darbību. 

 

IZM ir sniegusi informāciju, ka šie noteikumi tiek grozīti, taču, citēju, „IZM darbinieki nezina, kādi šie 

grozījumi būs". 

 

Viens no jautājumiem ir tas, ka speciālās skolas automātiski nokļūst zemāk atalgoto skolu grupā. 

 

Nosakot speciālo skolu pedagogiem zemāko amata algas likmi, tiek veicināta šo pedagogu prestiţa 

pazemināšanās sabiedrībā un pastāv iespēja zaudēt profesionālus un kvalificētus pedagogus. 

 

Tāpēc ir nepieciešams pastāvēt uz to, ka speciālajā izglītībā strādājošajiem ir jāparedz piemaksa par 

darbu tāpat, kā tas bija līdz šim, paredzot divas pakāpes augstāku atalgojumu ne tikai pedagogiem, kas 

strādā ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, bet arī pedagogiem, kas strādā ar bērniem, kuriem 

ir redzes un dzirdes traucējumi. 

 

Ir pilnīgi nepieņemami, ka internāta skolotājiem tiek noteikts 40 stundu darba laiks, bet amata alga ir 

550 eiro. Internāta skolotājs nodrošina intensīvu pēcpusdienas mācību un audzināšanas darbu, attīstot 

bērnos ar īpašām vajadzībām prasmes un iemaņas, kas ir ļoti svarīgas viņu veiksmīgai integrācijai 

sabiedrībā. 

 

Tam ir nepieciešamas specifiskas darba prasmes, tātad skolotājam ir jābūt gatavam un motivētam 

intensīvi apgūt daţāda veida specifiskas metodes un mācīšanas paņēmienus. Turklāt speciālo skolu 

internātu skolotāji – tāpat kā mācību priekšmetu skolotāji – ir vairāk pakļauti izdegšanas sindroma 

riskam. 

 

Atbilstoši plānotajam administrācijas samazinājumam speciālajās izglītības iestādēs tiek paredzēts 

samazināt direktora vietnieku darba apjomu uz 1,5 amata vienībām. Pilnīgi kategoriski tas nav 

iespējams internātskolā, kur ir nepieciešami, minimums, divi vietnieki: 

 

viens, kas atbild par mācību darbu rīta cēlienā, otrs – kas atbild par audzināšanas darbu, strādā ar 

internāta skolotājiem un pārrauga darbu pēc pusdienām, līdz vakaram. Lai kā mēs vēlētos pārdalīt 

pienākumus un atbildību, internātskolā to nevar izdarīt, jo eksistē Darba likums, kurā ir noteikta 40 

stundu darba nedēļa, un ne direktors, ne mācību daļas vadītājs nevar strādāt diennakti. 
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Uzskatām, ka arī speciālo skolu direktoriem, vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem un metodiķiem ir 

jābūt iespējai veikt pedagoģisko darbu, saņemot par to samaksu. Nav runas par papildu ienākumiem, 

bet gan par profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un to, ka bieţi vien speciālajās skolās šie cilvēki ir 

augsti kvalificēti speciālās pedagoģijas profesionāļi, kurus nav iespējams aizstāt, negatīvi neietekmējot 

skolas mācību procesa kvalitāti. 

 

Lūdzam arodbiedrību visus šos sasāpējušos jautājumus steidzamības kārtā iekļaut MK noteikumu par 

darba samaksu izstrādes ieteikumos IZM un iesaistīt speciālās izglītības ekspertus šo jautājumu 

apspriešanā vienlīdzīgi ar citām Latvijas vispārizglītojošajām skolām." Talsu starpnovadu 

arodorganizācijas vadītāja Inta Libreiha norādīja, ka pēc pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijas 

pirmās kārtas no IZM nebija atgriezeniskās saites un būtībā tajā no februāra līdz pat maijam nekas nav 

mainījies. „Neviens to skaļi nesaka, taču slēptā veidā tajā ir paredzēta mazo skolu slēgšana. Kas notiks 

ar pedagogiem, kuri zaudēs darbu? Vai IZM ir paredzējusi drošības spilvenu šiem cilvēkiem? Atbildes 

uz šiem jautājumiem no IZM amatpersonām neesam saņēmuši. 

 

Pedagogu darba samaksas noteikumus valdībā drīkst apstiprināt tikai vienā paketē ar atbilstošu 

finansējumu. Pretējā gadījumā šie noteikumi zaudē jēgu," sacīja I. Libreiha. 

 

Arodorganizāciju pārstāvji LIZDA darbu vērtēja atšķirīgi – no teicami līdz pat neapmierinoši. 

 

Viskritiskākais uzrunā bija Ventspils pilsētas arodorganizācijas vadītājs Sergejs PaipalsŠulcs, kurš I. 

Mikiško pārmeta neieklausīšanos LIZDA padomes pārstāvju teiktajā, iešanu IZM ierēdņu pavadā. Arī 

citi debatētāji izteica kritiskas piezīmes par LIZDA priekšsēdētājas darbu pēdējā laikā, tādēļ balsošanā 

viņa saņēma vien nedaudz vairāk par 90 balsīm, savukārt par I. Vanagu nobalsoja 168 kongresa 

delegāti. 

 

LIZDA kongresā tika apstiprināti darbības virzieni 2015.– 2020. gadam, ar ko var iepazīties interneta 

vietnē http://www. 

 

lizda.lv/lv/par-mums/darbibasvirzieni. 

 
Daiga Kļanska  

Izglītība un Kultūra 
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Izglītība un Kultūra: Par pēdējiem metriem. Pirms finiša vai jaunas distances 

sākuma? 
Publicēta: 28.05.2015. 

 

Tas būtu smieklīgi, ja nebūtu tik skumji… Reizē ar vasaras tuvošanos skolās (un mājās, un plašsaziņas 

līdzekļos) atkal sāk skanēt tradicionālie mācību gada nobeiguma teksti. Līdzīgi kā savs skaitāmais 

pantiņš vai pieklājības frāze ir Ziemassvētku un Lieldienu laikam, tā arī mācību gada nobeigumā visi 

zina, kas ir jāsaka. Un jāsaka, protams, tas, ka tūlīt, tūlīt pienāks vasara – kārotais nemācīšanās laiks, 

kas saucas – skolas brīvdienas, un tad nu… Vasaru un oficiālās brīvdienas (pieaugušo valodā runājot – 

atvaļinājumus) gaida visi, un ar to viss ir kārtībā. Jautājums ir par „tad nu…": un ko tad darīsim? Kas 

tad notiks? Vai tiešām nemācīsimies? Vai tiešām neko neiemācīsimies? 

 

Prieks par vasaru nav apšaubāms, un to vajag droši un koši celt kā karogu, jo, kā savulaik teica šāgada 

jubilāre Aspazija, „mums jāsaudzē tāds mazs puisītis – prieciņš, mēs viņu maz pazīstam". Bet vai tad 

prieks neiet roku rokā ar vasaru un īstu mācīšanos, kuru saskatīt, apjaust, izgaršot un iemīlēt mums, 

pedagogiem, būtu jāpalīdz saviem skolēniem un jābauda pašiem? 

 

Prieka skolā mums jau tā ir par maz, it īpaši mācību gada noslēgumā, šajos pēdējos metros pirms finiša, 

kad ir sasniegts visu veidu kontroldarbu, darbu, pierakstu burtnīcu un visa kā cita pārbaudīšanas un 

atzīmju likšanas un labošanas apogejs. 

 

Klausoties tajā, ko stāsta skolēni, vecāki un arī paši skolotāji, ir redzams, ka taisnīgi, nemainīgi un – 

galvenais – abām pusēm skaidri saprotami kritēriji šajā atzīmju izlikšanas laikmetā joprojām ir retums. 

Te bērns brīnās, ka atzīme zema, jo, izrādās, nav bijušas pareizas atstarpes; 

 

te skolēna pierakstu burtnīcas vērtējums samazināts par korektora lietošanu (un lai stāsta, ko grib, visas 

pasaules eksperti par nepieciešamību kļūdīties un spēt savas kļūdas labot; skolā gribam risinājumu 

redzēt tīru un pareizu, un ar pirmo reizi); 

 

citu reizi mēģinājums atrisināt situāciju ar lielu blīkšķi ir izgāzies, jo skolotājas teiktais „tas nekas, ka 

nebūs viss" galu galā tomēr ir kļuvis par kaut ko, kas, darbu vērtējot, būtiski pazeminājis rezultātu. 

 

Joprojām vienu dzīvi dzīvo apraksts par to, kā ir jāveido uzdevumi un jāvērtē 10 ballu skalā, bet 

pavisam citu – realitāte, kurā augstākais kritērijs ir „tā, kā es teicu" (vai domāju, ka saku…) un no 

galvas noskaitīto pantiņu daudzums. Šādā mērcē pasniegta, mācīšanās patiesi var šķist drūma, 

neizprotama un netaisnīga, un gribas ievilkt elpu un vismaz uz laiku tikt tur, ārā. Šādā veidā strādājot, 

arī skolotājs nogurst, jo izjūta, ka visu laiku vezums ir jāvelk pret kalnu, turklāt ratiem riteņi, kā par 

spīti, ir kļuvuši gluţi kantaini, nav iedvesmojoša, un ilgu laiku ar tādu ir grūti dzīvot. Bet darba tik 

daudz, ka nav jau laika apstāties, padomāt, nomainīt riteņus vai kustības virzienu… Sanāca tā drūmi, 

bet aiz loga taču visā skaistumā plosās pavasara ziedēšana, puķēm un kokiem, un ikvienam augam 

mācoties krāt spēku un pieredzi augļu un sēklu briedināšanai. 

 

Arī mums, lieliem un maziem, vasarā, kad gan dienas gaismas, gan siltuma ir vairāk, ir vieglāk atbrīvot 

uzrautos plecus un izlīdzināt sarauktās rūpju rievas, ieraudzīt plašāku horizontu, atrast jaunu 

risinājumu, saprast, ko dara citi, arī ārpus skolas dzīvojošie cilvēki, kurus ikdienā tikpat kā neredzam. 

Kā viņi strādā, kā mācās, ko domā, pēc kā tiecas un kā svin dzīvi – iespējams, tas ir visvērtīgākais 

mācību satura standarts, kura iepazīšana un izmantošana skolas ikdienas darbā ļautu tuvināties dzīvei 

skolā un ārpus tās. 
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Gudri raksti un viedi cilvēki (daţkārt gluţi ikdienišķās situācijās tirgū, stacijā, lauku saimniecībā, 

frizētavā vai kur citur sastapti) atkal un atkal mums iesaka apstāties, padomāt, noteikt prioritātes. Vai 

pamanījāt Diānas Zandes ieteikumu neskriet par kapeikām, bet iet par rubļiem nesenā ţurnāla „Una" 

numurā? 

 

Tas nav par naudas daudzumu. 

 

Tas ir par savām prioritātēm un saviem lēmumiem. Ja tas, ko cilvēks dara, ir pašam nozīmīgs, tad 

samaksa naudā nav vienīgā mēraukla; turklāt pasaulei nav jājūtas ne vainīgai, ne pateicīgai, ka cilvēks 

ir izvēlējies iet šo ceļu, darīt šo darbu. 

 

Taču ikdienā ir tik grūti to atcerēties; tik grūti pieņemt lēmumus, kas liek nokāpt no ierastās takas, kaut 

gan tā daţkārt jau ir izdangāta vienos dubļos. 

 

Tik grūti ir saņemties un veikt to kreiso pagriezienu, kas ir tik pazīstams katram iesācējam 

autobraucējam. 

 

Var jau iecerētajā galapunktā nonākt, braucot tikai pa labi un pa labi, un pa labi, bet tad tā arī riņķojam. 

Attaisnojumus darīšanai un arī nedarīšanai atrast mēs, pieaugušie, protam jo labi, turklāt visu laiku 

liekas, ka mūsu pašu rokās izvēles ir tik maz. Bet ir. Vislielākā. Protams, komplektā ar vienām vai 

otrām sekām, un šķiet, ka tieši tās mulsina, baida vai – vienkārši skrienot nav laika pamanīt vai izdomāt 

līdz galam. 

 

Izaicinājumi vienmēr nāk komplektā ar iespējām. Tas ir tā kā sēņojot: turpat, tuvumā, ir jābūt vēl kaut 

kam, bet tas nenozīmē, ka vardarbīgi ir jāplucina sūnas milzu perimetrā. No otras puses – ne tik bieţi 

lielas iespējas uzkrīt kā ābols uz galvas. Bieţāk tās ilgu laiku šaudās apkārt kā tādas laumiņas 

Skārdulītes: tā kā krīt uz nerviem, jo te ir, te nav, rokā nedodas un projām nelido, intriģē un kārdina. 

Viņas nevar piespiest. Viņām nevar pavēlēt pagaidīt vai atgriezties labākā, piemērotākā laikā. Ar viņām 

ir jāprot sarunāt un sadraudzēties. 

 

Ar iespējām, kas izkūņojas no nešpetniem izaicinājumiem. 

 

Vasara ir fantastisks laiks mācīties dzīvi, kura tad atspoguļosies mūsu ikdienas darbā – kā gan citādi, ja 

reiz šo darbu darām savas brīvas un apzinātas izvēles pēc. Rīgas Katoļu ģimnāzijas skolotāja Marija 

Gulbe nesenā intervijā teica: „Esi tāds, kādus vēlies redzēt savus skolēnus: 

 

radošs, mierīgs, disciplinēts, sirsnīgs." Tieši tik vienkārši. Es no sevis pielieku: esi zinātkārs, mācīties 

gribošs, ar atvērtu prātu. 

 

Tāds, par kuru Reids Vilsons (Reid Wilson) saka: kurš dodas savu skolēnu pasaulē, pat ja tā ir 

nepazīstama teritorija. Tā ir teritorija, kurā visi sastapsimies un dzīvosim. Pat ne rīt – jau šopēcpusdien. 

 

Ik pa laikam mēs jūtam, ka veicam pēdējos metrus, ka ir jāsaņemas, ka viens posms beigsies un būs 

iespēja atvilkt elpu. 
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Bet aiz katra finiša nāk nākamā distance, nākamā dzīves diena, kurā atkal būs jauni uzdevumi un kura 

atkal piedāvās jaunas iespējas. Man patīk vērot, kā treneri sacensībās, pirms starta, palaiţ uz ledus 

mazās daiļslidotājas: 

 

saņemot tāda sešgadīga mazuļa rociņas, izveidojot acu kontaktu, atrodot īstos vārdus un veltot šo mirkli 

iedvesmošanai, spēcināšanai un mierināšanai vienlaikus. 

 

Cik lieliski būtu, ja katrs Latvijas skolotājs tā šopavasar palaistu brīvdienās savus skolēnus: 

 

spēcinot un mierinot, palīdzot apjaust briesmas un grūtības un mudinot saskatīt iespējas, vairojot 

skaistumu un mācot izturību. To vēl var paspēt. 

 

Tas neko nemaksā, bet tas prasa būt Skolotājam. Mums ir daudz Skolotāju, tikai pašiem ir jāatceras, ka 

jūs tādi esat; ka jūs tādi spējat būt. Ka arī jūs visu vasaru turpināsiet mācīties, jo šie ir pēdējie metri 

pirms lieliskas jaunas distances. 
 

Aija Tūna  

Izglītība un Kultūra 
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Izglītība un Kultūra: Jāsamazina zināšanu apjoms, jākoncentrējas uz prasmju 

veidošanu 
Publicēta: 28.05.2015. 

 

Izglītības uzņēmuma „Lielvārds" kompetenču centrā Rīgā ikviens interesents ir laipni aicināts iepazīt 

21. gadsimta mācību vidi. „Lielvārda" kompetences centra vadītājs Andris Gribusts un „Lielvārda" 

valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts laikrakstam „Izglītība un Kultūra" aizrautīgi stāsta un izrāda 3D 

printeri, mikroskopu, interaktīvo galdu, komplektus eksakto zinību stundām, iekārtas mājturības un 

tehnoloģiju stundām un daudzas citas 21. gadsimta izglītības tehnoloģijas. Kompetences centrā ir 

mobila mācību klase, kas ir ērti transformējama lielākai vai mazākai grupai. Ar bīdāmu sienu telpu var 

sadalīt, kā vajag, veidojot telpas 20 vai 40 cilvēkiem. „No Biķernieku ielas atnācām uz pilsētas centru, 

lai skolotāji, kas iebrauc no laukiem, var ērti atnākt. Iela ir darbīga, bet nav skaļa. Kompetenču centrā 

pedagogiem, pedagoģijas studentiem, izglītības speciālistiem piedāvājam bezmaksas nodarbības, 

bezmaksas kursus. 

 

Skolotājs pēc savas izvēles elektroniski tiešsaistē vai ierakstā var noklausīties kursu, pats var izdrukāt 

apliecību, jo kursi ir saskaņoti pašvaldībā," stāsta Aivars Gribusts. 

 

Digitālo prasmju apguve ir jāintegrē citos mācību priekšmetos „Kopš 1992. gada izstrādājam mācību 

materiālus latviešu valodā, matemātikā, ķīmijā, fizikā, bioloģijā visām izglītības pakāpēm – no 

pirmskolas līdz 12. klasei. 

 

Pagājušajā gadā startējām ar jaunāko digitālās bibliotēkas kā mākoņpakalpojuma versiju. Nepārdodam 

grāmatu vai tēmu, bet jebkurš, abonējot par 1,49 eiro mēnesī, var izmantot jebkuru no iepriekš 

izstrādātajiem materiāliem. 

 

Šis pakalpojums vairāk ir orientēts uz skolēniem, un tam ir aptuveni 3000 lietotāju. Pirmajam gadam 

tas ir daudz. Domājam, kā pakalpojumu nesadārdzināt ar liekām funkcijām, bet nodrošināt kvalitatīvu 

saturu, virzoties no mācību priekšmeta uz tēmām. 

 

Nākamajā versijā bērns uzreiz varēs izvēlēties tēmu, kuru apgūt," stāsta Aivars Gribusts. 

 

Latvijā ir vēlme ar 1. klasi veidot skolēnu digitālās prasmes, bet – no otras puses – vajag, lai 

sākumskolā kāds to prot darīt. Patlaban nav skaidrs, kam un kā to darīt. Ir jāsāk ar skolotāju 

izglītošanu. 

 

Digitālās prasmes ir jāintegrē arī citos mācību priekšmetos. 

 

Digitālo bibliotēku var apgūt jau tagad. Bibliotekāri ir labs resurss skolās, ja viņi būtu profesionāli 

sagatavoti šim darbam. 

 

„Mums ir skaidrs mērķis, bet būtiski ir definēt atrisināmos jautājumus. 

 

Līdz šim ir uzstādījums, bet nav plāna, kā to sasniegt. Viena lieta ir nauda, bet papildus tam ir jāsaprot, 

cik efektīvi un ko mēs ar naudu darīsim. Skolēnu rīcībā ir viedtālruņi, kuri ir pietiekami jaudīgi 

mācībām. Skolotāji saka – 70–80 % bērnu tie jau ir; 

 

tad valstij atlikušajiem 20–30 % ir jāpalīdz iegādāties viedtālruņus. 
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Digitālā bibliotēka ir neatkarīga, un to var izmantot jebkurā no tālruņiem. 

 

Protams, ir jādomā par veselību, redzi. Bet vispirms ir jāmēģina pārslēgt IT no izklaides uz izziņu. Ja 

skolotājs saprot, kā to darīt, tad viss ir kārtībā. Planšetes kļūst pieejamas, mobilo telefonu akcijas ir 

aktuālas, vecāki nopērk jaunus telefonus un vecos atdod bērniem. Varianti ir," rosina Andris Gribusts. 

 

Aivars Gribusts uzsver, ka 23 gadus ir investējuši mācību saturā un tā ir joma, kur, viņuprāt, nauda arī 

ir jāiegulda. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) nerealizētais portāla „Skolas.lv" izveides projekts 

liek secināt, ka ir svarīgi saprast pasaulē aktuālās tendences un sekot tam, kas notiek. 

 

Ir jārod risinājumi, kā uzklausīt citus viedokļus. 

 

Kā vecākās paaudzes pedagogiem sokas IT apguvē un izmantošanā? 

 

Andris Gribusts uzsver, ka skolotāja vecumam nav nozīmes, atšķiras reakcija, bet, ja ir atvērtība, spēja 

pieņemt, ka mēs visi mācāmies, viss ir kārtībā. „To esam novērojuši. Labākais skolēns klasē ir 

skolotājs – skolotājam nav jāzina viss, var mācīties kopā. 

 

Skolotājs ir aktivizētājs. Lielākā daļa darba ir skolēnu veikums, un tad ir secinājumi. Vēl viens aktuāls 

jautājums: tehnoloģijas ienāk un ienāks, kā tās veiksmīgāk izmantot? Skolā ir jābūt neatkarīgam 

cilvēkam (kā struktūrvienībai), kas skatās un kontrolē tehnoloģijas. Viņam ir jāpilda atbalsta funkcijas. 

Kur nav, tur skolotājiem ir ļoti grūti, nav drošības izjūtas. Būtu jāmaina skatapunkts, jo skolas vidē 

tehnoloģiju būs aizvien vairāk. To pieprasa sabiedrība," secina Aivars Gribusts. 

 

„Salīdzinot mūsu pieredzi ar skolotāju uzvedību nodarbībās pirms desmit gadiem, kad bija grūti 

darboties, diskutēt, tad tagad, piemēram, dabaszinātņu un matemātikas izglītības projekta rezultātā ir 

mainījusies skolotāju motivācija, atvērtība, spēja dalīties pieredzē, uzklausīt, ir uzlabojušās sadarbības 

prasmes," uzsver Aivars Gribusts. 

 

Viņaprāt, tehnoloģija ir tikai rīks, kas palīdz atrast problēmas risinājumu digitālā vidē. „Lielvārdā" 

meklē rīkus, lai stundās var eksperimentēt šajā vidē. „Uzskatu, ka maksimāli viss darbs būtu 

jākoncentrē skolās, bet ne mājās. 

 

Ir jāmeklē veidi, kā ar tehnoloģijām to viegli izdarīt. Digitālie uzdevumi, piemēram, kas neaizņem laiku 

ne bērniem, ne skolotājiem, un skolotāji redz, kuram bērnam kurš uzdevums sagādā grūtības, un uzreiz 

var sniegt palīdzību. 

 

Kopš 2006. gada izstrādājam digitālos materiālus; pēdējos četros gados aktīvi meklējam pieejas 

digitālajiem materiāliem. Skolotāja uzdevums ir spēt palīdzēt tiem, kam ir jāpalīdz. Bērnu prasmes aug 

ar katru gadu. 

 

Poligrāfiskie mācību līdzekļi nespēj nodrošināt uzdevumu diferenciāciju daţādām grūtības pakāpēm, 

piemēram, 100 uzdevumu vienai tēmai vairākos līmeņos. 

 

Uzdevumi ir tādi, lai atbildi varētu sniegt, balstoties uz savām zināšanām. Ir uzdevumi, kuros skolēnam 

ir jāveido zināšanas. Ir uzdevumu varianti, kur pirmais ir grūtāks uzdevums: ja neatrisina, piedāvājam 

vieglāku uzdevumu, lai skolēnam nezūd motivācija; 
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tad atkal grūtāks uzdevums utt " stāsta Aivars Gribusts. 

 

Viņš atgādina: bērnu motivācija ir bijusi izšķirošā vienmēr. Globāli notiek diskusijas un mācības 

skolotājiem, kā motivēt mācīties nemotivētus bērnus. Un te tehnoloģijas var piedāvāt iespējas. Fizikas 

skolotāja, piemēram, atzīst, ka ar šiem digitālajiem uzdevumiem visi bērni klasē darbojas. „Mēs 

redzam, kas notiek Latvijā un pasaulē. 

 

Es vēlētos, lai izglītības pētnieki, ja ir gatavi pētīt digitālo uzdevumu atgriezenisko saiti, iekļauj savā 

dienaskārtībā šo tēmu – esam gatavi iesaistīties. Uzņēmumā neesam specializējušies pētniecībā," 

norāda Aivars Gribusts. 

 

Rakstura veidošana ir svarīga 21. gadsimta prasme, tā nav akcentēta, bet augstskolas interesē mācīties 

griboši cilvēki, tāpēc jaunajā izglītības standartā ir nepieciešams samazināt zināšanu apjomu, bet vairāk 

koncentrēties uz prasmju veidošanu. Zināt visu nav iespējams, svarīgi ir parādīt, ko tu vari izdarīt ar to, 

ko tu zini. 

 

Aivars Gribusts norāda: „Latvijai ir labi rādītāji zināšanu iegaumēšanā, bet tur, kur zināšanas ir jālieto 

praktiski, esam viduvēji. Mēs varam būt augstāk! Ir jāpārskata, kā tiek veidoti pārbaudes darbi, pēc kā 

vērtē, vai ir analītika, vai galvenais ir atzīmes vai vērtējums pa kritērijiem. Par to runā pasaulē, un ar 

savu darbību mēs mēģinām mainīt skatījumu uz šo jautājumu." Valmieras sākumskola, Talsu 

sākumskola, Lielvārdes pamatskola, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Ventspils 4. vidusskola, 

Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Rīgas Teikas vidusskola aktīvi darbojas jēgpilnā IT izmantojumā un 

mūsdienīga mācību procesa organizēšanā. 

 

„Iespēju tilts" – rītdienas skola šodien „Lielvārds" šogad piekto reizi organizēja izglītības līderu forumu 

„Iespēju tilts", kas tika veltīts mūsdienīga izglītības satura un mācību vides sinerģijai. Šo gadu laikā 

forums ir pulcējis vairāk nekā 2000 apmeklētāju. Šogad divās dienās skolotājiem notika vairāk nekā 40 

darbnīcu. 

 

Sākumskolas skolotāju grupas tēma bija datorikas mācīšana ar 1. klasi. „Mums vairāk šķiet, ka ir 

nepieciešams veicināt tehnoloģiju izmantošanu citos mācību priekšmetos, nevis jāsāk ar informātiku 

jau 1. klasē. Kādi ir šķēršļi, lai to īstenotu? Būtībā šķēršļu nav – tikai skolotāja sagatavotība un mācību 

vides nodrošinājums sākumskolā. Ja mēs skatāmies no mūsu kursu pieredzes, tad tieši pirmsskolas un 

sākumskolas skolotāji tehnoloģijām ir visatvērtākie. 

 

Viņi tās izmanto organiskāk un efektīvāk, bet viņiem skolā ir vismazākais nodrošinājums, lai gan tās 

būtu vislabākie resursi. Paradoksāli. Valmiera un Talsi ir piemēri, kā skolas ar pašvaldībām rada 

vienlīdzīgus apstākļus katrā klasē, nevis viena klase skolā ar datoriem. Tas ir apbrīnojami, kā stundas 

notiek un ko var dabūt gatavu. Tā mēs vēlētos. Un sasniegumi? Es nezinu, kā tos vērtēt. Droši vien kā 

to izjūt iepretī pārbaudes darbiem. 

 

Bet bērnu atvērtība ir brīnišķīga – darbojas aizrautīgi un ar prieku. Mērķis nav tehnoloģiju 

izmantošana, bet tehnoloģija jau ir process. Tāpēc digitālie uzdevumi ar jēgu bērnos veicinās digitālo 

prasmju apgūšanu," uzskata Aivars Gribusts. 

 

Otrajā forumā dienā pieredzē dalījās briti, jo problēmas ir līdzīgas. 
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Tika runāts arī par formatīvo vērtēšanu un atgriezenisko saiti starp skolēnu, vecākiem un skolotāju. 

Latvijā radītais uzņēmums „Edurio" ar prasmīgi izstrādātu aptauju palīdzību jau tagad piedāvā skolām 

iegūt skolēnu viedokli par mācībās notiekošo. 

 

Skolēnu viedoklis ļauj arī skolotājam kritiski paskatīties uz savu darbu un veikt tajā izmaiņas. 
 

Daiga Kļanska  

Izglītība un Kultūra 

http://www.lizda.lv/
http://www.lizda.lv/


 

 

www.lizda.lv             23 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)     INFORMĀCIJAS APKOPOJUMS 
 

Izglītība un Kultūra: Izglītībā ir jābūt līdzsvaram starp tradīcijām un inovācijām 
Publicēta: 28.05.2015. 

 

Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs kopš 5. maija ir Guntars Catlaks, kurš Latvijā atgriezās 

no Briseles, kur pildīja starptautiskās izglītības darbinieku arodbiedrības „Education International" 

pētniecības koordinatora pienākumus. Viņa vadībā līdz 2018. gadam ir jātop kompetencēs balstītam 

vispārējās vidējās izglītības standartam. G. Catlaks uzskata – Latvijas izglītības sistēma nav ne slikta, 

ne problemātiska, taču izglītībai ir jāiet līdzi laikam. 

 

Kāda bija jūsu motivācija pieteikties jaunajam amatam? 

 

Motivācija bija vienkārša. Pēc divpadsmit Briselē nodzīvotiem un nostrādātiem gadiem ļoti gribējās 

atgriezties Latvijā. Es neteiktu, ka man tur bija apnicis, taču visu laiku domāju par atgriešanos. Bija 

skaidrs, ka nevēlos palikt Briselē līdz pensijai. Protams, pirmie gadi, dzīvojot ārzemēs, šķiet aizraujoši, 

bet, ja nodzīvo pietiekami ilgi, kādus gadus desmit, tad jau sāc domāt – vai tā ir tā zeme, pilsēta un 

vide, kur vēlos palikt uz mūţu. Un tad atbilde tomēr ir – nē! Amatam pieteicos pats, tiesa gan – ne 

pirmajā, bet otrajā kārtā. 

 

Kāds ir jūsu skatījums uz jaunajā amatā paveicamo? Kuras darbības jomas vēlaties vairāk akcentēt? 

 

Izglītība ir mana joma! Šā iemesla dēļ man nebija vienalga, kādā amatā atgriezties Latvijā. Tas bija ļoti 

labs gadījums, ka tieši šis darbs pavērās kā iespēja. Mans redzējums – vēlos veidot mūsdienīgu, uz 

nākotni orientētu izglītības saturu. 

 

Bez šaubām, mūsu iestāde „nesedz" visu izglītību – tas ir komplekss jautājums. 

 

Runa ir par izglītības satura modernizēšanu, skatoties perspektīvā. 

 

Droši vien lielākais izaicinājums, runājot globāli, ir mana vēlēšanās saglabāt jeb noturēt līdzsvaru, ko 

veido tradīcija un inovācija. 

 

Mums izglītībā ir spēcīgas tradīcijas, un es nekad neesmu teicis, ka izglītība Latvijā būtu slikta vai 

problemātiska. Mums tā nav jāpārveido tāpēc, ka kaut kas nedarbotos, bet gan tāpēc, ka izglītībai ir 

jāseko līdzi laikam. Saikne un mijiedarbība starp tradīciju un inovācijas spēju – tā ir būtiskākā īpašība, 

kas ir nepieciešama visā izglītības sistēmā, ne tikai Latvijā. 

 

Tur arī ir lielā konkurence starp izglītību pasaulē un Eiropā. Tā ir joma, kurā, es ceru, varēšu ar savu 

pieredzi palīdzēt. 

 

Kuras Latvijas izglītības vērtības pamana un novērtē kā labas arī citviet pasaulē? 

 

Bieţi vien labi un atzinīgi novērtēta ir eksakto mācību priekšmetu mācīšana, taču ne vienmēr tāpēc, ka 

tā būtu ārkārtīgi inovatīva, bet gan tāpēc, ka mums ir tradīcija un pedagogu kapacitāte. 

 

Nāk prātā arī interešu izglītība – viss, kas notiek neformāli, ārpus stundu laika. Šajā ziņā, cik man 

zināms, Latvija ir diezgan unikāla Eiropā un pasaulē ar ārkārtīgi attīstīto tradīciju – gan skolēnu kori, 

gan dziesmu svētki, gan interešu pulciņi un viss pārējais, kas notiek pēc mācību stundām. Latvijā 

http://www.lizda.lv/
http://www.lizda.lv/


 

 

www.lizda.lv             24 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)     INFORMĀCIJAS APKOPOJUMS 
 

interešu izglītība ir daļa no vispārējās izglītības satura. Tā daţkārt neparādās mūsu stundu plānā, taču 

tas ir tādēļ, ka interešu izglītība tiek daţādi organizēta. 

 

Vai nav tā, ka mēs daţkārt formālo un neformālo izglītību, tēlaini runājot, uzskatām par diviem upes 

krastiem? 

 

Tā nevajadzētu būt. Iespējams, tāds varētu būt skats no malas, taču cilvēki, kas ar to nodarbojas, 

visbieţāk ir tie paši skolotāji, tāpēc praksē šī saikne ir cieša. Iespējams, no ārpuses varētu izskatīties, ka 

tā tiek daţādi organizēta. 

 

Veidojot pedagogu darba samaksas jauno modeli, izskanēja doma, ka interešu izglītību varētu finansēt 

tikai no pašvaldību budţeta. Patlaban ir baţas par to, ka – atkarībā no pašvaldību rocības – bērniem 

pieeja interešu izglītībai varētu kardināli atšķirties, jo ne visu pašvaldību finanšu iespējas ir 

līdzvērtīgas. Ja tiešām šis modelis tiks īstenots, tas varētu izvērsties diezgan dramatiski. 

 

Kā es saprotu, jaunajā pedagogu darba samaksas modelī ir paredzēts, ka pedagogiem būtu daudz vairāk 

laika – apmaksāta laika – nekā pašlaik. Tas būtu ne tikai stundu vadīšanai, bet arī tām gatavojoties un 

strādājot ar skolēniem ārpus stundām. 

 

Jā, skolotājiem būs vairāk laika, bet amata vienību skaits būtiski samazināsies. Praktiķi rēķina, ka viņi 

pilnā apjomā nespēs realizēt pat mācību plānu, tāpēc ir zināmas riska pazīmes. 

 

Es jums principā piekrītu. Ja interešu izglītībai vispār nebūtu valsts dotācijas finansējuma, kāds tas ir 

pašlaik, tad tas, bez šaubām, ietekmētu pašvaldības, kurām ir mazāka rocība. 

 

Līdz 2018. gadam ir jābūt gatavam kompetenču pieejā balstītam vispārējās izglītības standartam, par 

kura izstrādi ir atbildīga jūsu institūcija. 

 

Kas jau ir iesākts, padarīts? 

 

Ļoti labi, ka esmu amatā reizē ar šā apjomīgā darba sākumu, jo jūtos tajā iesaistīts ar pirmajiem 

posmiem, lai gan daţas iestrādes jau ir notikušas. Mēs gatavojam lielus Eiropas struktūrfondu 

projektus, kur šim darbam būs finansējums. 

 

Tiek plānots projektu realizāciju pakāpeniski sākt ar šā gada septembri. Pirmais uzdevums būs darba 

grupu un programmu izstrāde un tad arī mācību materiālu izstrāde un aprobācija. Tas būs ilgstošs 

process, bet ideja ir virzīties uz kompetencēs balstītiem standartiem un programmām. No savas 

pieredzes varu apliecināt, ka kompetenču pieeja pašlaik ir gan pamatota, gan populāra, gan izplatīta, uz 

to virzās visas izglītības sistēmas, attālinoties no diezgan šauriem priekšmetu standartiem un 

aprakstiem un mērķējot uz plašākām kompetenču jomām. Ir paredzēta arī dziļāka saturiskā 

interpretācija. 

 

Kādus cilvēkus plānojat aicināt darba grupās, lai saturu veidotu gan zinātniski, gan praktiski 

sabalansētu? 

 

Darba grupā būs gan zinātnieki, gan praktiķi. Mēs nedrīkstam piemirst par zinātniskuma principiem, lai 

nenotiktu tā, ka izmantojam tikai praktiķus. Mums ir jāaicina kopā gan praktizējoši un pieredzes bagāti 

skolotāji, kuri māca bērnus, gan augstskolu mācībspēks, gan zinātnieki un pētnieki, kuri ir attīstījuši 
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jaunas zināšanu jomas, ieskaitot digitālās prasmes. Es pieņemu, ka lielākā daļa šo materiālu būs 

digitalizēti. 

 

Strādāsim arī ar IT jomas un nevalstisko sektoru speciālistiem un uzņēmējiem. 

 

Kādā veidā notiks cilvēku atlase darba grupām? 

 

Konkursu kārtībā. Konkursiem varēs pieteikties, būs savi atlases kritēriji gan skolām, gan 

individuāliem programmu un mācību līdzekļu veidotājiem. 

 

Kas būtu jāzina un jāmāk 21. gadsimta otrās puses cilvēkam? 

 

Es nebūšu pārāk oriģināls, jo pamats ir astoņas pamatkompetences, par kurām ir rakstīts Eiropas 

Komisijas dokumentā „Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and 

Opportunities for Policy" („Pamatprasmju attīstība Eiropas skolās: izaicinājumi un iespējas politikai"). 

Tās ietver spēju viegli un bez piepūles sazināties dzimtajā valodā, spēju sazināties svešvalodās, 

matemātisko kompetenci un pamatprasmes dabas zinātnēs un tehnoloģijās, IT prasmes, sociālās un 

pilsoniskās prasmes, uzņēmējspējas, mācīšanos mācīties un kultūrapziņu un jaunrades spējas. Ja mēs uz 

tām skatāmies kā uz izglītības pamatmērķiem, kompetences apraksta, kādu mēs vēlamies redzēt cilvēku 

pēc konkrētā izglītības posma. 

 

Kompetences raksturo izglītotu, harmoniski attīstītu personību, kas spēj attīstīt gan sevi, gan 

sadarboties ar citiem. Tas arī ir izglītības mērķis – dot šīs kompetences cilvēkiem. 

 

Un tad seko priekšmetiskais saturs, kurā šīs kompetences tiktu mācītas. Saturā integrējas visas minētās 

kompetences. Katrā no izglītības jomām, kas daļēji atbilst mācību priekšmeta domāšanai, kritiski 

svarīgi ir programmu veidošanas līmenī iestrādāt, lai visas minētās kompetences tiktu mērķtiecīgi 

attīstītas. Protams, daţas kompetences cieši pārklājas ar daţādām saturiskajām jomām, piemēram, 

digitālās kompetences nenozīmē tikai datoriku, bet arī sociālās zinības, dabaszinības, matemātiku utt. 

 

Kā jūs plānojat iekļaut mācību saturā valstiskuma izjūtas stiprināšanu cittautiešiem? 

 

Viens no izglītības mērķiem un uzdevumiem ir audzināt lojālus un patriotiski noskaņotus cilvēkus. 

 

To nosaka Izglītības likums, un mēs to īstenojam. Es to saskatu tieši šo kompetenču ietvarā. Viena no 

kompetencēm cilvēkam ir pilsoniskā un sociālā, kas ietver patriotismu, lojalitāti pret valsti, kurai jūties 

piederīgs. Var jau būt, ka daļa cittautiešu jauniešu dalību 9. maija svinībās neuztver kā dilemmu un 

viņiem tā nešķiet kā nelojalitātes izpausme Latvijai. 

 

Būtu jāzina, kāda ir viņu motivācija – varbūt daţiem tā ir protesta forma, šādā veidā viņi demonstrē 

savu aktīvo dzīves pozīciju. Es vēlētos to saredzēt plašāk: patriotisms neizslēdz arī kritisku un 

analītisku attieksmi. Tieši patriotisma jomā šī neformālā jeb ārpusstundu izglītība, pasākumi, kurus 

skolas īsteno laikā, kad nav stundu, ir ļoti būtiski. Skola nav tikai fabrika, kur cilvēki atnāk, izdara savu 

darbu un iet projām. Skola ir vide, socializācija. 

 

To, kāds klimats mācību iestādē izveidojas, nevaram regulēt mēs vai ministrija. Tur lielas iespējas ir 

gan pašvaldībai, gan pašai skolai un pedagogu kolektīvam, kuri veido tādu vidi, kas rada identitātes, 

piederības izjūtu. Ja skolēns atnāk uz skolu un jūt, ka viņš ir Latvijā, tas jaunieti ļoti būtiski ietekmē. 
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Vēl, protams, ir ģimenes vide, kurā audzēkņi atrodas ārpus skolas. 

 

Daudz pārmetumu VISC izpelnās par bērnu ar speciālām vajadzībām mācīšanu: trūkst mūsdienīgu 

mācību līdzekļu, nav skolēnu vajadzībām atbilstoša atbalsta, arī skolotāji ne vienmēr ir sagatavoti 

darbam ar bērniem, kuriem ir daţāda rakstura traucējumi. Kādas uzlabojuma iespējas saskatāt šajā 

jomā? 

 

Šī joma ir ļoti liela un atbildīga. 

 

Es vēlētos, lai mēs speciālo izglītību neskatām kā atsevišķu darbības virzienu, par kuru citiem kolēģiem 

nebūtu viedokļa. Veidojot gan saturu, gan eksamināciju, ir jāraugās tieši tāpat, kā mēs raugāmies uz 

visiem skolēniem atkarībā no viņu vecuma īpatnībām, nepieprasot, ka visiem ir jābūt vienādiem. Šajā 

kontekstā ir jāapzinās, ka visiem zināmā mērā ir speciālas vajadzības. 

 

Iekļaujošā izglītība to arī nozīmē, ka izglītības process, vērtējums un darbības tiek pielāgotas 

konkrētam bērnam atkarībā no tā, kādas speciālās vajadzības viņam ir. Tāda būtu ģenerālā pieeja. Arī 

saistībā ar speciālajām skolām mums ir savas tradīcijas – nekas nav radies tukšā vietā, un tām ir liela 

kompetence. 

 

Rēķinot pēc modeļa „nauda seko skolēnam", speciālās izglītības iestādes ir palikušas pustukšas. Katra 

pašvaldība bērnu ar speciālajām vajadzībām cenšas noturēt savā skolā, nepiedāvājot atbalsta sistēmu, 

kāda šim bērnam ir nepieciešama un kādu viņš saņemtu speciālajā skolā. 

 

Pilnīgi precīzi. Mēs atbalstām, un ir labi, ja bērni tiek integrēti parastā mācību vidē, kas nav 

noslāņojusies, nošķirta, bet to nedrīkst darīt mehāniski un „lēti" – tā ļoti bieţi ir izglītības politikas 

problēma. 

 

Esam realizējuši projektu, kurā bērniem ar lasītā teksta uztveres grūtībām tiek nodrošināta 

datorprogramma „SymWriter". Par satura izstrādi jaunajā projektā ir paredzēts, ka mēs veidosim 

mācību līdzekļus arī speciālām programmām un metodiskos materiālus bērniem ar daţādām speciālām 

vajadzībām. 

 

Tas ir iestrādāts projekta konceptā, ieskaitot datorprogrammu no teksta uz runu. Man gribētos cerēt, ka 

mēs šajā jomā strādāsim pietiekami ātri un progresīvi. 

 

Tā ir mana pārliecība. 

 

Kāds ir jūsu redzējums par centralizēto eksāmenu lietderību? 

 

Mans redzējums par centralizētajiem eksāmeniem un novērtējumu ir līdzsvarots. Novērtējumam 

pedagoģijā ir trīs funkcijas. Viena ir attīstošā, kas nozīmē – ja veidojam mācību plānu vai uzdevumus 

stundai, dodot konkrētus problēmrisinājumus, mēs jau pārbaudām. 

 

Risinot uzdevumus, skolēns mācās, un tā ir viena no pamatmetodēm. 

 

Ir grūti iedomāties, kā, to nedarot, mēs mācām. Vai tikai stāstām? Kur tādā gadījumā paliek 

atgriezeniskā saite? Tātad ir attīstošā funkcija – un pārbaudes darbi vienlaikus ir mācību procesa 
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sastāvdaļa. Šīs funkcijas izpildē pat nav tik būtiski, ko mēs beigās ar to iesākam. Skolēns dara pats, 

kļūdās, izpilda kaut ko pareizi vai nepareizi, taču svarīgs ir pats process. Otra ir diagnosticējošā 

funkcija, jo gan pedagogam, gan skolai, gan mums kā politikas īstenotājiem, pētniekiem, augstskolām 

un arī valstij ir jāzina, kas notiek, vai saistībā ar kompetencēm ejam pareizā virzienā un skolēni 

patiešām ir apguvuši šīs kompetences. Tāpēc pārbaudes darbiem diagnosticējošā līmenī ir jānotiek 

regulāri, sistēmiski un pietiekami zinātniski, lai mēs varētu izdarīt secinājumus. Skolotājam ir jāseko 

skolēna attīstībai un jāzina, kā viņš attīstās, taču šeit ļoti var palīdzēt tehnoloģijas. Un tad mēs nonākam 

pie centralizētajiem eksāmeniem, kas ir trešais funkcionālais līmenis un arī formālā atzīšana. 

 

Tas ir svarīgi profesionālajai kvalifikācijai. Ja mēs saglabājam atestātu par pamatskolas izglītību, 

diplomu par vidējo izglītību un augstāko izglītību, ir jābūt formālai sistēmai, kas to objektīvi novērtē – 

vai prasības esmu izpildījis. 

 

Šajā līmenī centralizētie eksāmeni pilda savu lomu un funkciju, un es domāju, ka tā saglabāsies. Varētu 

mainīties forma, piemēram, daudzās izglītības sistēmās pāriet no papīra formāta uz elektronisko, bet 

principam, ka, pabeidzot noteiktu izglītības līmeni, skolēns tiek novērtēts, ir jābūt. 

 

Latvijas Pašvaldību savienība kongresa rezolūcijā par izglītību ir aicinājusi izvērtēt, vai nav iespējams 

samazināt mācību laika ilgumu, kas nozīmē atteikties no 12 klasēm, pārejot uz 11 klašu izglītību. 

 

Vai, izstrādājot kompetencēs balstītu mācību saturu, jūs varētu izvērtēt šādu iespēju? 

 

Pašlaik, gatavojot projektus, balstāmies uz pašreizējo mācību laiku, kaut gan kompetenču pieejā 

plānojam domāt arī par pirmskolu, paplašinot laiku uz agrīnu vecumu – 3 vai 4 gadu vecumu. Pašlaik 

darbojamies tai pašā ietvarā: pirmās sešas klases – sākumskola, pēc tam 7.–9. klase – pamatskola un 

vidusskola – 10.–12. klase. Esmu uzklausījis daţādus viedokļus. 

 

Cilvēki ir pauduši, ka 12 klašu ir par daudz, bet es personīgi tam nevaru piekrist. Mana pieredze rāda, 

ka citās valstīs ir tieši pretēja tendence – izglītošanās laiku pagarināt. Attīstītās valstis virzās uz ilgāku 

izglītošanās laiku. Lai gan – no otras puses – vidējās izglītības ieguves periodā profesionālajai izglītībai 

ir pieaugoša loma. Tie ir divi paralēli procesi. Pētījumi atklāj, ka cilvēkiem, kuriem ir tikai pamatskolas 

izglītība vai arī vidējā izglītība, atšķirības turpmākās dzīves iespējās ir ļoti lielas. Mūsdienās darba tirgū 

cilvēkiem bez vidējās izglītības iespēju ir ļoti maz. Taču, iegūstot vidējo izglītību, satura un 

kompetenču ziņā rodas milzīgas attīstības iespējas. Mans personiskais viedoklis – visiem cilvēkiem 

būtu jāiegūst vidējā izglītība: vai nu vispārējā, vai profesionālā. Un robeţas starp abām vajadzētu 

tuvināt. 

 

Vai vidusskolās, iegūstot vidējo izglītību, vajadzētu būt iespējai specializēties kādā jomā? 

 

Es ceru, ka, veidojot kompetencēs balstītu saturu, mēs varēsim atrast veidu, kā līdzsvarot humanitāro 

un eksakto mācību priekšmetu apguvi, lai nebūtu tā, ka, pabeidzot vidusskolu, jauniešiem ir būtiski robi 

kādā no zinātņu jomām. 

 

Nav pieļaujams, ka, beidzot skolu, cilvēks nav ieguvis pamatprasmes kādā no astoņām 

iepriekšminētajām pamatkompetencēm. 

 

Taču, no otras puses, ir jādod iespēja cilvēkam augstākajās klasēs attīstīt savas spējas kādā īpašā jomā. 
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Runājot par pedagogu profesionālo pilnveidi, daţādi kursi tiek vērtēti samērā kritiski. Ko darīt, lai 

nākotnē pedagogi kursos varētu pilnveidot tās prasmes, kas ir viņu vājā puse? 

 

Pedagogiem ir jāseko notiekošajam, jo, ieviešot jaunu saturu, viņi būs tie, kas to realizēs. 

Iepriekšminētās kompetenču jomas ir jāattīsta arī skolotājiem. Nav iespējams mācīt digitālās 

kompetences, ja pedagogam pašam šo kompetenču trūkst. Tāpēc izglītības satura attīstībā ir paredzēts, 

ka arī skolotājs paralēli apgūst to pašu. Otra specifiskā joma – pedagogiem mūsdienās arvien vairāk ir 

jāprot sadarboties, kā arī organizēt un vadīt procesu. 

 

Angliski ir termins „leadership" jeb vadība, kas ietver ne tikai hierarhisku vadīšanu, bet arī sadarbības 

ideju. Šīs prasmes 21. gadsimta skolā ir vitāli nepieciešamas, jo bez tām mēs nevaram runāt par 

mūsdienīgu, integrētu mācību saturu. 

 

Skolotāji jau nav mehāniski izpildītāji; 

 

viņiem savās grupās un klasēs ir jāmācās strādāt ar daţādiem audzēkņiem. Tas būtu saistībā ar 

iepriekšminēto iekļaujošo izglītību. 

 

Cik ilgs būs jaunā vispārējās vidējās izglītības standarta aprobācijas laiks? 

 

Projekts ir apjomīgs. Es pieņemu, ka aprobācijai varēs pieteikties diezgan liels skolotāju skaits un tas 

varēs sākties 2016. gadā. Aprobāciju ir paredzēts veikt visā Latvijā ne mazāk kā 70 pašvaldību un 

valsts dibinātajās izglītības iestādēs visos plānošanas reģionos. 

 

Aprobācijā ir svarīgi iesaistīt izglītības iestādes, kas īsteno daţādas izglītības programmas daţādās 

izglītības pakāpēs un posmos, tostarp mazākumtautību izglītības programmas un speciālās izglītības 

programmas, īsteno iekļaujošās izglītības principus, ir ar piemērotu materiāli tehnisko bāzi un 

mūsdienīgu mācību vidi, kā arī pārmaiņu īstenošanai motivētu pedagoģisko kolektīvu. 

 

Vismaz 6000 pedagogu tiks iesaistīti profesionālās kompetences pilnveidē, aprobējot un pakāpeniski 

ieviešot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu. 

 

Projekta īstenošana ir plānota sešus gadus – no 2015. gada līdz 2021. gadam, paredzot līdz 2018. 

gadam aprobēt un ieviest jauno saturu secīgi pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē, pēc 2018. gada – 

vidējās izglītības pakāpē. 

 

Nākamais jautājums ir par datorikas apguvi ar 1. klasi, sākot ar šā gada 1. septembri. Vai programmas 

jau ir gatavas? 

 

Divās nedēļās, kopš esmu jaunajā amatā, pats ar šo jautājumu esmu diezgan daudz strādājis. 

 

Programmas ir izstrādātas visiem posmiem un visām paredzētajām aprobācijas klasēm – 1 4. un 7. 

klasei. Tās ir iesniegtas ārējiem ekspertiem izvērtējumam, un ministrija pašlaik veido novērtējumu. 

 

Tāpēc patlaban ir zināma kavēšanās, jo bija plānots, ka programmas publiskos 1. maijā. Es sāku darbu 

5. maijā, un tas vēl nebija noticis, jo ekspertu vērtējumi kavējās. Tikko programmas būs izvērtētas, mēs 

tās publiskosim VISC mājaslapā. 

 

http://www.lizda.lv/
http://www.lizda.lv/


 

 

www.lizda.lv             29 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)     INFORMĀCIJAS APKOPOJUMS 
 

Vai saistībā ar šīm programmām skolotājiem vasarā ir plānotas kādas mācības? 

 

Liepājas Universitāte skolotājiem organizēs un vadīs tālākizglītības kursus vasarā, bet tas ir tikai viens 

no pieejamajiem mācību veidiem. 

 

Kā notiek sagatavošanās piloteksāmenam fizikā, ķīmijā, dabaszinībās nākamajā mācību gadā? 

 

Nākamajā mācību gadā būs pilotprojekts – obligātie centralizētie eksāmeni pēc skolas izvēles fizikā, 

ķīmijā vai dabaszinībās. 

 

Pašlaik tiek plānots, ka pilotprojektā piedalīsies 12 klases skolēni aptuveni 50 skolās dabaszinībās, 60 

skolās fizikā un 60 skolās ķīmijā. 

 

Visi šie eksāmeni notiks vienlaikus – 2016. gada 13. aprīlī. 

 

Tas ir pilotprojekts, tātad skolas līdz 1. oktobrim varēs pieteikties, iepriekš izvērtējot, ka konkrētajam 

eksāmenam var pieteikt visu klasi. 

 
Daiga Kļanska  

Izglītība un Kultūra 
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Nav skaidrības par valsts atbalsta turpināšanu privāto bērnudārzu un aukļu 

pakalpojumiem 
Publicēta: 28.05.2015. 

 

Jautājums par turpmāku valsts līdzfinansējumu pirmsskolas vecuma bērniem, kuri nepietiekamā 

pašvaldības bērnudārzu vietu skaita dēļ apmeklē privātos bērnudārzus vai izmanto aukles, tiks lemts 

nākamā gada budţeta izstrādes laikā. 

 

Kā aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), patlaban līdzfinansējums plānots 

līdz šī gada beigām, bet 2016.gadā valsts budţetā tam nauda nav paredzēta. Atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem valsts atbalsta apmērs par vienu bērnu noteikts līdz 142 eiro mēnesī. 

 

IZM uzsver, ka jautājums par papildu valsts budţeta līdzekļu piešķiršanu pasākuma turpināšanai ir 

izskatāms likumprojektu "Par valsts budţetu 2016.gadam" un "Par vidēja termiņa budţeta ietvaru 

2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā, vienlaikus ar visu ministriju un 

citu centrālo valsts iestāţu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem un atbilstoši valsts budţeta 

finansiālajām iespējām. 

 

2014.gadā kopumā šim mērķim sniegts finansiāls atbalsts 8 771 903 eiro apmērā, no šīs summas 1 852 

227 eiro ir finansējums tā saucamajām auklēm jeb bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, bet 

privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm - 6 919 675 eiro. 

 

Kā ziņots, ka 2013.gada 1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi par prasībām bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtību. Vienlaikus 

spēkā stājās noteikumi, kas paredz valsts atbalsta piešķiršanu bērniem no pusotra gada vecuma līdz 

obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguvei uzsākšanai, kuri uzņemti pašvaldības rindā, taču 

izglītības pakalpojumu saņem pie privātā pakalpojumu sniedzēja. 

 
Anastasija Tetarenko  

LETA 
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Vidējā mēneša bruto darba samaksa pirmajā ceturksnī augusi līdz 785 eiro 
Publicēta: 28.05.2015. 

 

Šā gada 1.ceturksnī vidējā mēneša bruto darba samaksa bija 785 eiro, liecina Centrālās statistikas 

pārvaldes dati. 

Vidējā darba samaksa valstī turpināja augt, taču pieauguma temps ir samazinājies. Ja 2014.gada 

1.ceturksnī algas gada laikā palielinājās par 7,4%, tad 2015.gada 1.ceturksni tās pieauga par 6,1% jeb 

45 eiro. 

Privātajā sektorā vidējā mēneša bruto darba samaksa bija 773 eiro, sabiedriskajā sektorā - 809 eiro, bet 

vispārējās valdības sektorā - 757 eiro. Privātajā sektorā algas augušas par 6,9% gadā, savukārt 

sabiedriskajā sektorā - par 5%. 

Salīdzinot ar 2014.gada 1.ceturksni, šā gada 1.ceturksnī vidēji valstī algoto darbinieku skaits, 

pārrēķināts normālā darba laika slodzē, pieauga tikai par 0,3% jeb 2500, kamēr bruto darba samaksas 

fonds palielinājās par 6,5% jeb 103,6 miljoniem eiro. 

Šā gada 1.ceturksnī vidējā neto darba samaksa bija 579 eiro, un gada laikā tā pieauga straujāk nekā 

atalgojums pirms darba nodokļu nomaksas - par 6,8%. Tas skaidrojams ar iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa likmes samazināšanos no 24% līdz 23% no šā gada 1.janvāra. No gada sākuma mainījās valstī 

noteiktā minimālā alga - no 320 eiro līdz 360 eiro jeb par 12,5%, kas ietekmēja vidējās algas 

pārmaiņas. 

2015.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2014.gada atbilstošo periodu, vidējais patēriņa cenu līmenis 

nemainījās, līdz ar to neietekmēja strādājošo iedzīvotāju pirktspējas pieaugumu. 

Šā gada sākumā visaugstākais vidējās algas līmenis bija finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē, 

informācijas un komunikācijas pakalpojumos, enerģētikas nozarē un valsts pārvaldē. Savukārt 

zemākais vidējais atalgojums vērojams izmitināšanas, ēdināšanas un citu pakalpojumu nozarēs, 

izglītības, mākslas, izklaides un atpūtas, tirdzniecības, kā arī nekustamo īpašumu nozarē. 

Šā gada 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2014.gada atbilstošo periodu vidējā bruto darba samaksa pieauga 

visās jomās, izņemot finanšu un apdrošināšanas nozari, kur vērojams neliels kritums par 0,4%. Straujāk 

algas augušas tajās nozarēs, kur atalgojuma līmenis bija zemāks par vidējo valstī: izmitināšanas un 

ēdināšanas pakalpojumu nozarē - par 10,1%, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē - 

par 9,2%, tirdzniecībā un nekustamo īpašumu nozarē - par 8,4%, mākslas, izklaides un atpūtas nozarē - 

par 8,1%. 

Gan nekustamo īpašumu, gan administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē gada laikā darba 

samaksas fonds pieauga, bet darbinieku skaits, pārrēķināts normālā (pilna) darba laika slodzē, 

samazinājās. Savukārt pārējās minētajās nozarēs darba samaksas fonds pieauga straujāk nekā 

darbinieku skaits. 

Gada laikā darbinieku skaita kritums bija vērojams arī lauksaimniecībā, apstrādes rūpniecībā, 

enerģētikas un būvniecības nozarē. 

Darba samaksas datu avots ir individuālo komersantu, komercsabiedrību, valsts un pašvaldību iestāţu, 

nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un administratīvie datu avoti. 
 

Airisa Ādamsone  

LETA 
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Būs izmaiņas profesionālās vidējās izglītības saturā 
Publicēta: 28.05.2015. 

 

Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) izskatīts jautājums par profesionālās izglītības satura izmaiņām, kas 

paredz ieviest tehnisko virzienu vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvē. 

 

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz iekļaut izglītības saturā fizikas vai ķīmijas, vai 

dabaszinību vispārizglītojošos mācību priekšmetus kā obligātus. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

teorētiskais sadalījums tiks papildināts ar tehnisko virzienu, mainot procentuālo sadalījumu, tā 

nodrošinot atbilstošu stundu skaitu un iespēju kārtot eksāmenus minētajos mācību priekšmetos. 

 

Pašlaik šie mācību priekšmeti tiek piedāvāti tikai kā izvēles, nevis obligātie, un tiem ir atvēlēts 

nepietiekams stundu skaits (aptuveni 105 stundas). 

 

Plānotās izmaiņas ļaus uzlabot profesionālās un arodizglītības ieguvēju turpmākās izglītības un karjeras 

iespējas. 

 

No 2015./2016. mācību gada paredzēts visās profesionālās izglītības programmās noteikt veselības 

izglītību kā obligātu, kas tiks iekļauta VISC izstrādātajā jaunajā vienotajā mācību kursā "Sabiedrības 

un cilvēka drošība". 

 

Plānots profesionālās vidējās izglītības beidzējiem noteikt trīs centralizētos eksāmenus un vienu izvēles 

eksāmenu vispārizglītojošos mācību priekšmetos, līdzīgi kā vispārējās vidējās izglītības iestāţu 

skolēniem. Tas nodrošinātu vienotu pieeju pārbaudījumu kārtošanā profesionālās vidējās un vispārējās 

vidējās izglītības programmu beidzējiem. 

 

Plānotās izmaiņas tiek īstenotas saskaņā ar 2014.gada 12.augusta MK pieņemto informatīvo ziņojumu 

"Par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām Latvijas profesionālās izglītības attīstības 

kontekstā". 

 

Lai noteikumu projekts stātos spēkā, tas vēl ir jāskata valdībā. 

 

Papildu informācija: 

Diāna Āboltiņa 

Valsts izglītības satura centrs 

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Tālrunis: 67212415 

E - pasts: diana.aboltina@visc.gov.lv 

 
Preses relīze  

LETA 
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Ventspilī pašvaldība 3.klašu skolēniem apmaksās papildu sporta stundas 
Publicēta: 28.05.2015. 

 

Nākamajā mācību gadā visiem Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu 3.klašu skolēniem papildus 

divām noteiktajām obligātajām sporta stundām katru nedēļu būs vēl trešā sporta stunda, ko apmaksās 

pašvaldība, aģentūra LETA uzzināja Ventspils domē. 

 

Turpmākajos mācību gados trešo sporta stundu nedēļā pašvaldība plāno pakāpeniski nodrošināt visiem 

pilsētas skolēniem no 3. līdz 6.klasei, par piemēru ņemot Latvijas Olimpiskās komitejas projekta 

"Sporto visa klase" metodisko programmu 3.-6.klasei, tādājādi četru mācību gadu laikā pakāpeniski un 

mērķtiecīgi uzlabojot visu klases skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju, vienlaikus dodot 

motivāciju nodarboties ar sportu. 

 

Skaidrojot, kāpēc pašvaldībai šķiet svarīgi nodrošināt papildu sporta stundas skolēniem, Ventspils 

pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs ("Latvijai un Ventspilij") atzina: "Mēs visi esam 

novērojuši, ka šobrīd ļoti lielu dienas daļu bērniem aizņem dators un fizisko aktivitāšu ir maz. Ja mēs 

atceramies savu bērnību, tad vecākiem bija problēma dabūt bērnu iekšā no pagalma, bet tagad... Tas 

parādās arī fiziskās sagatavotības testos bērniem." 

 

Šo ieceri konceptuāli atbalstījusi Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budţeta komisija. Plānots, 

ka ieceres īstenošanai nākamajā mācību gadā pie pašreizējā pedagogu atalgojuma modeļa no 

pašvaldības būtu jāatvēl vairāk kā 4000 eiro. Savukārt pēc četriem gadiem, kad trešā sporta stunda 

nedēļā būs ieviesta jau visiem 3.-6.klašu skolēniem, pie pašreizējā pedagogu atalgojuma modeļa tas 

varētu izmaksāt ap 17 000 eiro mācību gadā. 

 

Ventspils pilsētas pašvaldība aicina arī citas pašvaldības pievienoties iniciatīvai skolu audzēkņiem 

nodrošināt papildu sporta stundas, bet Izglītības un zinātnes ministriju - no 2016.gada šim mērķim rast 

finansējumu valsts budţetā. 

 
Kārlis Lithens  
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Fiziku, ķīmiju vai dabaszinības profesionālajā izglītībā varētu noteikt par 

obligātām 
Publicēta: 28.05.2015. 

 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosina mainīt profesionālās izglītības saturu, vispārizglītojošo 

mācību priekšmetu apguvē ieviešot tehnisko virzienu. 

 

Valsts sekretāru sanāksmē iesniegtais Ministru kabineta noteikumu projekts paredz iekļaut izglītības 

saturā fizikas vai ķīmijas, vai dabaszinību vispārizglītojošos mācību priekšmetus kā obligātus. 

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu teorētiskais sadalījums tiks papildināts ar tehnisko virzienu, 

mainot procentuālo sadalījumu, tā nodrošinot atbilstošu stundu skaitu un iespēju kārtot eksāmenus 

minētajos mācību priekšmetos. 

 

Pašlaik šie mācību priekšmeti tiek piedāvāti tikai kā izvēles, nevis obligātie, un tiem ir atvēlēts 

nepietiekams stundu skaits - aptuveni 105 stundas, uzskata IZM. 

 

Noteikumu projekta autori apgalvo, ka plānotās izmaiņas ļaus uzlabot profesionālās un arodizglītības 

ieguvēju turpmākās izglītības un karjeras iespējas. 

 

No 2015./2016.mācību gada paredzēts visās profesionālās izglītības programmās noteikt veselības 

izglītību kā obligātu, kas tiks iekļauta Valsts izglītības satura centra izstrādātajā jaunajā vienotajā 

mācību kursā "Sabiedrības un cilvēka drošība". 

 

Plānots profesionālās vidējās izglītības beidzējiem noteikt trīs centralizētos eksāmenus un vienu izvēles 

eksāmenu vispārizglītojošos mācību priekšmetos, līdzīgi kā vispārējās vidējās izglītības iestāţu 

skolēniem. Tas nodrošinātu vienotu pieeju pārbaudījumu kārtošanā profesionālās vidējās un vispārējās 

vidējās izglītības programmu beidzējiem, uzskata IZM. 

 

Lai noteikumu projekts stātos spēkā, tas vēl būs jāskata valdībā. 

 
Anastasija Tetarenko  
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Arī šogad pedagogi var papildināt profesionālo kompetenci B programmas kursos 
Publicēta: 27.05.2015. 

 

Lai pilnveidotu profesionālo kompetenci un paaugstinātu profesionālo kvalifikāciju, tostarp tiesības 

mācīt vēl kādu citu mācību priekšmetu, arī šogad pedagogiem ir iespēja pieteikties un bez maksas 

apgūt B programmu kursus. Plānots, ka par valsts budţeta līdzekļiem šos kursus varētu apgūt vairāk 

nekā 1000 pedagogu. 

Iepirkuma rezultātā Izglītības un zinātnes ministrija ir piešķīrusi gandrīz 450 tūkstošus eiro bez 

pievienotās vērtības nodokļa pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšanai, 

paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespējas, B programmās iegūstot tiesības 

mācīt citu mācību priekšmetu vai strādāt citā izglītības pakāpē vai strādāt izglītības iestādē. 

Iepirkumā tika noskaidroti kursu īstenotāji - Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas 

Stradiņa universitāte, Rēzeknes Augstskola, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 

Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte. 

B programmu "Tehnoloģijas un zinātņu pamati" būs iespēja apgūt aptuveni 125 pedagogiem, 

"Tehnoloģijas un radošums interešu izglītībā" - 140 pedagogiem, B programmas kursus datorikā 

(informātikā) - 150 pedagogiem, bet "Veselības jautājumu apguve profesionālajā vidējā izglītībā un 

arodizglītībā" - 180 pedagogiem. Savukārt 50 pedagogiem būs iespēja papildināt zināšanas B 

programmā "Speciālās izglītības saturs un didaktika" un "Bibliotēkzinātne", 160 pedagogiem-

"Pedagoģija", 90 pedagogiem - "Pamatizglītības pirmā posma izglītības saturs un didaktika", bet 100 

pedagogiem -"Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika". Kursus "Vēstures vai ģeogrāfijas mācību 

priekšmeta saturs un didaktika" īstenošana" un "Mācību priekšmeta "Sociālās zinības" mācību saturs un 

didaktika" varēs apmeklēt 80 pedagogi. 

Savukārt tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums B programmas kursam "Pedagogs karjeras 

konsultants", kas ļaus 75 pedagogiem pilnveidot karjeras konsultanta zināšanas karjeras attīstības 

atbalsta teorijās un attīstīt prasmes karjeras izglītības plānošanai un īstenošanai. Programma paredzēta 

160 stundas apjomā un dos tiesības pedagogam strādāt par pedagogu karjeras konsultantu. 

Iespēja apmeklēt B programmas kursus pedagogiem bija arī pērn, kad savas zināšanas un profesionālās 

prasmes pilnveidoja 1643 skolotāji. Arī turpmākos gadus valsts budţetā ir paredzēts finansējums 

pedagogu tālākizglītībai. 

 

Plašāka informācija par pieteikšanos kursiem pieejama šeit: 

http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveide/aicinam-

pedagogus-pieteikties-papildinat-profesionalo-kvalifikaciju-b-programmas 

 

Papildu informācija: 

 

Laura Zaharova 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas 

vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos 

prese@izm.gov.lv 

67047893, 26689592 

www.izm.gov.lv 

 
Preses relīze  
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Madonā sāk pilsētas vidusskolu tīkla sakārtošanu 
Publicēta: 27.05.2015. 

 

Ar mērķi sakārtot Madonas pilsētas izglītības iestāţu tīklu atbilstoši demogrāfiskajai situācijai un 

uzlabot skolēnu mācību vidi, piesaistot Eiropas fondu finansējumu, Madonas novada pašvaldība uzsāk 

pārmaiņu procesu pilsētas vidusskolās. 

 

Apkopotie statistikas dati liecina, ka valstī valdošā tendence bērnu skaitam samazināties ir vērojama arī 

Madonas novadā un pilsētā. Šādu situācijas izveidi ir ietekmējusi zemā dzimstība un iedzīvotāju 

migrācija, un lai arī var uzskatīt, ka skolas vecuma bērnu skaits novadā ir nostabilizējies, migrācijas 

rezultātā tas turpina samazināties. Tā piemēram, sešu gadu laikā, kopš izveidots novads, skolēnu skaits 

ir samazinājies par 787 izglītojamajiem jeb 24%, vislielākais samazinājums ir tieši vidējās izglītības 

posmā - turpat puse. Sarucis arī to 9.klašu absolventu skaits, kas turpina mācības tālāk 10.klasē. 

 

Taču bez statistikas rādītājiem pašvaldībai ir jānodrošina arī tas, cik konkurētspējīgu un izcilu izglītības 

piedāvājumu skolas var piedāvāt saviem audzēkņiem gan saturiski, gan izglītības infrastruktūras ziņā. 

Tāpēc, lai uzlabotu un modernizētu mācību vidi, veicot skolu tīkla reorganizāciju, tiktu piesaistīts 

ERAF finansējums EUR 798000,00 apmērā un valsts ģimnāzijai plānotais finansējums EUR 1 325 

000,00 apmērā Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātā specifiskā atbalsta mērķa "Modernizēt 

vispārējās izglītības iestādes" projekta ietvaros. 

 

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Serţāne norāda, ka pašvaldība vēlas, 

lai iecerētās pārmaiņas būtu mērķtiecīgas un uz ilgtermiņa attīstību vērstas ar izcilu mācību vidi un 

mācību tehnoloģiju kvalitāti. Izglītības jomas vadītāja uzsver, ka pārmaiņu process šobrīd ir aizsācies 

un norisinās diskusiju līmenī par to, kā veiksmīgāk un labāk veikt izglītības iestāţu tīkla sakārtošanu. 

 

Pēc pašreizējās ieceres paredzēts, ka, sākot no 2017.gada 1.septembra, mācības tiks uzsāktas 

apvienotajā Madonas novada vidusskolā, kas veidota uz pašreizējās Madonas 1. un 2.vidusskolu bāzes. 

Savukārt Madonas Valsts ģimnāzija tiek pārvietota uz pašreizējās Madonas 2. vidusskolas telpām. 

 

Šobrīd uz 8110 pilsētas iedzīvotājiem Madonā darbojas četras vidējās izglītības iestādes - divas 

vidusskolas, valsts ģimnāzija un vakara maiņu vidusskola. 

 

Papildu informācija: 

Solvita Serţāne, 

Izglītības nodaļas vadītāja, 

tel. 26136230, 

Andrejs Ceļapīters, 

domes priekšsēdētājs, 

tel. 29173104 

 
Preses relīze  
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Cels augstskolu un izglītības programmu akreditācijas kvalitāti 
Publicēta: 27.05.2015. 

 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir paredzējusi paaugstināt akreditācijas kvalitāti, piesaistot 

neatkarīgus augsta līmeņa ekspertus, kuri ne tikai vērtēs izglītības programmas, bet arī sniegs 

ieteikumus to uzlabošanai un attīstībai. Lai Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) kā akreditācijas 

institūcija varētu nodrošināt šī pakalpojuma kvalitāti, IZM ir izstrādājusi AIC maksas pakalpojumu 

cenrādi, ar kuru trešdien, 27.maijā, iepazīstinās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 

deputātus. 

 

"Akadēmiskās informācijas centram kā akreditācijas aģentūrai ir jāstrādā tā, lai tās sniegtie 

pakalpojumi ikvienai augstskolai vai koledţai dotu maksimālu ieguvumu, piedāvājot augstas raudzes 

ekspertīzi un atbalstu," uzsver Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore 

Agrita Kiopa. "Efektīva akreditācija ir priekšnoteikums kvalitatīvai izglītībai. Mums ir svarīgi, lai 

studēt gribētāji un sabiedrība kopumā varētu paļauties uz Latvijas augstākās izglītības kvalitāti un 

atbilstību starptautiskiem standartiem. Tieši augstskolas un koledţas būs galvenie ieguvēji no 

kvalitatīvas akreditācijas aģentūras darbības, tādēļ tām jābūt visvairāk ieinteresētām kvalitatīvos 

neatkarīgas un profesionālas akreditācija aģentūras pakalpojumos." 

 

Līdz šim akreditācija, licencēšana un augstākās izglītības dokumentu pielīdzināšana notika bez maksas, 

taču 2014.gada decembrī veiktie grozījumi Augstākās izglītības likumā, kas stāsies spēkā 2015.gada 

1.jūlijā, paredz, ka augstskolu un koledţu, kā arī studiju virzienu akreditācija, studiju programmu 

licencēšana un izglītības dokumentu pielīdzināšana veicama saskaņā ar AIC maksas pakalpojumu 

cenrādi. Cenrādī ietverto izdevumu lielāko daļu veido tieši ekspertu darba apmaksa. 

 

Ekspertīzei ir jāatbilst starptautiskām prasībām. Ekspertiem ir jābūt augsti kvalificētiem un ar pieredzi 

augstskolu vai koledţu akreditācijā, tādēļ apmaksas līmenim ir jābūt līdzvērtīgam un 

konkurētspējīgam, salīdzinot ar citām Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā 

iekļautām akreditācijas aģentūrām. Jaunajos noteikumos ir būtiski paaugstinātas prasības ekspertu 

kvalifikācijai un palielināts ekspertu darbam atvēlētais laiks. 

 

Aplēses liecina, ka cenrādī noteiktās Latvijas akreditācijas aģentūras pakalpojumu izmaksas būs 

mazākas nekā kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā, kur šo procesu gan pilnībā finansē valsts. Taču arī 

Latvijā būs iespējams piesaistīt līdzfinansējumu no ES fondu speciālo atbalsta mērķu programmām, 

kurās ir paredzēta studiju virzienu akreditācijas izmaksu segšana augstskolām un koledţām. 

 

Ar MK noteikumu projektu "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu 

cenrādis" un cenrādi var iepazīties IZM mājaslapā: http://www.izm.gov.lv/lv/normativie-

akti/normativo-aktu-projekti 

 

Papildu informācija: 

Edīte Olupe 

IZM Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa 

prese@izm.gov.lv 

67047834, 29286136 
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Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Jauna liecība izmiršanai – arodskolu slēgšana 
Publicēta: 27.05.2015. 

 

BIJUŠĀ SPOŢUMA POSTS. Kaucmindes mājturības skola pirmajos gados pēc Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanas tika daudzināta kā krāšņākais veiksmes stāsts visā arodapmācības nozarē, 

tāpēc šīs skolas ēkas bēdīgais liktenis liek zvanīt trauksmes zvanus: kas notiek ar nozari? Valdības 

dienaskārtībā vakar bija četru arodskolu slēgšana. Vienojošais cēlonis – trūkst bērnu. Vienu skolu 

likvidējot, cita tiek paglābta, vismaz uz daţiem gadiem. 

 

Valdības dienaskārtībā vakar bija četru arodskolu slēgšana. Apstākļi un iemesli katrā gadījumā 

specifiski, taču vienojošais cēlonis – pietrūkst bērnu. Vienu skolu likvidējot, cita tiek paglābta, vismaz 

uz daţiem gadiem. Skrundas, Alsviķu un Jaungulbenes arodskolu vēsture strauji tuvojas finālam. 

 

Toties tās paildzinās Kurzemē – Kuldīgas un Vidzemē – Smiltenes arodskolu eksistenci. Demogrāfijas 

izraisītas pārmaiņas notiek arī galvaspilsētas arodizglītībā. Pārdaugavas Profesionālās vidusskolas 

beigas uzlabos Rīgas Amatniecības vidusskolas saimniecību. 

 

Dodamies uz centru 

 

Lielākos kreņķus skolu slēgšana rada pedagogiem. Atlikušie bērni tāpat kaut kur mācīsies – ja ne savā, 

tad blakus pagastā. Ja ne tur, tad kādā lielākā pilsētā vai pat pārcelsies uz Rīgu. Savukārt lielā skaitā 

atvaļinātajiem pedagogiem dzīvi mainīt būs sareţģītāk – nāksies pašiem mainīt arodus, jo vēl 

nelikvidētās mācību iestādes nevar uzņemt visus liekos amatabrāļus savos štatu sarakstos, nemaz 

nerunājot par administrāciju un tehnisko personālu. 

 

Cīnoties par izdzīvošanu, visas skolas līdzšinējos gados centušās uzlabot savu darbību, piesaistījušas 

Eiropas projektu naudas. Remontējušas ēkas un atvērušas jaunas programmas. Taču šie visi labumi 

kļūst bezjēdzīgi, ja skolotāju ir vairāk nekā audzēkņu, bet visus kopā milzīgajās mājās lāgā pat pamanīt 

nevar. Protams, vietējiem arvien nozīmīgs paliek jautājums, kāpēc tieši viņu miestu vai pilsētu 

pārmaiņas skar pirmo. Un šis jau ir brīvs laukums politiskām rotaļām. Par to ir pārliecināts Skrundas 

novada domes deputāts un Skrundas vidusskolas direktors Ainārs Zankovskis. Arī viņa vadītājai 

iestādei statusa saglabāšana ir ar jautājuma zīmi. Taču pirmā krita arodskola. A. Zankovskis uzskata, ka 

Skrundas arodskolai apzināti netika ļauts attīstīties, lai būtu iemesls skolu slēgt un papildināt ar 

audzēkņiem Kuldīgas arodskolu. Kuldīga pārņems arī visu mantu. 

 

Kas ir secināms no arodskolu slēgšanas? «Acīmredzot tas, ka mēs, latvieši, izmirstam un arvien vairāk 

dodamies uz centru. Laukos darba nav. Skrundā veikali vien palikuši! Vecāki brauc projām un bērni 

līdz ar viņiem.» 

 

Vairāk tikai invalīdu 

 

Otrā Latvijas galā likvidācijai nolemta Alsviķu arodskola. Direktore Anita Palma, sazvanīta, izklausās 

teju asarās. Viņas audzēkņi nolemti Smiltenes arodskolai. Taču viņi ir īpaši: «Mēs esam invalīdu 

skola!» Alsviķos bērni ar fiziskiem traucējumiem un vieglu garīgu atpalicību mācās labot apavus, 

gatavot ēst, strādāt ar datoru. Formāli šī ir skolas likvidācija caur apvienošanu. Tomēr direktore uz 

saulainu nākotni necer: «Domāju, divus trīs gadus skola vēl darbosies, bet pēc tam to būs viegli 

likvidēt.» Rīkoties straujāk, izglītības ierēdņus kavējot Eiropas Savienības fondu noteikums, ka piecus 

gadus pēc publiskās naudas saņemšanas iestāde ir neaizskarama, un Alsviķu arodskolā par Eiropas 
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naudu daudz kas ir izdarīts. Tagad iznāk, ka pa tukšo. Vēl decembra sākumā skolas kolektīvs spriedis, 

kā atzīmēt gaidāmo 25 gadu pastāvēšanas jubileju. Izglītības ministrija esot rīkojusies ātri un klusi. 

Nekādas jubilejas nebūs. 

 

Arī Jaungulbenes arodskolas audzēkņi tiks 80 kilometru attālajai Smiltenei. Taču atšķirībā no 

Alsviķiem te nebūs pat filiāles, un pašvaldībai nav ne jausmas, kā palīdzēt 40 atlaistajiem skolas 

darbiniekiem un ko pasākt ar grandiozo saimniecību. Pagasta pārvaldnieks Aleksandrs Vasiļjevs sprieţ, 

ka zemei un mazākajām ēkām nomnieks gan jau atradīsies, bet skolas un kopmītnes ēkas ir milzīgas. 

Tajā pašā laikā pašvaldība arī negrib pieļaut, ka viss tiek izdemolēts. Tāpēc piekritusi pārņemt 

īpašumu. Iedzīvotāju skaits pagastā krītas, visām apkaimes skolām ir grūti savilkt kopā galus, jo nauda 

seko skolēnam. Vienīgi Sveķu speciālā internātpamatskola nesūdzas. Slimu bērnu netrūkst, un to 

Neatkarīgajai teica arī Alsviķos. Iespējams, sociāli nelabvēlīgo apstākļu dēļ bērnu invalīdu proporcija 

aug visā Latvijā. 

 

Optimisms nevietā 

 

Salīdzinoši vieglāk likvidāciju vajadzētu pārciest Rīgas Pārdaugavas arodskolai. Tomēr valdības 

lēmuma anotācijā minētās prognozes šķiet pārspīlēti optimistiskas: 

 

«Tā kā likvidējamā vidusskola atrodas Rīgā un, pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, šobrīd 

(09.04.2015.) Rīgas pilsētā ir izsludināti 1115 darba piedāvājumu, tad atlaistajiem darbiniekiem būs 

iespēja sameklēt sev darbu. Tādējādi negatīva sociālā ietekme netiek prognozēta.» 

 

Drīz pēc valdības sēdes Izglītības un zinātnes ministrija izplatīja preses paziņojumu ar tikpat pacilājošu 

nosaukumu: Paplašinās iespējas iegūt profesionālo izglītību spēcīgos kompetences centros. Tomēr pa 

starpu sabiedrisko attiecību viltībām ministrija arī pateikusi arodskolu likvidācijas iemeslu: «Šajās 

izglītības iestādēs pēdējos gados ir turpinājis sarukt audzēkņu skaits, līdz ar to samazinājies arī skolām 

pieejamais valsts budţeta finansējuma apmērs (..) Demogrāfiskās prognozes liecina, ka audzēkņu skaits 

šajās profesionālās izglītības iestādēs arī turpmākajos gados varētu samazināties.». 

 
Imants Vīksne  

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai 
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Atbalsta vidusskolēnu diplomu četrkārtīgu palielināšanu 
Publicēta: 26.05.2015. 

 

26.maijā Valdība piekrita, ka vidusskolas absolventi, pabeidzot izglītības iestādi, saņems četras reizes 

lielākus izglītības dokumentus, nekā tas ir pašlaik. 

 

Ministru kabineta sēdē lemts par dokumenta veidlapai izmantojamās papīra loksnes formāta maiņu no 

pašreizējā A6 uz A4. Priekšlikums par dokumenta izmēra maiņu nācis no pašvaldībām un izglītības 

iestādēm, kuras arī norādīja, ka izglītības dokumenta veidlapām izmantotā papīra kvalitāte ir pārāk 

zema. 

 

Līdz ar minētajām izmaiņām izglītības dokumentu veidlapu papīra kvalitāte paaugstināta līdz līmenim, 

kas būtu ne zemāks par 120g/m2. Savukārt sekmju izraksta veidlapai izmantos papīru, kura kvalitāte 

nav zemāka par 80g/m2. 

 

Grozījumi stāties spēkā no 2016.gada 1.jūlija, jo Izglītības un zinātnes ministrijai būtu jāveido jaunu 

izglītības dokumentu veidlapu iepirkums. 

 

Līdzās dokumenta izmēram un papīra kvalitātei sekmju izraksts tiks papildināts ar norādi, ka tajā tiek 

ierakstīta informācija par izglītojamā dalību projektos un zinātniski pētnieciskajos darbos. 

 

Tāpat turpmāk izglītības dokumentos - apliecībā par vispārējo pamatizglītību vai atestātā par vispārējo 

vidējo izglītību - un aizsardzības elementos jeb hologrammās tiks lietots lielais valsts ģerbonis. 

 
Anastasija Tetarenko  

LETA 
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Jūnijā Rīgā norisināsies trīs ar inovācijām saistīti pasākumi, pulcējot simtiem 

zinātnieku, pētnieku un ideju autoru 
Publicēta: 26.05.2015. 

 

Jūnijā Rīgā norisināsies trīs ar inovācijām saistīti pasākumi - Eiropas inovatīvo reģionu nedēļas 

konference "WIRE 2015", starptautiskā konference "EuroNanoForum 2015" un desmitais Baltijas jūras 

zinātnes kongress -, pulcējot simtiem zinātnieku, pētnieku un ideju autoru. 

 

Kā šodien notikumiem veltītajā preses konferencē sacīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa, pasākumu laikā 

Latvija centīsies parādīt labāko, kas šeit ir, dalīties ar to, kā arī dibināt kontaktus. 

 

Eiropas inovatīvo reģionu nedēļas konference "WIRE 2015" Rīgas Latviešu biedrībā notiks 4.jūnijā un 

5.jūnijā. Konferencē, kas būs veltīta inovāciju problemātikai un attīstībai daţādos Eiropas Savienības 

(ES) reģionos, pulcēsies 450 delegāti no 38 pasaules valstīm - Eiropas Komisijas pārstāvji, politiķi, 

praktiķi, uzņēmēji. 

 

Kā norādīja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas 

atbalsta departamenta Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vadītāja Ineta Kurzemniece, 

konferencē tiks aplūkoti aspekti, kas ietekmē un atbalsta zinātnieku un uzņēmēju sadarbību, ieviešot 

raţošanā jaunas tehnoloģijas. Viņa piebilda, ka Latvijā šī sadarbība ir problemātiska. 

 

Tāpat konferencē tiks runāts, kā veidot politiku, lai ES kļūtu konkurētspējīgāka, kā pārņemt labas 

prakses piemērus no citiem reģioniem, apspriesta finanšu instrumentu efektīva izmantošana un finanšu 

plānošana, viedo specializāciju ieviešana reģionos, zinātnieku un uzņēmēju sadarbība, klasteru attīstība, 

inovācijas pilsētu attīstībai utt. 

 

"Cerams, ka konferences tēmas dos ES jaunus impulsus un Latvija varēs ieraudzīt jaunas idejas, 

pamanīs, ko var veidot labāk, un izveidos jaunas sadarbības," sacīja Kurzemniece. 

 

Savukārt Latvijas Universitātes (LU) Ķīmiskās fizikas institūta direktors Donāts Erts pastāstīja, ka no 

10.jūnija līdz 12.jūnijam viesnīcā "Radisson Blu Hotel Latvija" norisināsies starptautiska 

nanotehnoloģijām veltīta konference "EuroNanoForum 2015". Patlaban konferencei pieteikušies ap 

900 dalībnieku, bet plānots, ka tā varētu pulcēt ap 1100-1200 interesentu no 50 valstīm - industrijas 

pārstāvjus, zinātniekus un politikas plānotājus. 

 

Konference 15 sekcijās aptvers visas nanotehnoloģiju jomas, sākot ar nanotehnoloģijām ikdienā. Tās 

laikā notiks četras plenārsesijas, 11 semināri, tiks nolasīts 231 stenda referāts, bet pēdējā dienā, kad 

"EuroNanoForum 2015" apmeklējums būs bez maksas, norisināsies Latvijas topošo zinātnieku 

prezentācijas. Toties ar esošajiem Latvijas sasniegumiem nanotehnoloģijās varēs iepazīties izstādē 

"Latviešu saiets". 

 

"Šis kongress ir viens no lielākajiem pasaulē, spogulis tam, kas jomā notiek. Turklāt kongresā piedalās 

ne vien zinātnieki, bet arī uzņēmēji un politiķi. Kongresa dalībnieki nosaka, uz kuru pusi joma 

virzīsies," piebilda Rīgas Tehniskās universitātes prorektors Tālis Juhna. 
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Toties no 15.jūnija līdz 19.jūnijam "Radisson Blu Hotel Latvija" notiks desmitais Baltijas jūras 

zinātnes kongress, kurā piedalīsies 320 dalībnieku no 12 valstīm, pastāstīja Latvijas Hidroloģijas 

institūta direktore Anda Ikauniece. 

 

Viņa norādīja, ka kongresa fokusā būs zinātne. Tiks aplūkots, kas pašlaik notiek ar jūru, kāpēc šie 

procesi notiek, vai ir iespējams paredzēt, kas notiks turpmāk, un kā pēc iespējas labāk un ekonomiskāk 

novērot jūru. Tāpat tiks runāts par jūru pārvaldību un apsaimniekošanu, kā arī gaidāms īpašs pasākums 

jaunajiem zinātniekiem. 

 

"Lai jūru resursi būtu pieejami un ilgstoši lietojami, visiem to izmantotājiem būtu jāvienojas par 

lietošanas principiem un nosacījumiem, jāatrod novatoriskas pieejas, kā izmantot jūru un tās 

ierobeţotos resursus," sacīja Ikauniece. Viņa piebilda, ka līdz 2020.gadam ES valstīm ir jāpanāk labs 

vides stāvoklis un bez savstarpējas sadarbības un zinātnieku iesaistīšanas tas nebūs iespējams. 

 
Laura Celmiņa  

LETA 
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IZM jādomā par obligātu peldēšanas nodarbību ieviešanu skolās; deputāti aicina 

šovasar būt uzmanīgiem uz ūdens 
Publicēta: 26.05.2015. 

 

Saeimas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Jānis Upenieks otrdien, 26.maijā, norādīja, ka Izglītības 

un zinātnes ministrijai (IZM) jādomā par obligātu peldēšanas apmācības programmas ieviešanu skolās, 

kā arī aicināja iedzīvotājus jaunajā peldēšanas sezonā būt uzmanīgiem uz ūdens. Apakškomisijas 

deputāti šodien iztaujāja atbildīgās ministrijas un peldēšanas federācijas pārstāvjus par drošību uz 

ūdens un peldēšanas apmācības programmas ieviešanu skolās. 

 

"Pēdējo gadu statistika ir dramatiska - Latvijā noslīkšana ir otrs bieţāk fiksētais bērnu un jauniešu 

vecumā līdz 19 gadiem ārējais nāves cēlonis. Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka vidēji uz 

100 000 iedzīvotājiem ik gadu pie mums noslīkst seši līdz septiņi bērni, kas ir vislielākais traģiskākais 

rādītājs visā Eiropas Savienībā," uzsver J.Upenieks, akcentējot, ka atbildīgajām iestādēm būtu jādomā 

arī par preventīviem pasākumiem iedzīvotāju peldētprasmes uzlabošanā. 

 

Apakškomisijas deputāti šodien arī norādīja, ka valstī nepieciešama viena peldēšanas apmācību 

programma, vienlaikus domājot par Eiropas Savienības līdzekļu ieguldīšanu sporta būvēs, kā arī 

regulāras sabiedrības informēšanas kampaņas. 

 

Lai skolās ieviestu obligātu peldētprasmes apmācību, valstī būtu jāuzbūvē vēl 20 peldbaseini, šodien 

deputātiem sacīja Latvijas Peldēšanas federācijas pārstāvji. Patlaban apmācības programma ir izstrādes 

procesā, un tā paredz, ka peldēšanas nodarbībai jābūt obligātai 1.-4.klašu audzēkņiem visās vispārējās 

izglītības iestādēs, kurām peldbaseins vai bērnu apmācībai piemērota baseina vanna ir pieejama 50 

kilometru rādiusā. 

 

Savukārt IZM pārstāvis deputātus informēja, ka patlaban finansējums nodarbību ieviešanai ir 

nepietiekams, un nākamajos gados ministrija to valdībai neplāno lūgt. Šogad tam būtu nepieciešams 

vairāk nekā miljons eiro, bet nākamgad vairāk nekā divi miljoni, teica IZM pārstāvis, norādot, ka šī 

mērķa īstenošanai vairāk jāsadarbojas peldēšanas federācijai un pašvaldībām. 

 

Patlaban peldēšanas nodarbības bērniem apmaksā pašvaldības - 23 no tām ir pieejams vismaz viens 

publiskais peldbaseins, taču tikai lielākās pašvaldības saviem bērniem spēj nodrošināt bezmaksas 

apmācības, apakškomisijas sēdē informēja peldēšanas federācijas pārstāvji. 

 

Statistikas dati liecina, ka kopumā ik gadu Latvijā noslīkst 150-200 cilvēku. 

 

Apakškomisijas priekšsēdētājs un deputāti aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, šovasar atpūšoties pie 

ūdens un vienmēr atcerēties par savu un līdzcilvēku drošību. 

 

Papildu informācija: 

Saeimas Preses dienests 

Tālr.: 67087218, 

mob.: 26136160 

E-pasts: prese@saeima.lv 

 
Preses relīze  

LETA 
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Valdība tomēr neskatīs jautājumu par jauno augstākās izglītības finansēšanas 

modeli 
Publicēta: 26.05.2015. 

 

26.maijā Valdība tomēr neskatīs jautājumu par jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa 

apstiprināšanu, liecina valdības darba kārtība. 

 

Jautājuma izskatīšana uz nedēļu ir atlikta. 

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma (V) šodien valdības sēdē ministrus informēja, ka, lai gan šis 

jautājums koalīcijas padomē ir atbalstīts, tomēr ir radusies vēlme "vairāk papētīt ciparus". 

 

Jau ziņots, ka, iespējams, jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa pieņemšana šodien valdībā 

tiks bremzēta, pieļāva Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra. 

 

Intervijā Latvijas Radio viņš pieļāva, ka šodien lēmuma pieņemšana par konceptuālo ziņojumu tiks 

atlikta. 

 

Iemesls tam pamatā ir reģionālās augstskolas un Lielo pilsētu asociācija, kuru ieskatā ir nepieciešams 

uzlabot aprēķinus par to, cik liels bāzes finansējums ir jāpiešķir katram konkrētajam zinātnes 

virzienam. 

 

Savukārt Ventspils Augstskola paudusi, ka reģionālajām augstskolām nepieciešams lielāks finansējums 

nekā augstskolām Rīgā. 

 

Vētra uzskata, ka tie ir tehniski jautājumi, kurus var atrisināt pēc ziņojuma pieņemšanas. Viņaprāt, 

konceptuālo ziņojumu nepieciešams pieņemt, lai varētu virzīties uz priekšu jaunā modeļa ieviešanā. 

 

Kā norādīts šodien valdībā izskatāmajā ziņojumā, tajā raksturoti finansēšanas modeļa izstrādei 

piesaistītās Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas izvirzītie scenāriji jauna finansēšanas 

modeļa ieviešanai un aplūkoti papildus nepieciešamie ieguldījumi no valsts budţeta un Eiropas 

Savienības struktūrfondu līdzekļiem. 

 

Jauna finansēšanas modeļa ieviešanai atbilstoši Pasaules Bankas izstrādātajam Zināšanu sabiedrības 

attīstības scenārijam kopējais papildus nepieciešamais valsts budţeta finansējums 2016.gadā ir 11 792 

000 eiro, 2017.gadā - 15 251 000 eiro, 2018.gadā - 18 930 000 eiro. 

 
Kalvis Pētersons  

LETA  
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Diena: Atbildība arī izglītības iestādēm 
Publicēta: 26.05.2015. 

 

Vecāku sarunas ar bērnu par ceļu satiksmes drošību ir neatsveramas, taču liela loma skolēnu izglītošanā 

šajos jautājumos ir arī izglītības iestādēm, tai skaitā – bērnudārziem. Pēdējos gados ir pozitīva 

tendence, ka aizvien vairāk skolu domā, kā interesantāk sniegt bērniem zināšanas par drošību uz ceļa, 

un tās vairs nav tikai retas audzināšanas stundas. Daļā skolu ir pat obligāta prasība iegūt velosipēda 

vadītāja apliecību, un tas būtībā ir skolas uzdevums, īpaši, ja skolēni ceļu no mājām līdz izglītības 

iestādei mēro ar velosipēdu. 

 

Pēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) speciālistes Valdas Kjasperes domām, skolā var 

pastiprināt tās zināšanas un attieksmi, ko bērns ir ieguvis ģimenē. Attiecīgi – ja skolēna zināšanas ir 

pietiekami kvalitatīvas, skolotājs var tās papildināt, bet, ja izpratne par ceļu satiksmes drošību bērnam 

ir slikta, skolā skaidrojot var radīt bērnam pareizo lietu izpratni. Pedagoģiskajam procesam jānotiek 

atbilstoši bērnu vecumam, jo gājēji skolēni ir gan pirmajā, gan sestajā, gan divpadsmitajā klasē. Tikai 

pirmajā klasē bērni ir ļoti disciplinēti un ievēro noteikumus, turpretim jau pusaudţa vecumā ir vēlme 

riskēt un izrādīties. 

 

Izglītības iestādē ir svarīgi rūpēties, lai skolēni pārzina ceļu satiksmes noteikumus tādā līmenī, lai 

attiecīgajā vecumā varētu braukt ar velosipēdu. V. Kjaspere uzskata, ka skolai, pieļaujot, ka bērni uz 

izglītības iestādi brauc ar velosipēdu, arī jābūt līdzatbildīgai par bērnu drošību. Pēdējos gados šajā ziņā 

situācija ir ļoti uzlabojusies. Atsevišķas izglītības iestādes pat pieņēmušas lēmumu, ka visiem 

skolēniem, kuri brauc ar velosipēdu, jābūt vadītāja apliecībai un galvā – aizsargķiverei. Ja šie 

noteikumi netiek ievēroti, velosipēds tiek paturēts, līdz pēc tā atnāk vecāki. Turklāt izglītības iestādes 

piedāvā arī skolā nokārtot eksāmenu, lai saņemtu velosipēda vadītāja apliecību. Pašlaik, kad mācības 

jau iet uz beigām, daudzās skolās tiek pievērsta pastiprināta uzmanība ceļu satiksmes noteikumiem, un 

CSDD darbinieki dienā dodas uz piecām sešām skolām, lai pieņemtu teorētisko eksāmenu. Par 

izglītības iestāţu ieinteresētību atzinīgi izsakās arī Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes 

priekšnieks Normunds Krapsis – gada laikā policijas darbinieki dodas vairāk nekā 800 vizītēs uz 

izglītības iestādēm, lai skaidrotu bērniem ceļu satiksmes noteikumus. 

 

Viena no skolām, kas regulāri aicina CSDD speciālistus, ir Ādaţu vidusskola. Skolas direktores 

vietniece Anita Milanceja Dienai skaidro, ka iniciatīva aizsākta gandrīz pirms desmit gadiem, kad 

CSDD pārstāvji sāka braukt uz skolām, lai runātu par ceļu satiksmes drošību. Kopš tā laika projektu 

nedēļā 6. klašu skolēni mācās ceļu satiksmes noteikumus un nedēļas beigās liek eksāmenu, lai saņemtu 

velosipēda vadītāja apliecību. 

 

Pērn, mainoties likumdošanai, šāda iespēja bijusi arī 5. klašu skolēniem, šogad iesaistīti arī 4. klašu 

skolēni. Kopumā eksāmenu kārtojuši vairāk nekā 300 bērnu. Lai gan viens no iemesliem, kāpēc skola 

atbalsta šāda veida aktivitātes, ir labā veloinfrastruktūra skolas apkaimē, A. Milanceja apliecina, ka 

nekas nemainītos arī tad, ja skola atrastos laukos. Būtiski, lai bērni pārzina ceļu satiksmes noteikumus 

un jūtas droši. 

 
Anna Bērziņa  

Diena 

http://www.lizda.lv/
http://www.lizda.lv/


 

 

www.lizda.lv             46 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)     INFORMĀCIJAS APKOPOJUMS 
 

Diena: Bērns uz ceļa – zinošs un drošs 
Publicēta: 26.05.2015. 

 

Vasarā pieaug to negadījumu skaits, kuros cieš mazākie satiksmes dalībnieki. Vecākiem bērni jāizglīto 

 

Vispirms pār ceļu pārripo bumba, un tad skrien bērns – var pilnīgi droši apgalvot, ka šāda aina 

vērojama ne tikai reklāmās un filmās. Sākoties siltajam laikam un noslēdzoties mācību gadam, pat 

lielāko dienas daļu bērni pavada ārā, bieţi vien turpat, mājas pagalmā, kur blakus pa ceļu brauc 

mašīnas. Lai notiktu negadījums, nav nepieciešams lielceļš, pietiek ar nelielu ieliņu. Tāpēc ir ļoti 

svarīgi ar bērnu par drošību uz ceļa runāt jau no pašas bērnības, un pieaugušajiem pašiem jārāda labs 

piemērs. Diemţēl arī statistika rāda, ka vasarās pieaug to negadījumu skaits, kuros cieš mazākie 

satiksmes dalībnieki. 

 

Situācija neuzlabojas 

 

Diemţēl pēdējos četros gados pieaudzis ceļu satiksmes negadījumos ievainoto bērnu skaits. Ceļu 

satiksmes noteikumu neievērošana, elementāra neuzmanība un steiga, piedaloties ceļu satiksmē, ir 

galvenie iemesli, kāpēc pērn cietuši 464 bērni vecumā līdz 14 gadiem un septiņi bērni gājuši bojā, 

liecina Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) un Valsts policijas (VP) apkopotā statistika. 

 

Bērni daţādas traumas gūst galvenokārt kā pasaţieri un gājēji – kopumā tie ir 84% no pērn fiksētajiem 

negadījumiem. Daudz retāk jaunās paaudzes pārstāvji satiksmes negadījumos iekļūst kā velobraucēji 

vai mopēdu vadītāji. Attiecīgi – kā gājēji vai pasaţieri pērn ievainoti 389 bērni, savukārt kā 

velobraucēji vai mopēda vadītāji – 72 bērni. Diemţēl ir arī gadījumi, kad bērni cietuši, izmantojot 

vecumam neatbilstošus transportlīdzekļus, arī būdami pie auto stūres. Pērn bijuši trīs tādi gadījumi. 

 

Tendences rāda, ka visvairāk ceļu satiksmes negadījumos bērni cieš vasaras mēnešos. Negadījumu 

pieaugumu vasarā CSDD speciāliste Valda Kjaspere skaidro ar to, ka šajā laikā bērni tiek mazāk 

pieskatīti. Jau maijā redzams, ka bērniem ir vairāk brīvā laika, jo skolā mācības lielākoties beigušās, un 

tas uzreiz parādās statistikā. Vasaras brīvlaika noskaņa mēdz radīt arī pārprastu brīvības izjūtu. 

 

Jau kopš bērnības 

 

Ja raugās uz bērnu kā ceļu satiksmes dalībnieku, bieţi var teikt, ka bērns nav pietiekami izglītots, jo 

viņam nav pieredzes par to, kas notiek ceļu satiksmē, un ne vienmēr tās zināšanas, kuras viņš ir ieguvis, 

ir pietiekamas, atzīmē V. Kjaspere. Diemţēl vecāku rūpes pa bērnu bieţi aprobeţojas ar ēdiena un 

pajumtes sagādāšanu un mazāk ar audzināšanu, kas cieši saistās ar ceļu satiksmi. Nereti šis uzdevums 

tiek deleģēts skolām, bet bērns šo robu tukšu neatstāj – viņš šīs lietas pārrunā ar saviem draugiem, taču 

tad pieeja jau ir citāda. Rezultātā zināšanas ir nepietiekamas, un tas ne vienmēr ļauj pieņemt pareizus 

lēmumus ceļu satiksmē. Vecāka gadagājuma cilvēkiem ir pieredze, un viņi pēc tās var spriest, kā 

jārīkojas, taču bērnam šādas pieredzes tūkst vai nav vispār, stāsta speciāliste. 

 

Par drošību uz ceļa vecākiem ar bērniem jāsāk runāt jau tad, kad bērns ir ratiņos, jāstāsta, kā būs tad, 

kad bērnam būs jāstaigā pašam. Par šīm lietām nevajag pārstāt runāt arī tad, kad bērns iet vecākam pie 

rokas. Tikai pēc tam var sākt ļaut bērnam rīkoties pašam, sākumā pārliecinoties, ka viņš tam ir gatavs. 

Piemēram, vecāki var lūgt savu atvasi pārvest viņus pār ceļu, sakot, ka darīs to, ko teiks viņš, un tādā 

veidā pārliecināties par bērna zināšanām. 
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Runājot par konkrētām lietām, V. Kjaspere skaidro, ka vecākiem jāiemāca, ko nozīmē jēdzieni «ātri, 

lēni, tuvu, tālu», jo maziem bērniem šīs izpratnes nav. Tikai pēc tam var sākt runāt par nokļūšanu ielas 

otrā pusē. Ļoti svarīgi ir iemācīt bērnam plānot savu maršrutu tā, lai ielu varētu šķērsot vispirms pa 

regulējamām gājēju pārejām. Ja tādu nav, jāmeklē nākamie drošākie risinājumi – vismaz neregulējamas 

gājēju pārejas vai labi pārskatāmas vietas. 

 

Vides ietekmē 

 

Nav nekas neparasts, ja bērni vasarā maina savu ierasto vidi – no pilsētas dodas uz laukiem vai tieši 

otrādi, tomēr šajos gadījumos nedrīkst aizmirst, ka šīs vides ir ļoti atšķirīgas, un tāpēc jāmaina arī 

izturēšanās uz ielas. 

 

V. Kjaspere skaidro, ka pilsētas vide ir daudz intensīvāka, atšķiras gan gājēju, gan transportlīdzekļu 

plūsma. Taču arī laukos ir savi riski, piemēram, lielāks atļautais braukšanas ātrums transportlīdzekļiem, 

jo nav vairs pilsētas ceļu. Ietvju vietā tur, visticamāk, būs nomales, kuras ne vienmēr ir patīkamas 

iešanai. Ja ir plānots, ka bērns mainīs vidi, vecāku uzdevums ir izskaidrot, kā kurā situācijā ir 

jāuzvedas. Diemţēl pieredze liecina, ka bērni bieţi nav sagatavoti šādām pārmaiņām. 

 

Tomēr vēl bez padomu došanas vecākiem jāatceras arī, ka svarīgi ir nerādīt bērniem sliktu piemēru. 

Diemţēl nereti var novērot, ka cilvēki šķērso ielu pie aizliegtā signāla, lai gan līdzās stāv arī bērns. 

«Pirmās reizes, kad bērns ir iemācījies satiksmes noteikumus, viņš pie sarkanās gaismas luksoforā 

stāvēs, kaut arī visi būs pārgājuši pāri ielai. Viņš tā stāvēs vienreiz, otrreiz un kaut kad sapratīs, ka viņš 

ir vienīgais muļķītis, kas tur stāv, un dosies līdzi. Bērns neanalizēs, kāpēc visi pārējie pārgāja, ko 

neņēma vērā. Arī nākamajā reizē viņš domās, ka pie sarkanās gaismas var iet. Mēs ar savu nepareizo 

rīcību mudinām bērnu rīkoties nepareizi. Tie vecāki, kuri bērnu tīši stiepj pāri ceļam pie neatļautā 

signāla, neatļautās vietās, nodara ļoti lielu ļaunumu. Viņi šādi savam bērnam skaidro, ka likums ir 

citiem, bet mēs varam pārkāpt, jo mums ir attaisnojums. Bet satiksmē nav attaisnojumu. Dzīvais 

piemērs ir ietekmīgāks par jebkuru izlasīto teikumu,» uzsver V. Kjaspere. 

 

Arī Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis uzsver vecāku 

atbildību. Diemţēl jau triju bērnu nāve šogad, iekļūstot ceļu satiksmes negadījumos, saistīta ar vecāku 

atbildību. Vēl nesen, šķērsojot brauktuvi neatļautā vietā, uz Jelgavas–Rīgas šosejas tika notriekta 

sieviete ar sešus gadus vecu bērnu; turklāt tādā vietā atrodas pazemes pāreja, kas dod iespēju nokļūt 

šosejas pretējā pusē, nešķērsojot brauktuvi. Ne vienmēr bērni automašīnās ir piesprādzēti, īpaši – sēţot 

aizmugurējos sēdekļos. 

 

Ja pārvietojas ar riteni 

 

Drošība uz ielas gan nebeidzas ar to, ka bērns zina, kā šķērsot ielu un kā viņam jāuzvedas kā gājējam, 

atsevišķa tēma ir velosipēdisti. Diemţēl tieši pavasara un vasaras mēnešos Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestam (NMPD) jāsteidzas palīgā bērniem, kuri ir cietuši sadursmēs ar auto. NMPD 

pārstāve Ilze Bukša atzīmē, ka šādu piemēru nav maz. Bērni gūst nopietnas traumas gan strauji 

bremzējot un krītot pāri velosipēda stūrei, gan neuzmanīgi braucot ar velosipēdu līdztekus 

automašīnām. Piemēram, pērn kādu jaunieti, kura, braucot ar velosipēdu, klausījās mūziku, pagriezienā 

notriekusi mašīna. Savukārt kāds zēns ar velosipēdu izbraucis priekšā mašīnai, kura bremzējot 

pārbraukusi pāri puiša pēdai. 
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Likums velosipēda vadītāja apliecību ļauj iegūt no 10 gadu vecuma, tāpēc, ja vecāki bērnam šo 

transportlīdzekli iegādājas, vispirms viņam jānokārto teorētiskais eksāmens. Pēc tam jāņem vērā tas 

pats princips, kas gājējiem, – jāiemācās plānot braukšanas maršrutu, atgādina V. Kjaspere. Vecākiem 

attiecīgais ceļa posms būtu jāizbrauc kopā ar bērniem un jāpārliecinās, ka bērnam pietiek zināšanu un 

prasmju. Turklāt, lai gan, piemēram, Rīgā, izveidotas speciālas velojoslas uz ceļa braucamās daļas, 

jāpārdomā, vai tas ir piemērotākais variants bērnam. Iespējams, uz ietves tomēr ir drošāk. Arī plānotie 

grozījumi ceļu satiksmes noteikumos neaizliegs bērniem līdz 12 gadu vecumam pārvietoties pa ietvi. 

Jāatceras, ka obligāta ir aizsargķivere. Jaunu zināšanu apguvei un veco atsvaidzināšanai noderēs CSDD 

satiksmes drošības portāls www.berniem.csdd.lv. 

 
Anna Bērziņa  

Diena 
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Diena: Ēdināšanai skolās jākļūst prestižākai 
Publicēta: 26.05.2015. 

 

SIA Baltic Restaurants valdes priekšsēdētājs Aigars Kaugars intervijā Magdai Riekstiņai 

 

Nesen sabiedrības uzmanību piesaistīja problēmas saistībā ar ēdināšanu izglītības iestādēs, Pārtikas un 

veterinārais dienests (PVD) publiskoja informāciju par daţādiem konstatētajiem pārkāpumiem. Kāpēc, 

jūsuprāt, izglītības iestādēs ēdināšanas jomā ir nepilnības – tā ir tikai daţu nozares uzņēmumu 

problēma vai sistēmas problēma? 

 

Protams, ikvienam uzņēmumam jācenšas strādāt aizvien labāk un labāk, un reizēm tiešām tieši PVD 

pamana tādas nepilnības uzņēmuma darbā, ko nepamana uzņēmuma vadība. Tad parasti tiek izteikts 

aizrādījums, un divu trīs mēnešu laikā situācija jāuzlabo. Gadās gan arī pārkāpumi, kad ēdināšanas 

vieta nonāk uz slēgšanas riska robeţas. Tomēr ievērojami lielākā daļa ēdināšanas uzņēmumu mūsu 

valstī ierindojas kategorijā, ka to darbā viss nav perfekti, tomēr nav arī būtisku nepilnību. 

 

Ja runā par ēdināšanu skolā, tad svarīgs aspekts ir tas, ka nepieciešams, lai bērni katru dienu saņemtu 

nepieciešamo uzturvērtību, jo skolā bērni ēd piecas dienas nedēļā, nevis vienreiz mēnesī – kā 

pieaugušie kādā restorānā. Ir bērni, kuri pat vairāk un bieţāk ēd skolā nekā mājās, un, ja bērns ar 

maltītēm skolā nesaņem nepieciešamo uzturvērtību, tad, pieaudzis būdams, var bieţāk slimot, un tas 

izmaksā dārgi ne tikai pašam cilvēkam, bet arī valstij. Tāpēc, ja uzņēmums, kurš nodrošina ēdināšanu 

izglītības iestādēs, neievēro prasības par uzturvērtību, tad manā ieskatā tas ir būtisks pārkāpums. 

 

Kas attiecas uz ēdienu veselīgumu, manuprāt, veselīgs uzturs ir tad, ja ēd daţādi. Ja ilgtermiņā ēd 

vienveidīgi, tas nav veselīgi arī tad, ja tiek ēsti tikai svaigi dārzeņi. Mums ar mediķi Andi Brēmani un 

ar Diētas ārstu asociāciju ir laba sadarbība jau desmit gadu garumā, un arī Diētas ārstu asociācija 

uzsver, ka veselīgs uzturs nozīmē to, ka uzturam jābūt daudzveidīgam. 

 

Igaunijā turienes Pārtikas un veterinārajam dienestam piešķirts apjomīgs finansējums, tāpēc Igaunijas 

PVD var ne tikai kontrolēt, vai izglītības iestāţu virtuvē ir pareizā izejvielu plūsma, vai dokumenti ir 

kārtībā, vai ir pietiekami tīras telpas, bet arī ņemt kontrolporcijas un pētīt, vai ēdināšanas uzņēmums 

nodrošina tik kvalitatīvu uzturu, kā iepriekš solījis. Igaunijā ēdināšanas uzņēmumi, kuri ieguvuši 

tiesības strādāt izglītības iestādēs, uztraucas par to, lai tikai ēdiena uzturvērtība atbilstu prasītajam, lai 

nebūtu tādu neatbilstību, kādas tiek pieļautas mūsu valstī. Pie mums, Latvijā, arī ir ideja piešķirt 

papildu finansējumu PVD, lai PVD varētu izglītības iestādēs pārbaudīt ēdiena uzturvērtību, vai tā 

realitātē tiešām ir tāda, kā noteikts Ministru kabineta noteikumos. 

 

Mēs Igaunijā strādājam vairākās skolās un zinām, ka turienes PVD ņem paraugus un detalizēti 

pārbauda ēdienu, izmantojot arī laboratorijas nodrošinātās pārbaudes iespējas. Latvijā šāda sistēma 

nepastāv, bet, ja šāda kontrole tiks ieviesta, tad praktiski visi ēdinātāji sāks godīgāk strādāt brīdī, kad 

tiks pieķerti pirmie pārkāpēji. Es neesmu piekritējs sodiem kā nozares sakārtošanas instrumentam, bet 

reizēm citādi tiešām nevar panākt situācijas uzlabošanos. Pagaidām Latvijā nopietna problēma ir tā, ka 

uzņēmums apsola nodrošināt ēdināšanu skolās, sāk strādāt, un tad paiet trīs gadi, līdz skolēnu vecāki, ja 

ir aktīvi un neatlaidīgi, var izkarot tādu ēdiena kvalitāti, kāda tika solīta. 

 

Kopumā mēs Latvijā ļoti bieţi neesam pietiekami enerģiski, cīnoties pret nepilnībām, turklāt skolēnu 

vecākiem bieţi vien nav laika cīnīties par pēc iespējas kvalitatīvāku uzturu skolās, kā arī bieţi vecāku 

vidū nav vienprātībās – daţiem vecākiem ēdiena kvalitāte šķiet pieņemama, bet citiem – ne, daţiem 
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interesē, cik bērnam par pusdienām skolā jāmaksā, citam tas neliekas svarīgi, turklāt arī ēšanas 

ieradumi vecāku vidū mēdz būt daţādi. 

 

Tātad pieļaujat, ka Latvijā tiesības nodrošināt ēdināšanu izglītības iestādēs iegūst uzņēmumi, kuri 

strādā ne īpaši godīgi un ne īpaši rūpīgi? 

 

Kā jau ikvienā nozarē, arī ēdināšanā izglītības iestādēs strādā ļoti godīgi uzņēmumi, kuri sola tikai to, 

ko var izpildīt, un solīto izpilda, un ir arī tādi uzņēmēji, kuri sasola ļoti labu kvalitāti, bet neizpilda to, 

kas solīts. Manā ieskatā šāda iezīme solīt un pēc tam neizpildīt arī kopumā Latvijas sabiedrībai ir 

raksturīgāka nekā Igaunijas sabiedrībai. Igaunijā domā pragmatiskāk – jāsola tas, ko var izpildīt, un 

jāizpilda tas, kas solīts. Mūsu valstī nopietna problēma ir arī tā, ka uzņēmēji domā, ka galvenais ir tikt 

pie līguma un pēc tam gan jau strādās kā sanāks, nevis tā, kā solīts. Turklāt Igaunijā situācija ēdināšanā 

izglītības iestādēs ir labāka arī tāpēc, ka tur zemākā cena iepirkumu konkursos par ēdināšanu izglītības 

iestādēs netiek uztverta kā galvenais, gandrīz vai vienīgais izvēles kritērijs. Cena, protams, ir būtiska, 

bet zemākā cena vien nevar būt izvēles kritērijs, svarīga ir arī ēdiena kvalitāte. 

 

Jāpiebilst arī, ka Igaunijā uzņēmēju konkurence par ēdināšanu izglītības iestādēs ir asāka nekā Latvijā. 

Igaunijā vispār ēdināšana skolās pacelta ļoti prestiţā, augstā līmenī. Igaunijā notiek arī īpašas 

sacensības jeb konkursi par veselīgāko ēdināšanas uzņēmumu, par labāko ēdināšanas uzņēmumu, un 

ēdināšanas uzņēmumi mērķtiecīgi cīnās par to, lai balvu iegūtu. Latvijā tik asas konkurences skolu 

ēdināšanas segmentā vēl nav, un ēdināšanai izglītības iestādēs arī valsts mērogā netiek pievērsta tik 

liela uzmanība kā Igaunijā. Būtisks faktors ir arī tas, ka Igaunijā izglītības iestādēs visiem audzēkņiem 

ir valsts apmaksātās pusdienas, Latvijā tā tas nav. 

 

PVD šopavasar arī konstatēja, ka izglītības iestāţu audzēkņu maltītēs iekļauti produkti, kurus vispār 

skolu ēdienkartēs aizliegts ietvert, piemēram, «desa, kuru sastāvā ir nepietiekams gaļas daudzums». 

Kāpēc šāda problēma? 

 

Iespējams, ēdinātājs izvēlas lētāko variantu, varbūt tāpēc, lai vairāk nopelnītu, vai arī tāpēc, ka, 

strādājot korekti, neizdodas biznesu sakārtot tā, lai varētu nopelnīt. 

 

Pirms vairākiem gadiem Diena rakstīja par uztura speciālistu un valsts pārvaldes pārstāvju ilgajām 

diskusijām saistībā ar to, kādus pārtikas produktus nedrīkst iekļaut izglītības iestāţu ēdienkartē. Pēc 

jūsu teiktā sanāk tā – valsts var noteikt jebkādas prasības, bet, ja nav spēcīga kontroles mehānisma, 

normas netiek ievērotas. 

 

Tieši normas Latvijā ir stingras, stingrākas nekā Igaunijā. Arī Ziemeļvalstīs nav tik stingru prasību kā 

Latvijā, bet tur, Ziemeļvalstīs, ir ierasts, ka normas jāievēro, nevis jācenšas pēc iespējas lētāk pagatavot 

skolēniem pusdienas. Es noteikti negribu teikt, ka Ziemeļvalstīs skolēnu ēdināšanas jomā nav 

pārkāpumu, bet tie notiek reti. 

 

Savulaik laikrakstam Dienas Bizness teicāt, ka vēlētos ātrāku lēmumu pieņemšanu valsts un pašvaldību 

konkursos. Joprojām uzskatāt, ka iepirkumu konkursi norit pārāk lēni? 

 

Patlaban pozitīvi vērtējams tas, ka zemākā cena vairs netiek uztverta kā vienīgais izvēles kritērijs, un 

jāatzīst, ka arī konkursu norises ātrums ir palielinājies. 

 

Kā vērtējat Latvijas iedzīvotāju ēšanas paradumu izmaiņas? 
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Ja runā par jauno paaudzi, tad bērnu ēšanas paradumi tomēr pārsvarā veidojas ģimenē jau ļoti agrā 

bērnībā, nevis skolā. Ja bērns pieradis ēst smalkmaizītes, saldumus un frī kartupeļus, tad skolā nesāks 

ēst svaigus rīvētus burkānus. Diemţēl ir tādi vecāki, kuri domā: «Ja bērns mājās ēd neveselīgi, tad lai 

vismaz skolā ēd veselīgi», bet tas nav pareizi, jo, ja bērns pieradis mājās ēst neveselīgi, tad arī skolā 

negribēs ēst veselīgi. Ir arī tādi vecāki, kuri bērnus cenšas mierināt un apbalvot par kādiem 

sasniegumiem, barojot ar saldumiem, bet tas ir nepareizi, jo bērnam tad tiek izveidots ieradums un 

radīta pārliecība, ka neveselīgs uzturs ir gan mierinājums, gan balva. 

 

Ja runā par sabiedrību kopumā, tad vērojams, ka Latvijas iedzīvotāju ēšanas ieradumi aizvien spēcīgāk 

polarizējas. Aizvien vairāk kļūst cilvēku, kuri rūpīgi pievērš uzmanību tam, ko ēd, bet vienlaikus kļūst 

arī aizvien vairāk cilvēku, kuri regulāri izvēlas daţādas ātrās uzkodas. Protams, ja cilvēks vienreiz 

mēnesī ēd ātrās uzkodas, nekas slikts viņa veselībai nenotiks, bet, ja regulāri pārtiek no ātrajām 

uzkodām, tas, manuprāt, ir ļoti slikti. Turklāt tādu cilvēku, kuri regulāri izvēlas ātrās uzkodas, skaits 

Latvijā nemazinās, pat tieši pretēji, tiek prognozēts, ka tuvākajos gados Baltijā ātro uzkodu tirgus augs. 

Tomēr var pieļaut, ka augs arī tādu cilvēku skaits, kuri ļoti skrupulozi un sistemātiski cenšas ievērot 

veselīga uztura lietošanas principus. 

 

Ēšanas paradumus ietekmē laiku pa laikam aktualizētie mudinājumi izvēlēties Latvijas produktus? 

 

Jā, aizvien bieţāk tiek prasīts, lai ēdināšanas uzņēmums izmanto vietējos produktus. Mēs savā 

uzņēmumā savulaik secinājām, ka pat vairāk nekā 80% no mūsu izmantotajiem produktiem tiešām ir 

vietējie produkti, bet atlikusī daļa lielākoties ir tādi produkti, ko Latvijā nevar nopirkt. Piemēram, kafija 

taču Latvijā neaug. Manuprāt, fokuss uz vietējiem produktiem ir pareizs, pirmkārt, ekonomisku iemeslu 

dēļ – nauda paliek pašu valstij, otrkārt, no veselīguma viedokļa – daudzi mediķi uzskata, ka uzturā 

jālieto tie produkti, kas nāk no tā reģiona, kurā cilvēks dzīvo, piemēram, mums Latvijā jālieto uzturā 

mūsu valstī izaugušie augļi, dārzeņi, ogas un tamlīdzīgi. 

 

Šobrīd aktuāla tendence ir, ka ideju par to, ka priekšroka jādod vietējai produkcijai, nomainījusi ideja, 

ka priekšroka jādod bioloģiskajiem produktiem. Pamatā ideja par bioloģisko pārtiku nav slikta, bet, ja 

ēdināšanas uzņēmumiem jāizmanto tikai bioloģiskie produkti, tad vietējo produktu apjoms samazinātos 

par trešdaļu. Turklāt vietējie Latvijas raţotāji nevar nodrošināt visās valsts izglītības iestādēs audzēkņu 

ēdināšanai visus produktus un izejvielas vienlaikus gan bioloģiskas, gan vietējās izcelsmes. Sanāk tā, 

kā mēs Latvijā skolu ēdināšanas jomā aizejam prom no vietējās produkcijas uz bioloģisko produkciju. 

 

Varbūt Latvijā vajag vairāk bioloģisko saimniecību? 

 

Patlaban man šķiet, ka būtiskākais ir izvēlēties visu bioloģisko produkciju, kas ir pieejama Latvijā, bet 

pārējā produkcijas daļa lai ir Latvijas produkti, kuri nav bioloģiskie produkti. Var būt, piemēram, ļoti 

kvalitatīvi, Latvijā audzēti dārzeņi, kuri nav bioloģiskie produkti. 

 

Turklāt ir vēl viens aspekts. Savulaik Vācijā izvērsās skandāls par to, ka atklājās – bioloģiskā 

produkcija nemaz nav īsta bioloģiskā produkcija, vienkārši uz produktu iepakojuma tiek uzlīmēts 

simbols, kas liek domāt, ka tas ir bioloģisks produkts. Vācijā, protams, kontrolē, vai produkti, kas 

marķēti kā bioloģiskie, tiešām tādi ir, un varbūt tieši stingrā kontrole arī palīdzēja atklāt neatbilstību, 

bet es gribēju uzsvērt, ka vajadzīga 100% drošība, ka par bioloģisku produktu atzīts produkts tiešām ir 

bioloģisks, nevis tikai par bioloģisku nosaukts, lai šo produktu varētu pārdot par augstāku cenu. 
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Pirms daţiem gadiem Dienai teicāt, ka Latvijā un arī kopumā Baltijā ir paradoksāla situācija – no 

vienas puses, diezgan liels bezdarbs, no otras, – ēdināšanas nozarē un citās nozarēs trūkst darbinieku. 

 

Manā ieskatā Latvijas ekonomika attīstās – varbūt lēni, tomēr attīstās, un darba roku ēdināšanas nozarē 

trūkst ar katru gadu vairāk. Ēdināšanas jomā visvairāk trūkst labu pavāru, jo ātri apgūt pavāra amatu 

nav iespējams, tam vajadzīgs laiks. Ēdināšana būtībā ir bizness, kas balstās uz cilvēku profesionalitāti, 

nevis resursiem, nevis aprīkojumu virtuvē vai uz raţojumiem. Līdz ar zināšanām un pieredzi svarīga ir 

arī degsme strādāt, degsme, vēlme apliecināt sevi šajā darbā, ka cilvēks, jebkurā amatā strādājot, grib 

pierādīt – es to varu. Tas attiecas uz strādājošajiem ikvienā amatā – degsme ir svarīga gan pavāram, 

gan trauku novācējai, gan uzņēmuma vadītājam. Ja nepieciešami jauni darbinieki, jāpieliek lielas pūles, 

lai atrastu profesionālus, motivētus cilvēkus. 

 

Kam jāmainās nodokļu jomā, lai ēdināšanas nozarei būtu vieglāk attīstīties? 

 

Kopumā nodokļu slogs ēdināšanas nozarē ir liels. Var jau runāt par nodokļu likmju lielumiem, bet 

būtiskākais noteikti ir tas, ka nepieciešamas tādas pārbaudes, kas visiem uzņēmumiem izvirzītu 

vienlīdzīgus spēles noteikumus. Lai nav tā, ka ir uzņēmumi, kuri gadiem netraucēti var darboties 

pelēkajā zonā, piedāvājot zemākas cenas, un ilgu laiku nekas nemainās. Ja visi ēdināšanas uzņēmumi 

strādā pēc vienādiem spēles noteikumiem un godīgi maksā nodokļus, tad arī cenas nekāpj. 

 

*** 

 

Pārbaudes 

 

Pamata un vispārējās izglītības iestādēs ēdināšanu Latvijā nodrošina 912 PVD reģistrēti uzņēmumi, 

pirmskolas izglītības iestādēs – 807 uzņēmumi. 

 

No 13. aprīļa līdz 22. maijam PVD izglītības iestāţu ēdināšanas uzņēmumos veica 624 pārbaudes. 

Pārbauţu laikā 466 uzņēmumos konstatēti higiēnas prasību un/vai uztura normu pārkāpumi. 

 

Saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem 12 gadījumos sastādīti akti par pārtikas produktu izplatīšanas 

apturēšanu vai izņemšanu no apgrozības un 10 gadījumos sākta administratīvā lietvedība. 

 

Avots: PVD 
 

Magda Riekstiņa  

Diena 
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Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai: Reforma skolēnu vai Eiropas naudas dēļ? 
Publicēta: 26.05.2015. 

 

Šāds uzraksts rotāja vienu no plakātiem piketā, kas vienkopus pulcēja liepājniekus, kuri skeptiski 

raugās uz pašvaldības ieplānoto skolu reformu pilsētā. Tās rezultātā, piemēram, J. Čakstes Liepājas 

pilsētas 10. vidusskola zaudētu savu statusu un pārtaptu par pamatskolu. Pret to iebilst skolas kolektīvs. 

Pašvaldība gala lēmumu vēl nav pieņēmusi. 

 

«Mēs – skolas skolotāju kolektīvs, skolēni un vecāki – esam pārliecināti, ka ir nepieciešams saglabāt 

skolas nosaukumu un statusu,» uzsver skolas padomes priekšsēdētāja Sarmīte Krūma. 

 

Tiek apšaubīts, vai pētījuma, uz kura rezultātiem balstās plānoto reformu soļi, ietvaros veiktā aptauja ir 

bijusi objektīva. «Mūsu skolā pašvaldība nav veikusi ne skolēnu, ne skolotāju aptauju. Projekta 

izstrādātāji min faktu, ka veiktas telefonintervijas, ir aptaujāti 316 cilvēki, no kuriem 100 neizmanto 

izglītības pakalpojumus. Vai uz šādu aptauju pamata var izdarīt secinājumus par nozares reformu? 

Mūsu skolā mācās 667 skolēni, strādā 65 pedagogi. Izrādās, ka vairāk nekā pustūkstoša iesaistīto un 

vecāku viedoklis nav uzklausīts vispār,» norāda S. Krūma. 

 

Savukārt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova uzsver, ka veiktā aptauja 

nav galvenais kritērijs, uz ko balstīti secinājumi. Viņa skaidro, ka SIA Dynamic University (pētījuma 

īstenotājs) kopā ar izglītības jomas speciālistiem veikuši analīzi par demogrāfisko situāciju pilsētā, 

izglītības iestāţu, skolotāju noslogojumu, materiāli tehnisko bāzi, situāciju saistībā ar pedagogu 

paaudţu maiņu. 

 

S. Krūma uzskata, ka 10. vidusskolas dzīvotspēju un kvalitāti apliecina šādi rezultāti, piemēram, 

«Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā 2014. gadā mūsu skola ir 68. vietā valstī un 2. vietā Liepājas 

pilsētas vidusskolu sarakstā, Latvijas skolu reitingā Lielā pūce, ko piešķir par darbu ar talantīgajiem 

skolēniem, 2014. gadā mūsu skola starp Liepājas vidusskolām arī ierindojās augšgalā. Tāpat esam 

saņēmuši Liepājas pilsētas domes kvalitātes balvas par patriotismu, par pozitīvu dinamiku, par 

sasniegumiem centralizētajos eksāmenos». 

 

Plānots, ka vidusskolā vairs netiks uzņemti audzēkņi 10. klasē (pašreizējie vidusskolēni mācības varēs 

pabeigt) un tā pārtaps par pamatskolu. 

 

Taujāta, kāds ir šo pārmaiņu pamatojums, L. Molčanova atbild: «10. vidusskolā skolēni šobrīd mācās 

divās ēkās, no kurām viena ir privātais īpašums, par kuru pašvaldība maksā lielu naudu [aptuveni 30 

000 eiro par ēkas īri un komunālajiem maksājumiem]. Tā nav piemērota skolas vajadzībām. Arī otram 

namam ir ierobeţojumi, no kuriem galvenais – nav atbilstošas sporta zāles, dušas, ierobeţotas telpas. 

Atbrīvojot vienu ēku, varētu ieekonomētos līdzekļus ieguldīt, lai sakārtotu pamatskolu.» 

 

Reformas skars arī citas Liepājas izglītības iestādes, piemēram, pētījuma autoru priekšlikums ir 

neuzņemt audzēkņus desmitajās klasēs arī Liepājas 8. vidusskolā un Liepājas pilsētas 12. vidusskolā. 

12. vidusskolu (tāpat kā 10. vidusskolu) plānots pārveidot par pamatskolu, savukārt Liepājas 8. 

vidusskolai noteikt pārejas periodu, kurā izvērtēt iespēju skolas ēkā izvietot arī Liepājas vakara (maiņu) 

vidusskolu. 

 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja domā, ka iecerētās pārmaiņas varētu tikt realizētas vai nu 

jau ar šā gada 1. septembri, vai pēc gada. Tas Liepājas domes sēdē tikšot lemts, līdzko valstiski būs 
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skaidri zināmi priekšatlases kritēriji izglītības iestādēm Eiropas Savienības fondu apguvei. Izglītības un 

zinātnes ministrija informē, ka attiecīgo dokumentu paredzēts iesniegt Ministru kabinetā līdz 30. 

jūnijam. 

 

Skolas kolektīvs gan mudina deputātus, pieņemot lēmumu, priekšplānā izvirzīt bērnu intereses, nevis 

tikai domāt par varbūtēju iespēju dabūt Eiropas naudu. S. Krūma uzskata, ka pašreizējā situācija 

radījusi neziņu 9. klašu skolēnos – drīz būs izlaidumu laiks, bet nav vēl īsti skaidrs, kurai mācību 

iestādei būs arī vidusskolas klases, bet kurai nē. S. Krūma stāsta, ka vairāk nekā puse J. Čakstes 

Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 9. klases audzēkņu izteikuši vēlmi turpināt mācības turpat. «Pašreiz 9. 

klasēs mums ir 44 skolēni, 27 no viņiem vēlas vidējo izglītību iegūt 10. vidusskolā,» teic S. Krūma. 
 

Līga Nestere  

Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai 
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