IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Izglītības un zinātnes ministrijas un Pašvaldību savienības dalībnieku
saruna par 2007.gada piedāvātajiem sarunu tematiem
PROTOKOLS Nr. 1
Rīgā

2007.gada 24.aprīlī

Sanāksme notiek: Izglītības un zinātnes ministrijā Vaļņu ielā 2, Apspriežu zālē
Sanāksme sākas: plkst.10:00
Sanāksmē piedalās:
B.Rivža
Izglītības un zinātnes ministrijas ministre
Sanāksmi vada:
K.Vāgnere

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece nozares
politikas jautājumos

Piedalās:
I.Ostrovska
D.Tihonova
E.Petrovska
E.Kivriņa
A.Melnis
V.Dimza
D.Ratniece
J.Fortiņa
A.Brūne
I.Štāle
A.Irbe
I.Vasmanis
A.Skrastiņš
I.Peipiņa
O.Dukšinska
R.Krūkle
J.Dimitrijevs
Ē.Lukmans
U.Strazds
D.Zvirbule
S.Golde
L.Kokina
M.Bite
L.Gintere
N.Ķīvītis
I.Vanaga
I.Jurkeviča
I.Behmane

Izglītības un zinātnes ministra padomniece
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietnieces nozares politikas
jautājumos K.Vāgneres padomniece
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta
direktore
Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfonda departamenta direktore
Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta direktora
vietnieks
Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju
departamenta direktora vietnieks
Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas reģionālā attīstības fonda investīciju
departamenta direktore
Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu departamenta direktore
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktore
Izglītības un zinātnes ministrijas Investīciju departamenta direktore
Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītāja pienākumu izpildītājs
Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītāja vietnieks
Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta direktors
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos
Daugavpils Izglītības pārvaldes vadītāja
Ogres rajona Izglītības pārvaldes vadītāja
Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētājs
Tukuma pilsētas domes priekšsēdētājs
Durbes novada domes priekšsēdētājs
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Liepājas domes priekšsēdētāja pirmā vietniece
Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītāja
Bauskas domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekle
LPS Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja
Kuldīgas rajona padomes Izglītības nodaļas vadītājs
Līvānu novada vakara maiņu vidusskolas direktore
Lauces pagasta padomes priekšsēdētāja
Saldus rajona padomes izpilddirektore
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Protokolē:
B.Lūse

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta
Mūžizglītības attīstības nodaļas pārvaldes vecākā referente

Darba kārtība:
Apspriest Izglītības un zinātnes ministrijas un Pašvaldību savienības sarunas tematus:
1. Mērķdotāciju apjoms pedagogu darba samaksai un internātskolu uzturēšanas
izdevumi;
2. Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Aigara Kalvīša vadītā Ministru kabineta
iecerētās darbības noteikto uzdevumu īstenošanai (Izglītības un zinātnes
ministrijas izstrādātā Valdības rīcības plāna sadaļa Deklarācijas par Ministru
kabineta iecerēto darbības izglītības, zinātnes, valodas un sporta jomā;
3. Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam rīcības programma;
4. Audzināšanas darbības programma 2007.-2011.gadam;
5. Vispārējās vidējās izglītības satura koncepcija;
6. Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programma 2007.2013.gadam;
7. Pašvaldību sadarbības sporta jomā stiprināšana;
8. Sporta bāžu atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa;
9. Likumprojekts „Par nacionālās sporta bāzes statusu”.
10. Sarunu tematu un laika grafika apstiprināšana.
Sanāksmes norise:
K.Vāgnere:
Informē par ministres B.Rivžas aizkavēšanos, sakarā ar viņas tikšanos ar Ministru
prezidentu A.Kalvīti.
Vērš uzmanību, ka iepriekšējās tikšanās reizēs dalībnieki vienojušies par sarunu
tematiem, tāpēc tiek piedāvāts grafiks diskusijām nākotnē un konkretizēti esošās sarunas
jautājumi.
1. Mērķdotāciju apjoms pedagogu darba samaksai un internātskolu uzturēšanas
izdevumi
( I. Štāle, I.Behmane, S.Golde)
I.Štāle:
Informē, ka Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk IZM) ir izstrādājusi programmu
„Pedagogu darba samaksas paaugstināšana 2007.-2014.g.”, kas ir iesniegta Valsts kancelejā,
lai iekļautu Ministru kabineta sēdes dienas kārtībā. Norāda uz programmā iekļautiem
aktuālākajiem priekšlikumiem.
Minētajā programmā ir iekļauts finansējums pedagogiem, kas strādā klasēs, kurās
mācās bērni ar speciālajām vajadzībām, tomēr pašreiz valstī trūkst šim darbam atbilstoši
sagatavotu pedagogu. Jaunajiem skolotājiem algu likmes būtu jāpārskata ik pēc 3 gadiem.
I.Behmane:
Lūdz izskaidrot speciālo bērnudārzu finansējumu.
I.Štāle:
Norāda, ka tiks izstrādāti jauni MK noteikumi „Speciālo izglītības iestāžu, vispārējo
izglītības iestāžu, speciālo izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”,
kuros būs iekļauta arī speciālo pirmskolas izglītības iestāžu finansēšanas kārtība.
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S.Golde:
Interesējas, kas notiks ar internātskolām, sakarā ar reģionālo reformu, kāda būs to
nākotne.
I.Štāle:
Līdz 2009.gada 1.septembrim MK 2001.gada 15.decembra noteikumos Nr.493
„Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un
internātskolu finansēšanas kārtība” IZM jāveic grozījumi, lai pašvaldība, no kuras tiek
nosūtīts bērns, nodrošinātu skolu ar bērna izglītošanai nepieciešamajiem uzturlīdzekļiem.
Gadījumā, ja tas kļūst tikai par pašvaldību pienākumu, pašvaldībai var rasties grūtības.
Nolemj:
IZM līdz 2009.gada 1.septembrim MK 2001.gada 15.decembra noteikumos Nr.493
„Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un
internātskolu finansēšanas kārtība” jāveic grozījumi.
2. Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Aigara Kalvīša vadītā Ministru kabineta
iecerētās darbības noteikto uzdevumu īstenošanai (Izglītības un zinātnes
ministrijas izstrādātā Valdības rīcības plāna sadaļa Deklarācijas par Ministru
kabineta iecerēto darbību izglītības, zinātnes, valodas un sporta jomā)
(E.Petrovska)
E.Petrovska:
IZM Valdības rīcības plānā ir izvirzīti uzdevumi, kuri saistīti ar algas
paaugstināšanu, kvalifikācijas paaugstināšanu, pakāpenisku pāreju uz obligāto vidējo
izglītību, orientāciju uz vispārējo izglītību, centrētu uz zinātni un jaunu cilvēku piesaisti
zinātnei.
Nolemj:
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās Valdības rīcības plāna sadaļu
Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību izglītības, zinātnes, valodas un sporta
jomā.
3. Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam rīcības programma
(E.Petrovska)
E.Petrovska:
Informē par rīcības programmu Mūžizglītības politikas pamatnostādnēm 2007.2013.gadam.
IZM izveidojusi 2 darba grupas, vienu veido IZM amatpersonas, otrā piedalās
sadarbības un sociālie partneri, citu ministriju un IZM pārstāvji. Programma paredz reģionālo
pieejamību, neformālās izglītības atzīšanu, Pieaugušo izglītības likuma izstrādi u.c.
Viens no Mūžizglītības politikas pamatnostādņu izvirzītajiem uzdevumiem ir
Pieaugušo izglītības likuma izstrāde.
Nolemj:
Atbalstīt Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam rīcības programmā
izvirzītos rīcības virzienus.
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K.Vāgnere:
Paziņo par Dienas kārtības 4.punkta „Audzināšanas darbības programma 2007.2011.gadam”un 6.punkta „Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības
programma 2007.-2013.gadam” apspriešanas pārcelšanu uz vēlāku laiku.
Nolemj:
Dienas kārtības 4.punkta „Audzināšanas darbības programma 2007.-2011.gadam”un
6.punkta „Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programma 2007.2013.gadam” apspriešanu pārcelt uz vēlāku laiku.

4. Vispārējās vidējās izglītības satura koncepcija
(I.Vasmanis, I Peipiņa, K.Vāgnere)
I.Vasmanis:
Par esošo situāciju ir apkopota informācija. Tiek plānotas tikšanās ar valsts ģimnāziju
un vecāku padomju pārstāvjiem.
2008.-2009.g. paredzētas izmaiņas stundu skaitā. Galvenais, tās veicot, ir nodrošināt
pēctecību un sabalansēt saturu. Apspriešanas gaitā svarīgākie jautājumi būs: mākslas un
kultūras jomu vieta programmā; pedagogu nodrošinājums, nepieciešamo mācību priekšmetu
noteikšana.
I.Peipiņa:
Lūdz paskaidrot, kad plānots dokumentu virzīt tālāk.
I.Vasmanis:
Jautājums par Vispārējās vidējās izglītības satura koncepcijas virzību būtu jāatrisina
līdz š.g. jūnija sākumam. Līdz 2008.gada septembrim izdevniecībām būtu jānodrošina jaunu
mācību līdzekļu izdošana, jo oktobrī tie būs nepieciešami darbam izglītības iestādēs.
K.Vāgnere:
Pauž viedokli, ka algu pielikums ir stimuls, tomēr, piesaistot struktūrfondus, jāuzlabo
skolu materiālā bāze, jāveicina skolotāju tālākā izglītība
Pašreizējā situācijā kadru problēmu un eksakto un dabas zinību pedagogu piesaisti var
risināt atceltā norma par pedagoģiskās izglītības nepieciešamību šiem speciālistiem.
Nolemj:
Atbalstīt Vispārējās vidējās izglītības satura koncepcijas virzību.
5. Par struktūrfondiem, to finansējumu un sadali
(E.Kivriņa, D.Ratniece, N.Ķīvītis, S.Golde)
E.Kivriņa:
Informē, ka izglītībā un zinātnē plānotais kopējais 2007.-2013.gada ES struktūrfondu
un nacionālā publiskā finansējuma apjoms ir 880 milj. EUR., tai skaitā izglītībai no ESF
paredzēti 241,5 milj. EUR, no ERAF- 300 milj. EUR. Vispārējai izglītībai (pedagogi, mācību
saturs, eksaminācija, metodika, kvalitāte) no ESF plānoti 33 milj. EUR, savukārt, no ERAF 60 milj. EUR paredzēti infrastruktūras uzlabošanai, dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai.
Piemēram, ESF aktivitātes „Pedagogu sagatavošana un piesaiste darbam skolās prioritārajos
mācību priekšmetos” īstenošanas uzsākšana plānota šogad. Atbalsts paredzēts pedagogu
trūkuma novēršanai un pedagogu sagatavošanai vispārējā izglītībā darbam vidējās izglītības
pakāpē šādos prioritārajos mācību priekšmetos: dabaszinātnēs (fizika, ķīmija un bioloģija),
matemātikā, informācijas tehnoloģijās un svešvalodās, nodrošinot ~1600 mērķstipendijas

5
(vidēji – 200 lati mēnesī) studentiem, kas studē vai savieno studijas pedagogu
sagatavošanas programmās ar darbu skolā, kā arī pedagogiem, kas strādā skolās prioritārajos
mācību priekšmetos, plānotais finansējums – 16 miljoni eiro.
D.Ratniece:
Papildina, ka struktūrfondu ietvaros prioritāte ir dabas zinību kabineti. Projektam ir
pieteiktas skolas, kurās jāiekārto šie kabineti. Te rodas problēmas ar finansējumu, jo 85%
sedz no ES fonda, bet 15% jābūt līdzfinansējumam no pašvaldībām. Ja šis līdzfinansējums
nebūs iespējams, tad sarakstā būs kārta nākamajai skolai.
N.Ķīvītis:
Iebilst, ka tādi nebija sākotnējie finansēšanas noteikumi.
D.Ratniece:
Paskaidro, ka noteikumos nekas netiek mainīts. Ja projektu iesniedzēji ir pašvaldības,
tad līdzfinansējums jāsedz viņiem.
N.Ķīvītis:
Norāda, ka pašvaldību līdzfinansējums ir 15% kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai un 15% speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras
un aprīkojuma uzlabošanai. Kad notika sarunas par prioritātēm, tad par šo jautājumu netika
runāts.
D.Ratniece:
Paskaidro, ko nozīmē termins „nacionālais publiskais līdzfinansējums,” kas ir ietverts
struktūrfondu plānošanas dokumentos: tas ir gan valsts, gan pašvaldību līdzfinansējums.
S.Golde:
Paziņo, ka Liepājas pilsētas dome ir zinājusi par pašvaldību līdzfinansējuma
nepieciešamību un piedalās līdzfinansējumā, jo tā var aptvert vairāk skolu.
K.Vāgnere:
Ierosina šajā jautājumā diskusijas turpināt maijā.
Nolemj:
Diskusijas par izglītībā un zinātnē plānoto kopējo 2007.-2013.gada ES struktūrfondu
un nacionālā publiskā finansējuma sadali turpināt maijā.
6. Par pašvaldību sadarbības sporta jomā stiprināšanu
(A.Brūne)
A.Brūne:
Sniedz informāciju par Nacionālās attīstības programmas līdz 2013.gadam īstenošanu.
Paskaidro, ka pašreiz notiek 3 konkursi, kuru temati ir sporta popularizēšana (antidopings),
bērni ar speciālajām vajadzībām un sporta inventāra iegāde. Pozitīvi novērtē sadarbību ar
Latvijas Pašvaldību savienību un stāsta par darbu pie jaunā Nacionālā sporta bāžu statusa
likumprojekta, jo vecais likums ir novecojis. Izstrādes stadijā ir likums par nekustamā
īpašuma nodokli, ko izstrādā FM, kurā nacionālās sporta bāzes paredzēts no šī nodokļa
atbrīvot.
Nolemj:
Atbalstīt Nacionālās attīstības programmas līdz 2013.gadam īstenošanu sporta jomā.
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7. Par grozījumiem Izglītības likumā
(K.Vāgnere)
K.Vāgnere:
Informē, ka ministrijā sasaukta darba grupa, kas izstrādā grozījumus Izglītības likumā.
Pašreizējais likums ir novecojis un darba grupa skata grozījumus pēc būtības.
Atgādina, par LPS priekšsēža A.Jaunsleiņa tikšanos ar ministri B.Rivžu, kurā tika
izteikti priekšlikumi grozījumiem Izglītības likumā, kas skar profesionālās ievirzes apmācību
skolās. Priekšlikumi nodoti izskatīšanai darba grupā.
Jāsakārto Izglītības likuma definīcijas, jādefinē, kas saprotams ar tālākizglītību,
pieaugušo izglītību, mūžizglītību, kā arī jānosaka, kas ir bezmaksas izglītība.
Nolemj:
Atbalstīt grozījumu veikšanu Izglītības likumā.
8. Dažādi
(B.Rivža)
B.Rivža:
Sniedz nelielu ieskatu sarunā ar Ministru prezidentu A.Kalvīti. Apstiprina, ka
pedagogi no š.g.1.septembra saņems papildus 50 Ls mēnesī. MK iesniegtajā priekšlikumā
paredzēta samaksa par 2 konsultāciju stundām nedēļā. Valsts ir gatava pildīt visas iepriekšējās
vienošanās, taču nevar piekrist pedagogu prasībai par 480 Ls (uz rokas) lielu algu par vienu
slodzi.
Paskaidro, ka 1 stundas papildus apmaksa par burtnīcu labošanu arī ir iekļauta
Pedagogu (izņemot pirmskolas izglītības pedagogu, kas nav nodarbināti piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu sagatavošanai skolai) darba samaksas paaugstināšanas programmā 2006.g. –
2010.g. Visi virzieni, ko pedagogi akcentē vēstulē ir iestrādāti.
Tiek apspriesta jauno skolotāju nepietiekamības problēma. Struktūrfondi paredzēti 120
jauniešiem, kas varētu saņemt 220 latus lielu stipendiju mēnesī, ja apņemas 3 gadus nostrādāt
skolā. Dubultots studentu un studējošo kredītu dzēšanai paredzētais vietu skaits. Skolotāju
tālākizglītībai paredzēti 1,2 milj.Ls.
Piekrīt, ka algu jautājums izglītības sistēmā ir viena no vājākajām vietām. Ministrija
šo jautājumu risina. 2014. gada pedagogu algas sasniegs apmēram 1300 Ls.
Apliecina, ka ministrija ir gatava meklēt labāko problēmu risinājumu, lai kopējā darbā
valdītu abpusēja sapratne.
9. Sarunu tematu un laika grafika apstiprināšana
( I.Peipiņa)
I.Peipiņa:
LPS Izglītības un kultūras komiteja piedāvā šādu tematu sadali sarunām ar IZM:
22.maijs
1.Par IZM izstrādāto darbības programmu papildinājumu aktivitātēm, kurās
finansējuma saņēmēji ir pašvaldības un tiks uzsāktas 2007.gadā;
2. Valsts investīciju programma 2007.un 2008.gadam.
19.jūnijs
1.Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programma 2007.–2013.
gadam;
2.Audzināšanas darbības programma 2007.–2011.gadam.
Jūlijs - Augusts
Datumu nosaka IZM un iekļauj protokola parakstīšanu starp ministri un LPS;
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1.Valsts
budžeta
mērķdotācijas pašvaldībām 2008.gadā Izglītības un zinātnes
ministrijas budžeta projektā(t.sk. pedagogu darba samaksa, mācību grāmatu
finansējums, internātskolu un speciālo skolu uzturēšanas izdevumi u.c.).
2. Valsts investīciju programma 2008.gadam;
3.Par valsts un pašvaldību finansējuma sadali, sedzot Vispārējās izglītības kvalitātes
novērtēšanas valsts aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus.
18.septembris
1.Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.–2013.gadam rīcības programma;
2.Par pašvaldību sadarbības sporta jomā stiprināšanu;
3.Sporta bāžu atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa;
4.Vispārējās vidējās izglītības satura koncepcija.
16.oktobris
1.Par skolu bibliotēkām, to nodrošinājumu ar datortehniku, metodiskā vadība.
20.novembris
1.Par pārbaudēm izglītības iestādēs par iestāžu normatīvo aktu atbilstību ārējo normatīvo
aktu prasībām un citiem jautājumiem;
Lūdz IZM aktualizēt jautājumu „Par izglītības iestāžu ārstniecības personāla darba
samaksas problēmām” sarunām ar Veselības ministriju.
Nolemj:
Apstiprināt LPS Izglītības un kultūras komitejas piedāvāto sarunu tematu un laika
grafiku sarunām ar IZM.

Izglītības un zinātnes ministre

Latvijas pašvaldību savienības
priekšsēdis

B.Rivža

A.Jaunsleinis

