


2010. gada publiskais pārskats

2

2010. gads bi ja iz tu rī bas un jaun u ri si nā ju mu mek lē ju mu 
laiks gan iz glī tī bā, gan zi nāt nē, spor tā, jau nat nes un valsts va lo das 
po li ti kā. Lai gan ie priek šē jos ga dos bū tis ki sa ma zi nāts fi nan sē jums 
mi nis tri jas dar bī bas jo mās, esam spē ju ši sa lie dēt spē kus, ne zau dēt 
dar ba kva li tā ti un iz strā dāt ilg ter mi ņa mēr ķus un sākt to īs te no ša nu. 
Ir jo mas, ku rās ti ka tur pi nā tas ie sāk tās pār mai ņas, kā arī tā das, ku
rās vis pirms bi ja ne pie cie šams piln vei dot nor ma tī vo li kum do ša nas 
bā zi. Es augs tu vēr tē ju vi su no za rē strā dā jo šo gri bas spē ku un spē ju 
augt, kā arī sa dar bī bas par tne ru ie gul dī ju mu op ti mā lo ri si nā ju mu 
sa snieg ša nā. Gan da rī ju mu par pa veik to darbu dod sa bied rī bas no
vēr tē jums, kur  so ci olo ģis kie pē tī ju mi jau ot ro ga du ap lie ci na, ka 
Lat vi jas ie dzī vo tā ji vis vai rāk uz ti cas iz glī tī bas ie stā dēm, un pē dē jā 
ga da lai kā šī uz ti cī ba ir pie au gu si par 9%.

2010. ga dam Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri ja (turp māk – 
mi nis tri ja) bi ja iz vir zī ju si trīs mēr ķus: 

1) iz mak su efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša na vis pā rē jā un pro fe
si onā lā iz glī tī bā, vien lai kus no dro ši not iz glī tī bas kva li tā ti 
un pie eja mī bu; 

2) eks port spē jas pa aug sti nā ša na aug stā ka jā iz glī tī bā un 
zi nāt nē; 

3) na ci onā lo vēr tī bu stip ri nā ša na un po pu la ri zē ša na. 
Šie mēr ķi ir sa snieg ti, vei cot no zī mī gas struk tu rā las re for

mas, kas nā kot nē tur pi nā sies, lai gan kopš 2008. ga da mi nis tri jas 
pār zi ņā eso ša jām jo mām fi nan sē jums ir sa ma zi nāts par vai rāk 
ne kā 260 mil jo niem la tu jeb gan drīz par 50%. 

Sa dar bī ba ar Lat vi jas Iz glī tī bas un zi nāt nes dar bi nie ku arod
bied rī bu, Lat vi jas Iz glī tī bas va dī tā ju aso ci āci ju un ci tiem sa dar bī
bas par tne riem pa lī dzē ju si mi nis tri jas pār zi ņā eso šo jo mu at tīs tī
bā. Starp tau tis ka jiem aiz de vē jiem, īpa ši Pa sau les Ban kai, mū su 
snieg tie ar gu men ti ra dī ja iz prat ni ne pie ļaut  turp mā ku bū tis ku fi
nan sē ju ma sa ma zi nā ju mu mi nis tri jas pār zi ņā eso ša jās jo mās. 

Pār ska ta ga dā tur pi nā jās fi nan sē ša nas prin ci pa „nau da se
ko sko lē nam” ie vie ša na un piln vei de, ti ka veik ti gro zī ju mi nor
ma tī va jos ak tos, kas stā jās spē kā no 2010. ga da 1. sep tem bra:

pēc paš val dī bu iz glī tī bas ie stā žu tīk la sa kār to ša nas pa lie• 

li nāts fi nan sē jums, kas „se ko” sko lē nam pe da go gu dar ba 
sa mak sai; 
ta jās ad mi nis tra tī va jās te ri to ri jās, ku rās sko lē nu skaits • 
vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā dēs ir 0,5 sko lē ni uz vie nu kvad
rāt ki lo met ru  vai pat ma zāks, sko lē nu skai tam pe da go gu 
dar ba sa mak sas fi nan sē ju ma ap rē ķi nā ša nai ti ka no teikts 
ko efi cients 1,3;
no 1,47 līdz 1,6 pa lie li nāts ko efi cients fi nan sē ju ma ap  rē• 
ķi nā ša nai pe da go gu dar ba sa mak sai spe ci āla jās sko lās, 
vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā dēs in teg rē tiem bēr niem ar spe
ci āla jām va ja dzī bām un bēr niem ar spe ci ālām va ja dzī bām 
vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā žu spe ci āla jās kla sēs vai gru pās;
pre ci zē ti no tei ku mi par pa pil du fi nan sē ju ma pie šķir ša nu • 
prog ram mām pa dzi ļi nā tai mā cī bu priekš me ta mā cī ša nai.

2009./2010. mā cī bu ga dā mū su jaun ie ši ar iz ci liem pa nā
ku miem pie da lī jās sep ti ņās starp tau tis ka jās mā cī bu priekš me tu 
olim pi ādēs, ko pu mā ie gūs tot četr as sud ra ba me da ļas un des mit 
bron zas me da ļas. 

Pro fe si onā la jā iz glī tī bā 2010. ga dā ie sāk ta un tiek plān vei
dī gi tur pi nā ta pro fe si onā lās iz glī tī bas ie stā žu tīk la op ti mi zā ci ja. 
Bū tis ki ir piln vei do ti Eiro pas re ģi onā lās at tīs tī bas fon da (turp
māk – ERAF) ak ti vi tā tes „Mā cī bu ap rī ko ju ma mo der ni zā ci ja 
un in fra struk tū ras uz la bo ša na pro fe si onā lās iz glī tī bas prog ram
mu īs te no ša nai” in ves tī ci ju no sa cī ju mi un pa rak stī ti lī gu mi ar 
iz glī tī bas ie stā dēm par ap mē ram 65 mil jo nu la tu pie šķir ša nu. 
Fi nan sē jums tiek kon cen trēts, vei do jot kom pe ten ces cen trus un 
at tīs tot pro fe si onā lās sko las ar spe ci ali zā ci ju. Vien lai kus tiek sa
gla bā ta pro fe si onā lās iz glī tī bas pie eja mī ba re ģi onos, vei do jot 
fi li āles vai in teg rē tas iz glī tī bas ie stā des. 

Pa pil dus 2010. ga dā ti ka pie sais tī ti 2,5 mil jo ni la tu no Kli
ma ta pār mai ņu fi nan šu in stru men ta lī dzek ļiem ko le džu ener
go efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša nai, pa pil dus 2011. ga dā pie sais tot 
10,4 mil jo nus la tu mi nis tri jas pro fe si onā lo sko lu ener go efek ti
vi tā tes pa aug sti nā ša nai. 2010. ga da 1. de cem brī ie sāk ta pro fe
si onā la jai iz glī tī bai ļo ti no zī mī ga pro jek ta īs te no ša na ko pā ar 

lab dien, iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri jas 2010. ga da pub lis kā pār ska ta la sī tā ji!
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sa dar bī bas par tne riem – Lat vi jas Dar ba de vē ju kon fe de rā ci ju, 
Lat vi jas Brī vo arod bied rī bu sa vie nī bu, Valsts iz glī tī bas sa tu ra 
cen tru un Iz glī tī bas kva li tā tes valsts die nes tu. Pro jekts iz strā
dāts Eiro pas So ci ālā fon da (turp māk – ESF) ak ti vi tā tē „No
za ru kva li fi kā ci ju sis tē mas iz vei de un pro fe si onā lās iz glī tī bas 
pār struk tu ri zā ci ja”, tā īs te no ša nas gai tā plā nots pār ska tīt pro
fe si onā lās iz glī tī bas sa tu ru, pie mē ro jot to veik ta jiem taut saim
nie cī bas no za ru iz pē tes re zul tā tiem, iz vei do jot no za ru pro fe
si onā lo kva li fi kā ci ju struk tū ru, pār ska tot pro fe si ju stan dar tus 
no za rēs un ak tu ali zē jot spe ci ali zā ci ju pa mat pra sī bas. 

Ap stip ri nā ti čet ri pro jek ti ERAF ak ti vi tā tē „At balsts vis
pā rē jās iz glī tī bas ie stā žu tīk la op ti mi zā ci jai”, lai iz vei do tu iz
glī tī bas ie stā des, ku rās īs te nos gan vis pā rē jās, gan pro fe si onā lās 
iz glī tī bas prog ram mas.

Pār ska ta ga dā pir mo rei zi pē dē jo ga du lai kā pie au dzis pēc 
9. kla ses pro fe si onā la jās sko lās uz ņem to audzēk ņu īpat svars. 
Jaun as pa pil du ie spē jas ap gūt dar ba tir gū pie pra sī tās spe ci ali
tā tes ir arī vi dus sko lu ab sol ven tiem – mi nis tri ja sa dar bī bā ar 
pro fe si onā lās iz glī tī bas ie stā dēm īs te no pro jek tu  ESF apakš ak
ti vi tā tē „At balsts sā kot nē jās pro fe si onā lās iz glī tī bas prog ram mu 
īs te no ša nas kva li tā tes uz la bo ša nai un īs te no ša nai”. 

Lat vi ja var le po ties ar jaun o pro fe si onā ļu sa snie gu miem – 
zel ta un sud ra ba me da ļām, kā arī ek se len ces god al gām – ga da 
bei gās Por tu gā lē no ti ku ša jā Eiro pas lie lā ka jā un pres ti žā ka jā 
jaun o pro fe si onā ļu meis ta rī bas kon kur sā „Eu roS kills 2010”. Ta
jā pie da lī jās 500 da līb nie ku no 27 val stīm, pār stā vot 52 pro fe
si jas. Šie re zul tā ti ap lie ci na, ka Lat vi jas pro fe si onā lā iz glī tī ba 
sa ga ta vo starp tau tis ki kon ku rēt spē jī gus jaun os spe ci ālis tus. 

No zī mī gā kais 2010. ga da no ti kums, kas stip ri na un po pu
la ri zē na ci onā lās vēr tī bas, bi ja X Lat vi jas sko lu jau nat nes dzies
mu un de ju svēt ki, kas no ri si nā jās no 6. līdz 11. jū li jam. Svēt kos 
pie da lī jās vai rāk ne kā 30 000 da līb nie ku. Pir mo rei zi vēs tu rē 
šie svēt ki ir ie rak stī ti UNES CO 2010.–2011. ga da svi na mo die
nu ka len dā rā un kā UNES CO ne ma te ri ālā kul tū ras man to ju ma 
meis tar darbs ir vis pa sau les no zī mes vēr tī ba. Tā dē jā di vei ci nā ta 
gan Lat vi jas, gan šo svēt ku starp tau tis kā at pa zīs ta mī ba. 

2010. ga dā ti ka tur pi nā tas re for mas aug stā ka jā iz glī tī bā un 
zi nāt nē. Jan vā rī val dī ba ap stip ri nā ja in for ma tī vo zi ņo ju mu „Par 
ne pie cie ša ma jām struk tu rā la jām re for mām aug stā ka jā iz glī tī bā 
un zi nāt nē Lat vi jas starp tau tis kās kon ku rēt spē jas pa aug sti nā ša
nai”. Sa ska ņā ar šo zi ņo ju mu ti ka sa ga ta vots un augus tā Minis
tru kabinetā ap stip ri nāts „Pa sā ku mu plāns par ne pie cie ša ma jām 
re for mām aug stā ka jā iz glī tī bā un zi nāt nē 2010.–2012. ga dam”. 

Lai gan ko pē jais fi nan sē jums iz glī tī bai sa ma zi nāts, aug stā
ka jā iz glī tī bā 2010. ga dā no valsts bu dže ta lī dzek ļiem ap mak
sā to stu di ju vie tu skaits Lat vi jas augst sko lās no dro ši nāts te ju 
2009. ga da lī me nī – 25 738 vie tas. 

Augst sko lām un ko le džām pie šķir ti vai rāk nekā 100 mil
jo ni la tu no ERAF aug stā kās iz glī tī bas ie stā žu tel pu mo der ni
zē ša nai, lai uz la bo tu aug stā kās iz glī tī bas kva li tā ti kā arī starp
tau tis ko kon ku rēt spē ju. No dro ši nāts ESF at balsts dok to ran tiem 
un ma ģis tran tiem, tā dē jā di vei ci not stu den tu skai ta pie au gu mu 
dok to ran tū ras un ma ģis tran tū ras stu di jās.

Pa ma to jo ties uz no za ru mi nis tri ju ap stip ri nā ta jām zi nāt
nis ko in sti tū ci ju dar bī bas stra tē ģi jām, veik ta zi nāt nis ko in sti
tū ci ju tel pis kās at tīs tī bas stra tē ģi jas iz vēr tē ša na un no teik ti de
vi ņi valsts no zī mes pēt nie cī bas cen tri (turp māk – VNPC). Lai 
piln vei do tu zi nāt nis ko un pēt nie cī bas ap rī ko ju mu va do ša jos 
VNPC un iz vei do tu to sek mī gai dar bī bai at bil sto šu in fra struk

tū ru, ne pie cie ša mos in for mā ci jas re sur sus un to pie eja mī bu, ir 
ap stip ri nā ti Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mi un no dro ši nāts ERAF 
fi nan sē jums – 56,3 mil jo ni la tu apakš ak ti vi tā tes „Zi nāt nes in fra
struk tū ras at tīs tī ba” pirm ās pro jek tu ie snie gu mu at la ses kār tas 
īs te no ša nai. 

Ie sāk ta pie cu valsts pē tī ju mu prog ram mu īs te no ša na pri
ori tā ros zi nāt nes vir zie nos:

1) „Ino va tī vas ener ģi jas re sur su ie gu ves un iz man to ša nas 
teh no lo ģi jas un zem a og lek ļa emi si jas no dro ši nā ša na ar 
at jau no ja miem ener go re sur siem, at bal sta pa sā ku mi vi des 
un kli ma ta de gra dā ci jas ie ro be žo ša nai” pri ori tā ra jā zi
nāt nes vir zie nā „Ener ģi ja un vi de (at jau no ja mo ener ģi jas 
re sur su ie gu ves un iz man to ša nas teh no lo ģi jas, kli ma ta iz
mai ņas sa ma zi no šās teh no lo ģi jas un bio lo ģis kā daudz vei
dī ba)”;

2) „Ino va tī vu daudz fun kci onā lu ma te ri ālu, sig nā laps trā des un 
in for mā ti kas teh no lo ģi ju iz strā de kon ku rēt spē jī giem zi nāt
ņu ie til pī giem pro duk tiem” pri ori tā ra jā zi nāt nes vir zie nā 
„Ino va tī vie ma te ri āli un teh no lo ģi jas (in for mā ti ka, in for
mā ci jas un sig nā laps trā des teh no lo ģi jas, na nos truk tu rē tie 
daudz fun kci onā lie ma te ri āli un na no teh no lo ģi jas)”;

3) „Na ci onā lā iden ti tā te (va lo da, Lat vi jas vēs tu re, kul tū ra un 
cil vēk dro šī ba)” pri ori tā ra jā zi nāt nes vir zie nā „Na ci onā lā 
iden ti tā te (va lo da, Lat vi jas vēs tu re, kul tū ra un cil vēk dro
šī ba)”;

4) „Jaun u pro fi lak ses, ārst nie cī bas, dia gnos ti kas lī dzek ļu un 
me to žu, bio me di cī nas teh no lo ģi ju iz strā de sa bied rī bas 
ve se lī bas uz la bo ša nai” pri ori tā ra jā zi nāt nes vir zie nā „Sa
bied rī bas ve se lī ba (pro fi lak ses, ārst nie cī bas, dia gnos ti kas 
lī dzek ļi un me to des, bio me di cī nas teh no lo ģi jas)”;

5) „Vie tē jo re sur su (ze mes dzī ļu, me ža, pār ti kas un trans por
ta) ilg tspē jī ga iz man to ša na – jaun i pro duk ti un teh no lo ģi
jas” pri ori tā ra jā zi nāt nes vir zie nā „Vie tē jo re sur su (ze mes 
dzī ļu, me ža, pār ti kas un trans por ta) ilg tspē jī ga iz man to ša
na – jaun i pro duk ti un teh no lo ģi jas”.

Jau nat nes po li ti kas jo mā iz strā dā ta valsts prog ram ma 
2010. ga dam un li kum pro jekts „Gro zī ju mi Jau nat nes li ku mā”, 
kas pre ci zē paš val dī bas kom pe ten ci jau nat nes po li ti kas no za rē.

Lai no dro ši nā tu dar bu ar jau nat ni un uz la bo tu tā ilg ter mi
ņa ie tek mi uz jaun ie šu dzī ves kva li tā tes uz la bo ša nos, sniegta 
palīdzība pašvaldībām, no dro ši not at balstu 21 jaun ie šu cen tra 
dar bī bai. Piešķirot valsts bu dže ta fi nan sē ju mu, iz vei do ti jau
nat nes in for mā ci ju pun kti, ku ros no dro ši nā tas teh no lo ģi jas un 
pie kļu ves ie spē jas arī so ci ālās at stum tī bas ris kam pa kļau tiem 
jaun ie šiem. Lat vi jas un Švei ces sa dar bī bas prog ram mas ie tva ros 
uz sākts darbs 17 paš val dī bas mul ti fun kci onā lu jau nat nes ini ci
atī vu cen tru iz vei des at bal stam. 

Ar Mi nis tru ka bi ne ta 2010. ga da 11. augus ta rī ko ju mu 
ap stip ri nā ti gro zī ju mi Valsts va lo das po li ti kas pa mat no stād nēs 
2005.–2014. ga dam, kā arī ministrijā iz vei do ta star pin sti tū ci ju 
dar ba gru pa lat ga lie šu rak stu va lo das at tīs tī bas vei ci nā ša nai un 
uz sāk ta pa sā ku ma plā na iz strā de.

Mū su spor tis ti aiz va dī ta jā ga dā gu vu ši pa nā ku mus gan vie
tē jās, gan starp tau tis kās sa cen sī bās. Gal ve nais no ti kums spor ta 
dzī vē 2010. ga dā bi ja XXI Zie mas olim pis kās spē les Van kū ve rā. 
Lat vi ja ar Van kū ve ras olim pis ka jās spē lēs iz cī nī ta jām ske le to
nis ta Mar ti na Du ku ra un ka ma ni ņu div nie ka – An dra un Ju ra Ši
cu – sud ra ba me da ļām ie ņem sep tī to vie tu pa sau lē, sa lī dzi not ar 
val sti pār stā vo šo spor tis tu ie gū to me da ļu un ie dzī vo tā ju skai tu. 
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Līdz ās pa nā ku miem Van kū ve rā īpa ši iz ce ļa ma arī Mā ra 
Štrom ber ga uz va ra pa sau les čem pio nā tā BMX ri teņ brauk ša nā, 
Ine tas Ra dē vi čas uz va ra Eiro pas čem pio nā tā viegl at lē ti kā (tāl
lēk ša nā) un Anas ta si jas Gri gor je vas uz va ra Eiro pas čem pio nā tā 
brī va jā cī ņā. 

Lai gan fi nan si ālā si tu āci ja val stī ir sa rež ģī ta, mi nis tri ja ir 
pie šķī ru si vai rāk ne kā 700 tūk sto šu la tu nau das bal vām iz ci liem 
spor tis tiem, vi ņu tre ne riem, spor tis tus ap kal po jo šiem spor ta dar
bi nie kiem, kā arī spor ta fe de rā ci jām jau nat nes spor ta at tīs tī bai. 

Ko pu mā 2010. ga dā sa ņem ti un iz vēr tē ti 356 pro jek tu ie
snie gu mi da žā dās iz glī tī bas jo mās un zi nāt nē. No tiem īs te no ša
nai ap stip ri nā ti 278 pro jek ti par ko pē jo sum mu – 239 938 249 
Ls. No 2010. ga da valsts bu dže ta struk tūr fon du pro jek tu īs te no
tā jiem no dro ši nāts fi nan sē jums 122,4 mil jo nu la tu ap jomā.  

Ar Eiro pas Sa vie nī bas struk tūr fon du at bal stu no dro ši nā ti 
vai rā ki bū tis ki pa sā ku mi vi su pa kāp ju iz glī tī bas un zi nāt nes at
tīs tī bai, pie mē ram:

zi nāt nes pro jek tu īs te no ša nai iz man to ti (iz mak sā ti avan• 
si, veik tas at mak sas fi nan sē ju ma sa ņē mē jiem) 15,52 
mil jo ni la tu; 
ar ESF at bal stu dar bam zi nāt nis ka jās gru pās pie sais tī ti • 
623 pil nu dar ba lai ku strā dā jo šie zi nāt nis kie dar bi nie ki, 
kas ir vai rāk nekā 9,8% no zi nāt nē un pēt nie cī bā no dar bi
nā to per so nu skai ta Lat vi jā;
Eiro pas Sa vie nī bas struk tūr fon du pro jek tu īs te no ša nas • 
no dro ši nā ša na zi nāt nē no dar bi nā to per so nu at al go ju mā 
vei do 20,82 mil jo nus la tu ga dā (sa lī dzi nā ju mam: bā zes 
fi nan sē jums 2010. ga dā ir 7,9 mil jo ni la tu);
ak ti vi tā tes „At balsts zi nāt nei un pēt nie cī bai” ie tva ros ap• 
stip ri nā ti 114 pro jek tu ie snie gu mi par ko pē jo at tie ci nā mo 
iz mak su sum mu 35,83 mil jo ni la tu;
ak ti vi tā tes „At balsts starp tau tis kās sa dar bī bas pro jek tiem • 
zi nāt nē un teh no lo ģi jās (EU RE KA, 7. Ie tva ra prog ram ma 
un ci ti)” ie tva ros ap stip ri nā ti 20 pro jek tu ie snie gu mi par 
ko pē jo at tie ci nā mo iz mak su sum mu 4,87 mil jo ni la tu;
apakš ak ti vi tā tes „In for mā ci jas teh no lo ģi ju in fra struk tū ras • 
un in for mā ci jas sis tē mu uz la bo ša na zi nāt nis ka jai dar bī
bai” ie tva ros ti ka ap stip ri nāts viens ie snieg tais pro jek ta 
ie snie gums par ko pē jo at tie ci nā mo iz mak su sum mu 10,51 
mil jons la tu;
kopš 2008. ga da 4085 da bas zi nāt ņu, ma te mā ti kas, in for• 
mā ti kas un sveš va lo du pe da go gi jeb 15% no vis pā rē jās 
un pro fe si onā lās iz glī tī bas pe da go gu kop skai ta sa ņem 
mērķ sti pen di jas par pēt nie cī bas vai ra do šo dar bu sa va 
mā cī bu priekš me ta pa snieg ša nas piln vei do ša nai. To skai
tā 2010. ga dā – 698 pe da go gi;

kopš 2009. ga da ru dens un vi su 2010. ga du vai rāk nekā • 
20 000 vis pā rē jās un pro fe si onā lās iz glī tī bas ie stā žu pe
da go gu sa ņem at bal stu pār kva li fi kā ci jai dar bam ci tā no
za rē, pa aug sti nā ju ši kva li fi kā ci ju dar bam sa vā no za rē, kā 
arī pie da lī ju šies pe da go gu dar ba kva li tā tes no vēr tē ša nas 
sis tē mas ie vie ša nā;
216 vis pā rē jās vi dē jās iz glī tī bas ie stā dēs mo der ni zē tos • 
da bas zi nāt ņu un ma te mā ti kas ka bi ne tus iz man to 67% no 
vi dus sko lē nu skai ta val stī;
sep ti ņas vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā des pie lā go tas bēr niem • 
ar fun kci onā liem trau cē ju miem, pie lā go ša nas dar bi vēl 
no rit 31 sko lā;
kopš 2009. ga da ESF sti pen di jas par sek mī bu sa ņem pro• 
fe si onā lās iz glī tī bas ie stā žu audzēk ņi. Līdz šim sti pen di jas 
sa ņē mu ši 31 983 audzēk ņi jeb 87% no pro fe si onā lās iz glī
tī bas ie stā žu audzēk ņu skai ta val stī, ta jā skai tā 2010. ga
dā – 5945 audzēk ņi;
ESF sti pen di jas stu di jām dok to ran tū rā kopš 2009. ga da • 
sa ņē mu ši 1005 dok to ran tū ras stu den ti, kas ir 46,7% no 
dok to ran tū ras stu den tu kop skai ta 2009./2010. aka dē mis
ka jā ga dā;
ESF sti pen di jas stu di jām ma ģis tran tū rā kopš 2009. ga da • 
sa ņē mu ši 683 ma ģis tran tū ras stu den ti, kas ir 11,8% no 
ma ģis tran tū ras stu den tu kop skai ta 2009./2010. aka dē mis
ka jā ga dā. 

Aiz va dī ta jā ga dā val dī bā ap stip ri nā ti Mi nis tru ka bi ne ta no
tei ku mi Nr. 788 „Valsts iz glī tī bas in for mā ci jas sis tē mas sa turs, 
uz tu rē ša nas un ak tu ali zā ci jas kār tī ba”, kas ju ri dis ki no stip ri na 
Valsts iz glī tī bas in for mā ci jas sis tē mu (turp māk – VI IS) kā cen
trā lo ar iz glī tī bu sais tī to re ģis tru in for mā ci jas sis tē mu. In for mā
ci jas ie va dī ša na VI IS ar 2010. ga da 1. sep tem bri kļu va ob li gā ta 
vi sām iz glī tī bas ie stā dēm ne at ka rī gi no to ju ri dis kā sta tu sa, līdz 
ar to no dro ši not kva li ta tī vu da tu ope ra tī vu pie eja mī bu. 

Īs te no ta au to mā tis ka da tu ap mai ņa ar Valsts so ci ālās ap
dro ši nā ša nas aģen tū ru, un vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā dēm vairs 
nav jā iz sniedz iz zi ņas, lai sko lē nu ve cā ki tur pi nā tu sa ņemt ģi
me nes valsts pa bal stu un ci tus pa bal stus, ja sko lēns tur pi na mā
cī ties pēc 15 ga du ve cu ma sa snieg ša nas. 

Pa sau les Ban kas Cen trāl ei ro pas un Bal ti jas val stu di rek
tors Pī ters He rolds po zi tī vi no vēr tē jis iz glī tī bas sis tē mā veik tos 
pro ce sus kā pla šas struk tu rā lās re for mas.

Tā pēc Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri jas vār dā gri bu teikt 
pal dies pe da go giem un vis iem no za rē ie sais tī ta jiem spe ci ālis
tiem, kā arī vis iem mū su sa dar bī bas par tne riem, ar ku riem ko
pā esam strā dā ju ši 2010. ga dā, no dro ši not ie sāk to dar bu ne pār
trauk tī bu un mūs die nu pra sī bām at bil sto šus ri si nā ju mus.

Ar cie ņu – 
iz glī tī bas un zi nāt nes mi nistrs Ro lands Broks
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i.  pa Ma tiN FOr Mā Ci Ja

 1.1. Ju ri dis kais sta tuss

Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri ja (turp māk – mi nis tri ja) 
sa ska ņā ar Mi nis tru ka bi ne ta 2003. ga da 16. sep tem bra no tei
ku miem Nr. 528 „Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri jas no li kums” 
ir va do šā valsts pār val des ie stā de iz glī tī bas, zi nāt nes un spor ta 
no za rē, kā arī jau nat nes un valsts va lo das po li ti kas jo mā. Mi nis
tri jas fun kci jas ir iz strā dāt iz glī tī bas, zi nāt nes, spor ta, jau nat nes 
un valsts va lo das po li ti ku, or ga ni zēt un ko or di nēt iz glī tī bas, zi

nāt nes, spor ta, jau nat nes un valsts va lo das po li ti kas īs te no ša nu, 
kā arī veikt ci tas ār ējos nor ma tī va jos ak tos no teik tās fun kci jas ar 
mēr ķi vei ci nāt Lat vi jas ie dzī vo tā ju – iz glī to tu, ve se lī gu, fi zis ki 
un ga rī gi at tīs tī tu, pat ri otis ki no ska ņo tu per so nī bu – ilg tspē jī gu 
lab klā jī bas pie au gu mu kā arī vie no tu Lat vi jas sa bied rī bu.

Mi nis tri ja no dro ši na sa bied rī bas in for mē ša nu, pie ņem to 
lē mu mu skaid ro ša nu un saik ni ar sa bied rī bu, ie vē ro jot ad mi nis
trē ša nas pro ce sa la bā kās tra dī ci jas un pār ska tā mas valsts pār val
des dar bī bas pa mat prin ci pus.

1.2. iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri jas struk tū ra 2010. ga dā

1. at tēls
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1.3. gal ve nās pri ori tā tes

1. iz mak su efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša na vis pā rē jā un 
pro fe si onā la jā iz glī tī bā, vien lai kus kva li tā tes un pie eja mī
bas no dro ši nā ša na. Vis pā rē jā iz glī tī bā ti ka tur pi nāta fi nan sē
ša nas prin ci pa „nau da se ko sko lē nam” ana lī ze un piln vei de; 
sa vu kārt pro fe si onā la jā iz glī tī bā ti ka īs te no ta dar bī bas op ti mi zā
ci jas prog ram ma, kas pa redz sko lām sa dar bī bā ar paš val dī bām 
iz strā dāt sko lu at tīs tī bas un in ves tī ci ju stra tē ģi ju, lai tur pi nā tu 
ES struk tūr fon du pro jek tu pie tei ku mu sa ga ta vo ša nu un pro jek
tu īs te no ša nu. Lai no dro ši nā tu pri ori tā tes ie vie ša nu, ti ka īs te no ti 
vai uz sāk ti šā di pa sā ku mi: 

kva li ta tī vas pirms sko las iz glī tī bas no dro ši nā ša na, sa ga ta• 
vo jot tā lāk iz glī tī bas ie gu vei;
pe da go ģis kā pro ce sa efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša na pa mat• 
iz glī tī bas pos mā;
vi dē jās iz glī tī bas sa tu ra un mā cī bu sa snie gu mu vēr tē ša nas • 
sis tē mas piln vei de;
iz glī tī bas kva li tā tes vēr tē ša nas sis tē mas piln vei de;• 
mā cī bu un me to dis ko lī dzek ļu no dro ši nā jums mā cī bu • 
priekš me tu kva li ta tī vai ap gu vei;
kar je ras iz glī tī bas piln vei de jaun ie šu mo ti vē tas un ap zi nā• 
tas tā lāk iz glī tī bas ie gū ša nai un sa vas kar je ras vei do ša nai;
iz glī to ja mo ar spe ci ālām va ja dzī bām ie kļau ša na iz glī tī bas • 
sis tē mā;
at bal sta no dro ši nā jums iz glī to ja ma jiem no so ci ālā ris ka • 
gru pām;
Lat vi jas ma zā kum tau tī bu iz glī tī bas ie spē ju no dro ši nā ša• 
na;
pe da go gu iz glī tī bas un tā lāk iz glī tī bas uz la bo ša na;• 
pe da go gu dar ba kva li tā tes no vēr tē ša nas un at bil sto šas • 
dar ba sa mak sas sis tē mas iz vei de;
pro fe si onā lās iz glī tī bas sis tē mas mo der ni zā ci ja;• 
pro fe si onā lās iz glī tī bas pres ti ža cel ša na;• 
dar ba tir gum at bil sto šu prak tis ko ie ma ņu ap gu vei un mā• 
cī bu pro ce sa no dro ši nā ša nai.

2. Eks port spē jas pa aug sti nā ša na aug stā ka jā iz glī tī bā un 
zi nāt nē taut saim nie cī bas at ve se ļo ša nas īs te no ša nai. Pa ma to jo
ties uz in for ma tī vo zi ņo ju mu „Par ne pie cie ša ma jām struk tu rā la jām 
pār mai ņām aug stā ka jā iz glī tī bā un zi nāt nē Lat vi jas starp tau tis kās 
kon ku rēt spē jas pa aug sti nā ša nai”,  mi nis tri ja sa dar bī bā ar Eko
no mi kas mi nis tri ju, kā arī kon sul tē jo ties ar so ci āla jiem un ci tiem 
par tne riem, iz strā dā ja aug stā kās iz glī tī bas dar bī bas op ti mi zā ci jas 
prog ram mu; zi nāt nē, pa ma to jo ties uz no za ru mi nis tri ju ap stip ri nā
ta jām zi nāt nis ko in sti tū ci ju dar bī bas stra tē ģi jām, mi nis tri ja vei ca 
zi nāt nis ko in sti tū ci ju tel pis kās at tīs tī bas stra tē ģi jas iz vēr tē ša nu un 
no tei ca va do šos valsts no zī mes pēt nie cī bas cen trus. Lai no dro ši nā
tu pri ori tā tes ie vie ša nu, lie lā ka uz ma nī ba ti ka pie vēr sta: 

aug stā kās iz glī tī bas kon ku rēt spē jas uz la bo ša nai;• 
ne pie cie ša mās mā cī bu stu di ju ma te ri ālās bā zes piln vei dei;• 
zi nāt nes un pēt nie cī bas lo mas pa lie li nā ša nai augst sko lās.• 

3. Na ci onā lo vēr tī bu stip ri nā ša na un po pu la ri zē ša na. 
2010. ga dā veik smī gi no ri tē ja X Lat vi jas sko lu jau nat nes dzies
mu un de ju svēt ki, ku ru rī ko ša nai 2010. ga da va sa rā, pa ma to jo
ties uz mi nis tri jas ie ro si nā ju mu, ti ka pie šķirts fi nan sē jums 1,5 
milj. la tu apjomā. Sa vu kārt UNES CO šos svēt kus, līdz ās ci tiem 
pa sau les kul tū ras še dev riem, ie kļā vu si sa vā svi na mo die nu ka
len dā rā 2010.–2011. ga dam, pie vēr šot tiem pla šu starp tau tis ku 
uz ma nī bu1.  Pa pil dus, lai no dro ši nā tu pri ori tā tes ie vie ša nu, ti ka 
īs te no ti vai uz sāk ti šā di pa sā ku mi: 

vēr tī biz glī tī bas īs te no ša na iz glī tī bas ie stā dēs sa dar bī bā ar • 
sko lē nu ve cā kiem;
in ter ešu iz glī tī bas pie dā vā ju ma no dro ši nā ša na.• 

1.4. dar bī bas vir zie ni un mēr ķi  
kā arī īs te no tās bu dže ta prog ram mas

Mi nis tri ja no dro ši na šā du valsts pa mat bu dže ta vir zie nu2 
ad mi nis trē ša nu:

1) 30,72% no bu dže ta ir iz de vu mi caur vi ju pa sā ku miem3 
iz glī tī bas, zi nāt nes, spor ta, jau nat nes un valsts va lo das po li ti
kas īs te no ša nas vis pā rē jai va dī bai  ar mēr ķi no dro ši nāt vie no
tu, skaid ru un efek tī vu pār val dī bu iz glī tī bas, zi nāt nes, spor ta un 
valsts va lo das no za rēm, ta jā skai tā vei dot rī cīb po li ti ku un or ga
ni zēt tās iz pil di (1,42%), kā arī  no dro ši nāt vai rā kas mi nis tri jas 
at bil dī bā eso šās no za res ie tek mē jo šo po li ti kas ini ci atī vu re ali zā
ci ju, iz man to jot da žā dus ār val stu fi nan šu pa lī dzī bas in stru men
tus (29,3%);

2) 44,39% – pa sā ku mi4 vis pā rē jās iz glī tī bas, vēr tī biz glī
tī bas un in ter ešu iz glī tī bas po li ti kai ar mēr ķi vei dot un īs te not 
valsts po li ti ku pirms sko las iz glī tī bā, vis pā rē jā pa mat iz glī tī bā un 
vis pā rē jā vi dē jā iz glī tī bā, ta jā skai tā ma zā kum tau tī bu iz glī tī bā, 
un vis pā rē jās iz glī tī bas īpa ša jos vei dos – spe ci āla jā iz glī tī bā, 
so ci ālās un pe da go ģis kās ko rek ci jas iz glī tī bā, kā arī or ga ni zēt 
mi nis tri jai pa do to so ci ālās ko rek ci jas iz glī tī bas ie stā žu un spe ci
ālās in ter nāt pa mat sko las dar bu un sa dar bī bā ar iz glī tī bas ie stā žu 
di bi nā tā jiem no dro ši nāt pirms sko las iz glī tī bas, vis pā rē jās pa
mat iz glī tī bas, vis pā rē jās vi dē jās iz glī tī bas un in ter ešu iz glī tī bas 
ie stā žu dar bu;

3) 8,61% – pro fe si onā lās iz glī tī bas un tā lāk iz glī tī bas kva li
tā tes un pār val des pa sā ku mi5 ar mēr ķi no dro ši nāt valsts po li ti kas 
vei do ša nu un īs te no ša nu pro fe si onā la jā iz glī tī bā un tā lāk iz glī tī
bā, vei ci not pro fe si onā lās iz glī tī bas pres ti ža cel ša nu, no dro ši not 
iz glī tī bas pie eja mī bu un kva li tā ti, ta jā skai tā or ga ni zē jot mi nis
tri jai pa do to pro fe si onā lās iz glī tī bas ie stā žu dar bu;

1 Plašāka informācija par X Latvijas skolu un deju svētkiem tiks iekļauta Valsts izglītības attīstības aģentūras 2010. gada publiskajā pārskatā.
2 Nav no rā dī ta 99.00.00 prog ram ma „Lī dzek ļi ne pa re dzē tiem ga dī ju miem” – 0,32%.
3 Rī cīb po li ti kas vei do ša nai un īs te no ša nai: 06.00.00 „No za res va dī ba” (iz ņe mot 06.05.00 apakš pro gram mu); 07.00.00 „In for mā ci jas teh no lo ģi jas 

at tīs tī ba un uz tu rē ša na iz glī tī bā, Mic ro soft  lī gu ma un pro jek tu no dro ši nā ša na”; 42.00.00 „Pa do tī bas ie stā des un to pa sā ku mi”, ta jā skai tā īs te
no ša nai ar ār val stu fi nan šu in stru men tu pa lī dzī bu: 62.00.00 „Eiro pas Re ģi onā lās at tīs tī bas fon da (ERAF) pro jek tu un pa sā ku mu īs te no ša na”; 
63.00.00 „Eiro pas So ci ālā fon da (ESF) pro jek tu un pa sā ku mu īs te no ša na”; 65.00.00 „Eiro pas Lauk saim nie cī bas fon da lau ku at tīs tī bai (EL FLA) 
pro jek tu un pa sā ku mu īs te no ša nai”; 69.00.00 „3. mēr ķa „Eiro pas te ri to ri ālā sa dar bī ba” pār ro be žas sa dar bī bas prog ram mu, pro jek tu un pa sā ku mu 
īs te no ša nai”; 70.00.00 „Ci tu Eiro pas Sa vie nī bas po li ti ku in stru men tu pro jek tu un pa sā ku mu īs te no ša na” (iz ņe mot 70.09.00 un 70.10.00 apakš
pro gram mu); 71.00.00 „Eiro pas Eko no mi kas zo nas fi nan šu in stru men ta un Nor vē ģi jas va ldī bas div pu sē jā fi nan šu in stru men ta fi nan sē to pro jek tu 
un pa sā ku mu īs te no ša na”; 72.00.00 „Lat vi jas un Švei ces sa dar bī bas prog ram mas pro jek tu un pa sā ku mu fi nan sē ša na”; 73.00.00 „Pā rē jās ār val stu 
fi nan šu pa lī dzī bas fi nan sē tie pro jek ti”.

4 01.00.00 „Vis pā rē jā iz glī tī ba”; 10.00.00 „Do tā ci jas brīv pus die nu no dro ši nā ša nai 1. kla ses iz glī to ja miem”, VB 62.00.00 „Mēr ķdo tā ci jas re pub li
kas pil sē tu un ra jo nu paš val dī bām”.

5 02.00.00 „Pro fe si onā lā iz glī tī ba”.     



2010. gada publiskais pārskats

8

4) 12,20% – aug stā kās iz glī tī bas un zi nāt nis kās dar bī bas 
kva li tā tes un pār val des pa sā ku mi6 ar mēr ķi no dro ši nāt aug
stā kās iz glī tī bas stu di ju prog ram mu kva li tā ti, kon ku rēt spē ju 
un at tīs tī bu ko pē jā Eiro pas aug stā kās iz glī tī bas tel pā, sek mēt 
aug stā kās iz glī tī bas pie eja mī bu vis iem ie dzī vo tā jiem, no dro
ši not stu di ju un stu dē jo šo kre di tē ša nu val stī, vei ci nāt augs ti 
kva li fi cē tu spe ci ālis tu pie au gu mu val stī, no dro ši nāt stu di ju un 
stu dē jo šo kre di tē ša nas sis tē mas dar bī bu val stī, no dro ši nāt stu
di ju un stu dē jo šo kre dī tu iz snieg ša nu at bil sto ši pie pra sī ju mam, 
kre dī tu ad mi nis trē ša nu un pie dzi ņu, kre dī tu dzē ša nu, sek mē
jot zi nā ša nu sa bied rī bas un zi nā ša nu eko no mi kas iz vei do ša
nos Lat vi jā un vei dot zi nāt ni un teh no lo ģi jas kā pil so nis kās 
sa bied rī bas, eko no mi kas un kul tū ras ilg ter mi ņa at tīs tī bas pa
ma tu, no dro ši not zi nā ša nu eko no mi kas īs te no ša nu un ilg tspē
jī gu tās iz aug smi;

5) 2,95% – spor ta po li ti kas un pār val des pa sā ku mi7 ar 
mēr ķi vei dot un īs te not valsts spor ta po li ti ku, ve se lī gas, fi zis ki 
un ga rī gi at tīs tī tas per so nī bas vei do ša nai; 

6) 0,64% – vie no tas valsts jau nat nes po li ti kas pa sā ku mi8 
ar mēr ķi vei ci nāt jau nat nes po li ti kas īs te no ša nā ie sais tī to in sti tū
ci ju sa dar bī bu un dar bī bas sa ska ņo tī bu jau nat nes po li ti kas no za
rē valsts mē ro gā, no dro ši nāt paš val dī bu dar ba ar jau nat ni plā no
ša nas, īs te no ša nas un no vēr tē ša nas me to dis ko va dī bu, ko or di nēt 
un or ga ni zēt dar bā ar jau nat ni ie sais tī to per so nu ap mā cī bu un 
pie re dzes ap mai ņu, at tīs tīt starp tau tis ko sa dar bī bu jau nat nes po
li ti kas no za rē, kā arī vei ci nāt in for mā ci jas par jaun ie šu tie sī bām, 
pie nā ku miem, ie spē jām un at bil dī bu pie eja mī bu jaun ie šiem un 
dar bā ar jau nat ni ie sais tī ta jām per so nām;

7) 0,10% – valsts va lo das po li ti kas un pār val des pa sā ku

mi9  ar mēr ķi vei dot un īs te not valsts va lo das po li ti ku, no stip
ri nāt lat vie šu va lo das sta tu su un no dro ši nāt ilg tspē jī gu va lo das 
at tīs tī bu.

1.5. pa do tī bas ie stā des

Lai no dro ši nā tu fun kci ju kva li ta tī vā ku un efek tī vā ku īs
te no ša nu un at teik tos no fun kci ju mikro me nedž men ta, rū pī gi 
iz vēr tē jot pa do tī bas ie stā žu tīk lu, ga da lai kā, pār ska tot fun kci
jas, ap vie no jot un lik vi dē jot, 2010. ga dā mi nis tri jas pa do tī bas 
ie stā žu skaits ti ka sa ma zi nāts līdz 92 ie stā dēm, sa lī dzi not ar 
2009. ga dā eso ša jām 125 pa do tī bas ie stā dēm10. 

Struk tu rā lo re for mu ie tva ros 2010. ga da 1. jan vā rī ti ka 
re or ga ni zē tas (lik vi dē tas) vai rā kas iz glī tī bas un zi nāt nes mi
nis tra pār rau dzī bas valsts aģen tū ras11, pār da lot ie stā žu fun kci
jas mi nis tri jai un mi nis tri jas pa do tī bas ie stā dēm – Iz glī tī bas 
kva li tā tes valsts die nes tam un Mur jā ņu spor ta ģim nā zi jai–, 
vien lai kus iz glī to ja ma jiem no dro ši not īs te no to mā cī bu un tre
ni ņu pro   gram mu ne pār trauk tī bu, no do dot šo uz de vu mu īs te
no ša nu at tie cī ga jām spor ta fe de rā ci jām, pie šķi rot arī valsts 
budžeta fi nan šu lī dzek ļus (do tā ci jas). 2010. ga da 1. jan vā rī 
ti ka lik vi dē ta mi nis tri jas pār rau dzī bas ie stā de – valsts aģen tū ra 
„Aka dē mis ko prog ram mu aģen tū ra”, to pie vie no jot iz glī tī bas 
un zi nāt nes mi nis tra pār rau dzī bā eso ša jai ie stā dei – Valsts iz
glī tī bas at tīs tī bas aģen tū rai. 2010. ga da 2. jan vā rī mi nis tri jas 
pa do tī bas valsts iz glī tī bas ie stā des – Sar ka nā Krus ta me di cī nas 
ko le dža, P. Stra di ņa ve se lī bas un so ci ālās ap rū pes ko le dža un 
Rī gas Me di cī nas ko le dža – ti ka no do tas at va si nā tām pub lis
kām per so nām.

6 03.00.00 „Aug stā kā iz glī tī ba”; 11.00.00 „Aug stā kās iz glī tī bas pa do me”;  05.00.00 „Zi nāt ne”.
7 09.00.00 „Sports”.
8 06.05.00 apakš pro gram ma „Jau nat nes po li ti kas valsts prog ram ma”, 70.09.00 apakš pro gram ma „Eiro pas Sa vie nī bas jaun ie šu ne for mā lās iz glī tī

bas prog ram mas „Jau nat ne dar bī bā” 2007.–2013. ga dam” un 70.10.00 apakš pro gram ma „Jau nat nes starp tau tis ko prog ram mu aģen tū ra”.
9 04.00.00 „Valsts va lo das po li ti ka un pār val de”.
10 Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumiem Nr. 528 „Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”, tajā skaitā izglītības 

iestādes.
11 1) „Jaunatnes Basketbola metodiskais centrs”, 2) „Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs”, 3) „Kalnu slēpošanas sporta centrs”, 4) „Hokeja 

un slidošanas sporta skola”, 5) „Lietišķo sporta veidu centrs „Kleisti””, 6) „Specializētā airēšanas sporta skola”, 7) „Latvijas bērnu un jaunatnes 
kamaniņu sporta skola”.
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2.1. Fi nan šu re sur si un to iz lie to jums
2010. ga dā mi nis tri ja no dro ši nā ja fun kci ju sek mī gu īs te

no ša nu, lai gan kopš 2008. ga da mi nis tri jas pār zi ņā eso ša jām 
jo mām fi nan sē jums ir sa ma zi nāts par vai rāk ne kā 260 milj. la tu, 
jeb par gan drīz 50%. 

Valsts bu dže ta lī dzek ļi ES struk tūr fon du pro jek tu īs te no
ša nai iz glī tī bā un zi nāt nē tiek plā no ti, ņe mot vē rā struk tūr fon
du ak ti vi tā šu ie vie ša nas un pro jek tu īs te no ša nas lai ka gra fi ku. 

2010. ga dā sa lī dzi nā ju mā ar 2009. ga du pie šķirts un arī ap gūts 
fi nan sē jums vai rāk nekā 2,5 rei zes lie lā kā ap jo mā, jo lie lā kā da
ļa pro jek tu ti ka uz sāk ta 2009. ga da ot ra jā pus ē un 2010. ga dā. 
Lī dzek ļi ti ka iz man to ti pro jek tu īs te no ša nai, kā arī fi nan sē ju ma 
saņēmēju atmaksu veik ša nai.

Bū tis ka lo ma mi nis tri jas pār zi ņā eso šo jo mu dar bī bas no
dro ši nā ša nā vien mēr ir bi ju si cie šai sa dar bī bai ar so ci āla jiem un 
sa dar bī bas par tne riem.

ii.  Fi NaN Šu rE sur si uN dar bĪ bas rE Zul tā ti

 1. ta bu la
Valsts bu dže ta fi nan sē jums un tā iz lie to jums

Nr.
p. k. Finansiālie rādītāji

2009. gadā
(faktiskā izpilde) 

(lVl)

2010. gadā

apstiprināts likumā 
(lVl)

Faktiskā izpilde 
(lVl)

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 434 984 784 494 864 782 482 838 526

1.1. Dotācijas 418 808 601 473 785 598 466 644 176

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 7 742 860 7 799 243 6 392 030

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 6 848 101 12 793 870 9 324 029
2. Izdevumi kopā 431 588 556 496 582 397 480 255 895
2.1. Uzturēšanas izdevumi kopā 419 886 967 474 778 065 459 449 100
2.1.1. Kārtējie izdevumi 81 908 021 71 964 571 68 476 252
2.1.2. Procentu  izdevumi 8 597 927 6 797 289 3 155 570

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 35 596 795 37 178 512 32 692 809

2.1.4. Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 
budžetā un starptautiskā sadarbība 189 807 241 737 229 369

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 293 594 417 358 595 956 354 895 100
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 11 701 589 21 804 332 20 806 795

2. ta bu la
 Ie stā des, ku ras no valsts bu dže ta tiek fi nan sē tas da ļē ji, kā arī bu dže ta ne fi nan sē tas ie stā des,  

kas nav valsts aģen tū ras
Nr.

p. k. Finansiālie rādītāji 2009. gadā faktiskā izpilde 
(lVl)

2010. gadā faktiskā izpilde 
(lVl)

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 117 613 983 142 889 061
1.1. Valsts budžeta transferti 60 325 363 86 709 289
1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 56 841 253 5 598 7025
1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 447 367 192 747
2. Izdevumi kopā 104 843 061 115 928 193
2.1 Uzturēšanas izdevumi kopā 100 519 906 111 336 378
2.1.1. Atalgojums 56 919 033 57 755 684
2.1.2. Komandējumu izdevumi 1 468 235 2 587 240
2.1.3. Pakalpojumi 16 491 908 20 370 802
2.1.4. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 9 354 582 12 973 729
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 270 950 4 591 815
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2.2.1.1. Pirms sko las iz glī tī ba
Pirms sko las iz glī tī bu sa ska ņā ar Iz glī tī bas li ku mu ap gūst 

bēr ni līdz sep ti ņu ga du ve cu mam. Sa ska ņā ar ve cā ku vēl mēm 
un ģi me nes ār sta vai psiho lo ga at zi nu mu pirms sko las iz glī tī bas 
prog ram mas ap gu vi var sa īsi nāt vai pa ga ri nāt par vie nu ga du. 
Kat ram pie cus un se šus ga dus ve cam bēr nam ir ie spē ja bez mak
sas ie gūt ob li gā to pirm ssko las iz glī tī bu12 un sa ga ta vo ties pa mat
iz glī tī bas prog ram mas ap gu vei, at tīs tīt un piln vei dot so ci ālās un 
sa dar bī bas pras mes, no tu rī gas paš ap kal po ša nās un uz ve dī bas 
pras mes, kas vei ci na bēr na sek mī gu ie kļau ša nos mūs die nī gā 
mā cī bu pro ce sā. 

Mi nis tri ja uzrauga, lai kat ram bēr nam tik tu no dro ši nā
ta at bil sto ša vi de: tel pas, ma te ri āl teh nis kā bā ze kā arī trans
ports ad mi nis tra tī va jā te ri to ri jā dzī vo jo šo bēr nu no kļū ša nai 
līdz iz glī tī bas ie stā dei. 2010./2011. mā cī bu ga dā, sa lī dzi not ar 
2009./2010. mā cī bu ga du, iz glī tī bas ie stā žu op ti mi zā ci jas un 
re or ga ni zā ci jas re zul tā tā ko pē jais iz glī tī bas ie stā žu skaits, kas 
īs te no pirms sko las iz glī tī bas prog ram mas, ir pa lie li nā jies par 23 
iz glī tī bas ie stā dēm. Lat vi jā 2010./2011. mā cī bu ga dā pirms sko
las iz glī tī bu īs te no 974 iz glī tī bas ie stā des (2009./2010. mā cī bu 
ga dā – 951 iz glī tī bas ie stā de). Iz glī tī bas ie stā žu skai ta pa lie li nā
ša nās re zul tā tā pirms sko las iz glī tī bas gru pu skaits ir pieaudzis 
par 299 gru pām. 

Ministrija nodrošināja, lai Pasaules Bankas ierosinātajā 
Sociālās drošības tīkla stratēģijā iekļautu bērnu no piecu gadu 
vecuma obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei un to 
finansētu no valsts budžeta līdzekļiem, tādējādi nepalielinot 
finanšu slogu pašvaldībām un nodrošinātu nepārtrauktu pirmssko
las izglītības programmu īstenošanu. 2010./2011. mācību gada 
sākumā pirmsskolas izglītības grupas apmeklēja 94% piecgadīgo 
un 98% sešgadīgo bērnu no visiem attiecīgā vecuma bērniem.

Pirms sko las iz glī tī bā tiek īs te nots arī īpa šais iz glī tī bas 
veids – spe ci ālā pirms sko las iz glī tī ba bēr niem ar spe ci ālām va
ja dzī bām. Lat vi jā spe ci ālās pirms sko las iz glī tī bas prog ram mas 
īs te no 39 spe ci ālās pirms sko las iz glī tī bas ie stā dēs, 54 pa ras tās 
pirms sko las iz glī tī bas ie stā dēs, 7 die nas sko lās un 10 spe ci ālās 
sko lās. Sa ga ta vo ša na sko lai bēr niem ar spe ci ālām va ja dzī bām 
no dro ši na sav lai cī gu vieg lu at tīs tī bas trau cē ju mu un ve se lī bas 
pro blē mu sav lai cī gu kon sta tē ša nu un no vēr ša nu. 

Pirms sko las iz glī tī bas ie stā dēs lat vie šu, krie vu, eb re ju un 
po ļu va lo das gru pās strā dā iz ci li pe da go gi ar at bil sto šu iz glī tī bu 
un pro fe si onā lo kva li fi kā ci ju. 2010./2011. mā cī bu ga dā iz glī tī
bas ie stā žu op ti mi zā ci jas un re or ga ni zā ci jas re zul tā tā ko pē jais 
pe da go gu skaits, kas īs te no pirms sko las iz glī tī bas prog ram
mas, ir pa lie li nā jies par  463 pe da go giem. 2010. ga dā paš val
dī bu pirms sko las iz glī tī bas ie stā žu pe da go gu, kas no dar bi nā ti 

3. ta bu la
Mi nis tri jas pa kļau tī bā un pār rau dzī bā eso šo bu dže ta ie stā žu 

sa ņem to zie do ju mu un dā vi nā ju mu iz lie to jums

Finansiālie rādītāji
2009. gadā 

(faktiskā izpilde)
(lVl)

2010. gadā 
(faktiskā izpilde)

(lVl)
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 431 680 840 694
Naturālā veidā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 559 137 362 224
Izlietots – finansētie pasākumi (kopā) 532 135 626 350
tai skaitā: atalgojumi 151 837 41 089

komandējumi 39 609 27 998
kapitālie izdevumi 42 838 351 557
pakalpojumu apmaksa 164 329 143 405
subsīdijas un dotācijas 7 288 5 413

2.2. dar bī bas re zul tā ti un snieg tie pa kal po ju mi

2.2.1. Vis pā rē jā iz glī tī ba

4. ta bu la

Fi nan šu re sur su iz de vu mi vis pā rē jās iz glī tī bas no dro ši nā ša nai

budžeta programmas/apakšprogramma
apstiprināts likumā, 

plāns gadam ar izmaiņām 
(lVl)

budžeta izpilde 
pārskata periodā 

(lVl)
01.00.00 Vispārējā izglītība 1 697 801 1 697 786
                 01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestādes 604 949 604 934
                 01.05.00 Dotācija privātajām mācību iestādēm 935 664 935 664
                 01.14.00 Mācību literatūras iegāde 157 188 157 188
10.00.00 dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. klases izglītojamiem 2 264 018 2 264 018
62.00.00 Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām 216 469 503 216 469 503

12 2009. ga da jū ni jā, at bil sto ši eko no mis ka jai si tu āci jai val stī, ti ka veik ti gro zī ju mi Iz glī tī bas li ku ma 4. pan tā, iz slē dzot nor mu par ob li gā to piec
ga dī go un seš ga dī go bēr nu sa ga ta vo ša nu pa mat iz glī tī bas ap gu vei. Pa ma to jo ties uz Pa sau les Ban kas aiz de vu mu un sa ska ņā ar 2009. ga da 8. sep
tem brī Mi nis tru ka bi ne tā pie ņem to „So ci ālās dro šī bas tīk la stra tē ģi ju”, ti ka veik ti gro zī ju mi Iz glī tī bas li ku mā un Vis pā rē jās iz glī tī bas li ku mā, kas 
at jau no ja sa ga ta vo ša nu pa mat iz glī tī bas ie gu vei no 2010. ga da 1. jan vā ra kā ob li gā tu. 
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piec ga dī go un seš ga dī go bēr nu iz glī to ša nā, dar ba sa mak sa no 
valsts bu dže ta lī dzek ļiem ko pā bi ja 12 324 000 LVL (1. cet. – 
3 081 825 LVL; 2. cet. – 4 620 700 LVL; 3. cet. – 1 540 475 
LVL; 4. cet. – 3 081 000 LVL).

2010. ga dā tur pi nā jās pirms sko las iz glī tī bas sa tu ra piln vei
de, izstrādājot Valsts pirms sko las iz glī tī bas vad lī ni jas. Mi nis tru 
ka bi ne ta 2010. ga da 3. augus ta no tei ku mi Nr. 709 „No tei ku mi 
par valsts pirms sko las iz glī tī bas vad lī ni jām”, kas stā jās spē kā 
2010. ga da 1. sep tem brī, no sa ka pirms sko las iz glī tī bas sa tu ra 
mēr ķus un uz de vu mus, pe da go ģis kā pro ce sa or ga ni zā ci jas prin
ci pus, iz glī tī bas ap gu ves plā no tos re zul tā tus un iz glī tī bas vēr tē
ša nas pa mat prin ci pus. 

Mi nis tri jā uz sā ka pirms sko las mā cī bu prog ram mu (bēr
niem līdz se šu ga du ve cu mam), me to dis ko ie tei ku mu la sīt un 
rak stīt pras mes vei do ša nai un pirms sko las mā cī bu sa snie gu mu 
vēr tē ša nas iz strā di. Sa ska ņā ar valsts pirms sko las iz glī tī bas vad
lī ni jām 2010. ga dā ti ka sagatavoti un ap stip ri nā ti jaun i pirms
sko las iz glī tī bas prog ram mu pa rau gi.

No 2010. ga da sep tem bra uz sāk ta seš ga dī go iz glī to ja mo 
in teg rē to mā cī bu prog ram mu ap ro bā ci ja. Seš ga dī go iz glī to ja mo 
in teg rē to mā cī bu prog ram mu ap ro bā ci jā tie ši pie da lī jās 22 iz glī
tī bas ie stā des (iz mē ģi nā ju ma iz glī tī bas ie stā des) un pa star pi nā ti 
– 12 iz glī tī bas ie stā des (līdz da lī bas iz glī tī bas ie stā des). Mi nis tri ja 
iz strā dā ja un ap ro bē ja arī pe da go gu pro fe si onā lās piln vei des kur
su prog ram mu, ti ka īs te no ti pro fe si onā lās piln vei des 48 stun du 
tā lāk iz glī tī bas kur si 31 iz mē ģi nā ju ma sko lu pe da go gam, 16 stun
du kur si 20 līdz da lī bas sko lu pe da go giem, as to ņu stun du kur si 31 
iz mē ģi nā ju ma sko lu un līdz da lī bas sko lu spor ta pe da go gam, 38 
iz mē ģi nā ju ma sko lu un līdz da lī bas sko lu mū zi kas pe da go giem. 

Lai at bal stī tu paš val dī bas, mi nis tri ja iz strā dā ja in for ma
tī vo ma te ri ālu „Ie tei ca mie pe da go gu, pe da go gu at bal sta per so
nā la un saim nie cis kā, teh nis kā un me di cī nis kā per so nā la ama tu 
vie nī bu sa rak sti iz glī tī bas ie stā dēm, kas īs te no pirms sko las iz
glī tī bas prog ram mas”13. Par no zī mī gu uz ska tāms me to dis ki or
ga ni za to ris kais darbs – se mi nā ri iz glī tī bas pār val žu pirms sko las 
iz glī tī bas dar ba spe ci ālis tiem.

5. ta bu la
Gal ve nie in di ka to ri par pirms sko las iz glī tī bu 2009./2010. un 2010./2011. mā cī bu ga da sā ku mā

2009./2010. 2010./2011.

Bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās kopā 83 382 88 226
(izmaiņas +4 844; +5,81%)

Bērnu skaits pirmsskolas izglītības grupās, kas īsteno obligāto 
pirmsskolas izglītību (bērni no piecu gadu vecuma) 36 083 38 713

 (izmaiņas +2 630; +7,28%)

Izglītības iestāžu skaits, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas 951 974
(izmaiņas +23; +2,42%)

Pedagogu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. 10 251 10 714
(izmaiņas +463; +4,52%)

2.2.1.2. Pa mat iz glī tī ba
Pa mat iz glī tī bas pa kā pē no tiek sa ga ta vo ša nās iz glī tī bas 

nākamajai – vi dē jai – pa kā pei vai pro fe si onā la jai dar bī bai, tiek 
apgūtas dzī vē ne pie cie ša mās pa mat zi nā ša nas un pa mat pras mes, 
veidojas vērtīborientācija. Pa mat iz glī tī bas ie gu vi sāk ta jā ka len
dā ra jā ga dā, ku rā iz glī to ja ma jam ap rit sep ti ņi ga di. Pa mat iz glī
tī bas ie gu ve vai pa mat iz glī tī bas ie gū ša nas tur pi nā ša na līdz 18 
ga du ve cu ma sa snieg ša nai ir ob li gā ta. Pa mat iz glī tī bas prog ram
mas tiek īs te no tas de vi ņu ga du lai kā.

Pār ska ta ga dā mi nis tri ja sa dar bī bā ar paš val dī bām no dro ši
nā ja ie spē ju kat ram bēr nam un jaun ie tim bez mak sas ap gūt ob li
gā to pa mat iz glī tī bas prog ram mu no 1. līdz 9. kla sei. 2010. ga dā, 
sa ņe mot ap lie cī bu par vis pā rē jās pa mat iz glī tī bas ie gu vi, 9. kla si 
sek mī gi pa bei dza 21 494 jeb 93,6% no vis iem 9. kla šu sko lē
niem, ku ri uz sā ka mā cī bas 9. kla sē 2009./2010. mā cī bu ga dā. 
Tas ir par 0,11% sko lē nu vai rāk ne kā ie priek šē jā mā cī bu ga dā. 

Valsts pa mat iz glī tī bas stan dar tu īs te no arī spe ci ālās iz glī
tī bas prog ram mās, ku ras pie dā vā iz glī to ja ma jiem ar spe ci ālām 
va ja dzī bām spe ci ālās iz glī tī bas ie stā dēs. Pa pil dus vis pā rē jās iz
glī tī bas ie stā dēs ir iz vei do tas spe ci ālās kla ses, ku rās īs te no spe
ci ālās iz glī tī bas prog ram mas, kas pie mē ro tas sko lē na at tīs tī bas 

trau cē ju ma vei dam, vi ņa spē jām un ve se lī bas stā vok lim. Sko lē
niem ar spe ci āla jām va ja dzī bām mā cī bu il gums pa mat iz glī tī bas 
pa kā pē va rē tu tikt pa ga ri nāts līdz 10–11 ga diem.

At bil sto ši jaun ajai ini ci atī vai, kas ie kļau ta So ci ālās dro
šī bas tīk la stra tē ģi jā, uz sāk ta pa mat iz glī tī bas sa tu ra piln vei de 
ar mēr ķi pa nākt tā pie tie ka mu at bil stī bu 6–11 ga du ve cu bēr nu 
ve cum pos ma īpat nī bām: ti ka sa ska ņo ti sā kum sko las iz glī tī bas 
mēr ķi, uz de vu mi, ob li gā tais mā cī bu sa turs un pa mat pra sī bas 
bēr nu mā cī bu sa snie gu miem. Mi nē to ini ci atī vu ti ka pa re dzēts 
īs te not līdz 2011. ga dam. 2010. ga dā tur pi nā jās pa mat iz glī tī bas 
6–11 ga du ve cu bēr nu iz glī tī bas sa tu ra piln vei de at bil sto ši bēr nu 
ve cum pos ma īpat nī bām. 

2010. ga dā ar mēr ķi uz la bot pa mat iz glī tī bas kva li tā ti ti ka 
veik ta vir kne gro zī ju mu nor ma tī va jos ak tos: veik ti gro zī ju mi Iz glī
tī bas li ku mā, kas pa pla ši na iz glī to ja mo pie nā ku mus; stā jās spē kā 
Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mi14, kas pa redz, ka iz glī tī bas ie stā des 
di rek tors būs tie sīgs no dro ši nāt arī ci tu pa mat iz glī tī bas kla šu, līdz 
6. kla sei ie skai tot, sko lē nu ēdi nā ša nu, ja ra dī sies ne iz man to ti fi nan
šu lī dzek ļi; stā jās spē kā iz mai ņas Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mos15 
par 5.–9. kla ses iz glī to ja mā pār cel ša nu nā ka ma jā kla sē, ja par 4 bal
lēm zem āks vēr tē jums ir ne vai rāk kā di vos mā cī bu priekš me tos.

13  http://izm.izm.gov.lv/nozarespolitika/izglitiba/visparejaizglitiba/pirmsskolasizgl/5782.html.
14 2010. gada 28. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžeta paredzētos līdzekļus 

pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”.
15 2005. ga da 1. no vem bra Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mi Nr. 822 „No tei ku mi par ob li gā ta jām pra sī bām iz glī to ja mo uz ņem ša nai un pār cel ša nai nā

ka ma jā kla sē vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā dēs (iz ņe mot in ter nāt sko las un spe ci ālās iz glī tī bas ie stā des)”.
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2.2.1.3. Vis pā rē jā vi dē jā iz glī tī ba
Mi nis tri ja sa dar bī bā ar paš val dī bām no dro ši nā ja ie spē ju 

vis iem jaun ie šiem, ku ri ir ie gu vu ši ap lie cī bu par pa mat iz glī tī
bu, bez mak sas ie gūt vis pā rē jo vi dē jo iz glī tī bu. Vis pā rē jo vi dē jo 
iz glī tī bu va rē ja ie gūt vis pā rē jās vi dē jās iz glī tī bas ie stā dēs – vi
dus sko lās (ta jā skai tā ģim nā zi jās un valsts ģim nā zi jās), kā arī 
va ka ra (mai ņu) un ne klā tie nes vi dus sko lās. Vi dē jo iz glī tī bu va
rē ja ie gūt arī 11 pro fe si onā lās iz glī tī bas ie stā dēs vis pā rē jās vi
dē jās iz glī tī bas iz lī dzi no šās prog ram mas ie tva ros (arod iz glī tī bas 
tur pi nā jums, mā cī bu il gums – viens gads). No pa mat iz glī tī bu 
ie gu vu ša jiem jaun ie šiem 63,3% tur pi nā ja iz glī tī bas ie gu vi vis
pā rē jās vi dē jās iz glī tī bas prog ram mās. 

Sā kot ar 2009./2010. mā cī bu ga du Rī gas Tāl mā cī bas vi
dus sko lā vis pā rē jo vi dē jo iz glī tī bu var ie gūt tāl mā cī bas for mā. 
2009./2010. mā cī bu ga da bei gās Rī gas Tāl mā cī bas vi dus sko
las 10.–12. kla sē mā cī jās 160 iz glī to ja mie (mā cī bu ga da sā ku
mā – 135 izglītojamie), no ku riem 56 izglītojamie saņēma ates
tā tu par vis pā rē jo vi dē jo iz glī tī bu. Šo iz glī tī bas ie gu ves for mu 
2010./2011. mā cī bu ga da sā ku mā iz man to ja 254 iz glī to ja mie.

2010. ga dā at bil sto ši mi nis tri jas plā no ta jam no 21 līdz 
24 pie au ga valsts ģim nā zi ju skaits. Valsts ģim nā zi jas sta tu su 
2010. ga dā Mi nis tru ka bi nets pie šķī ra Og res Valsts ģim nā zi jai, 
Rī gas Valsts 3.  ģim nā zi jai un Rī gas Valsts Vā cu ģim nā zi jai. 
Ko pumā valsts ģim nā zi jās 2010./2011. mā cī bu ga dā mā cī jās 
13,2% no 10.–12. kla šu sko lē niem, kas ir par 2,76% vai rāk ne kā 
2009./2010. mā cī bu ga dā.

Ates tā tu par vis pā rē jo vi dē jo iz glī tī bu 2009./2010. mā cī bu 
ga da no slē gu mā ie gu va 93,8% 12. kla ses sko lē nu (88,9% jau 
nie šu, ku ri pirms trīs ga diem bi ja uz sā ku ši mā cī bas vi dus sko las 
10. kla sē – par 3,68% vai rāk ne kā iepriekšējā ga dā). 66,4% ab
sol ven tu tur pi nā ja iz glī tī bu augst sko lās un ko le džās, 2,3% iz vē
lē jās ap gūt pro fe si onā lo iz glī tī bu, bet 31,3% mā cī bas (Lat vi jas 
augst sko lās vai ko le džās) uz reiz ne tur pi nā ja.

Lai no dro ši nā tu vi dē jās iz glī tī bas kva li tā tes pa aug sti nā ša
nos, mi nis tri ja iz strā dā ja un ie ro si nā ja gro zī ju mus nor ma tī va jā 
re gu lē ju mā, kas ar 2009./2010. mā cī bu ga da no tei ca, ka vi dus
sko lā sko lē nu pār ceļ uz nā ka mo kla si ti kai tad, ja ir sa ņemts 
pie tie kams vēr tē jums (vis maz četr as bal les) vis os at tie cī gās 
iz glī tī bas prog ram mas kon krē ta jā kla sē no teik ta jos ob li gā ta jos 
mā cī bu priekš me tos.

2010. ga dā ti ka tur pi nā ta 2008./2009. mā cī bu ga dā uz
sāk tā vis pā rē jās vi dē jās iz glī tī bas sa tu ra re for ma. Jaun ajos 
mā cī bu priekš me tu stan dar tos daudz lie lā ka vē rī ba pie vēr sta 

pa mat pras mju ap guvei, to lie to ju mam re ālās dzī ves si tu āci
jās – jaun u zi nā ša nu ie gū ša nai, jau tā ju mu for mu lē ša nai, se
ci nā ša nai ar at bil sto šu ar gu men tā ci ju, kā arī tā diem mā cī bu 
sa tu ra kom po nen tiem kā pēt nie cis kā dar bī ba un cil vē ka, sa
bied rī bas un vi des mij ie dar bī bas as pek ti, vei ci not iz prat ni un 
at bil dī bu lē mu mu pie ņem ša nā par ap kār tē jo pa sau li un pār
mai ņām ap kār tē jā pa sau lē, kas no ri si nās cil vē ka dar bī bas re
zul tā tā. Īs te no jot ERAF 3.1.3.1. ak ti vi tā ti „Kva li ta tī vai da bas
zi nāt ņu ap gu vei at bil sto šas ma te ri ālās bā zes no dro ši nā ša nā” 
225 vis pār iz glī to jo šās vi dus sko lās, kat rā no tām čet ri mā cī bu 
ka bi ne ti (ķī mi jas, bio lo ģi jas, fi zi kas un ma te mā ti kas) ap rī ko ti 
ar mo der niem mā cī bu lī dzek ļiem, kas ne pie cie ša mi vis pā rē jās 
vi dē jās iz glī tī bas prog ram mas īs te no ša nai ma te mā ti kas, da bas
zi nāt ņu un teh ni kas vir zie na mā cī bu priekš me tos.

Lai pa aug sti nā tu pra sī bas vis pā rē jās vi dē jās iz glī tī bas 
kva li tā tei, 2011. ga dā plā nots veikt gro zī ju mus Vis pā rē jās iz
glī tī bas li ku mā, no sa kot, ka ar 2011./2012. mā cī bu ga du ates
tā tu par vis pā rē jās vi dē jās iz glī tī bas ie gu vi vi dus sko las ab sol
ven tam iz sniegs ti kai tad, ja vis i ie gū tie priekš me tu vēr tē ju mi 
mā cī bu ga dā un valsts pār bau des dar bos nebūs zem āki par 4 
bal lēm.

Pe da go gu pro fe si onā lās piln vei des pri ori tā tes ti ka vei
do tas at bil sto ši iz glī tī bas po li ti kas ak tu ali tā tēm. Mi nis tri ja iz
vēr tē ja 150 pro fe si onā lās piln vei des prog ram mas. Gro zī ju mi 
nor ma tī va jos ak tos līdz sva ro ja vi su iz glī tī bas jo mu pe da go gu 
pro fe si onā lās piln vei des no ri si un ne pie cie ša mo pe da go ģis ko 
kom pe ten ču ap gu ves ap jo mu.

Pie au gu ša jiem, ku ri vē las pa beigt ie priekš uz sāk to for
mā lo iz glī tī bu pa mat iz glī tī bas un vi dē jās iz glī tī bas pa kā pē, ti ka 
no dro ši nāts ot rās ie spē jas iz glī tī bas pie dā vā jums un pie eja mī
ba. 2008./2009. mā cī bu ga dā Lat vi jā dar bo jās 34 va ka ra (mai
ņu) vi dus sko las un 25 die nas sko las, ku rās vien lai kus īs te no
ja arī va ka ra (mai ņu) vai ne klā tie nes iz glī tī bas prog ram mas. 
2010./2011. mā cī bu ga dā va ka ra (mai ņu) vi dus sko lu skaits sa
ma zi nā jies līdz 28 skolām, tur pre tī die nas sko lu skaits, kas īs te
no ja va ka ra (mai ņu) vai ne klā tie nes iz glī tī bas prog ram mas, pa
lie li nā jās līdz 51 sko lai. Līdz ar to paplašinājās va ka ra (mai ņu) 
un ne klā tie nes iz glī tī bas prog ram mu pie eja mī ba. Iz glī to ja mo 
sa da lī jums starp va ka ra (mai ņu) vi dus sko lām un die nas sko lām, 
kas īs te no ja va ka ra (mai ņu) vai ne klā tie nes iz glī tī bas prog ram
mas, ir šāds: 72,5% iz glī to ja mo mā cī jās va ka ra (mai ņas) vi dus
sko lās un 27,5% iz glī to ja mo – die nas sko lu va ka ra (mai ņu) iz
glī tī bas prog ram mās. 

 6. ta bu la
Gal ve nie in di ka to ri par pa mat iz glī tī bu 2009./2010. un 2010./2011. mā cī bu ga da sā ku mā

2009./2010. 2010./2011.

Izglītojamo skaits pamatizglītības posmā (1.–9. klase) 179 370 174 717
(izmaiņas –4653; –2,6%)

Otrgadnieku un trešgadnieku skaits pamatizglītības posmā 5 069 5 502
(izmaiņas +433; +8,5%)

Izglītības iestāžu skaits, kuras īsteno pamatizglītības programmas, 
tajā skaitā speciālās izglītības iestādes, vakara (maiņu) skolas 871 853

(izmaiņas –18; –2,0%)

Pamatizglītības posmā strādājošo skolotāju skaits 17 244 17 698
(izmaiņas +454; +2,6%)



12

2010. gada publiskais pārskats

13

 Pa re dzams, ka 2011./2012. mā cī bu ga dā va ka ra (mai ņu) 
vi dus sko lu skaits tur pi nās sa ma zi nā ties līdz 25. At bal stot va
kar sko las, 2010. ga dā ti ka iz strā dā ti un ie snieg ti gro zī ju mi Vis
pā rē jās iz glī tī bas li ku mā, pa re dzot va ka ra (mai ņu) vi dus sko las 
pa mat uz de vu mu no dro ši nāt pie au gu šo iz glī tī bu, īs te no jot vis
pā rē jās iz glī tī bas prog ram mas, do dot ie spē ju ie gūt vis pā rē jo 

iz glī tī bu per so nām, ku ras nav ie gu vu šas vai ne ie gūst vis pā rē jo 
iz glī tī bu ci tās vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā dēs (ģi me nes ap stāk ļu, 
so ci āl eko no mis ko, ve se lī bas stā vok ļa vai ci tu ie mes lu dēļ), pa
pil dus no sa kot, ka va ka ra (mai ņu) vi dus sko las var īs te not arī 
pa mat iz glī tī bas prog ram mas un pie au gu šo ne for mā lās iz glī tī bas 
prog ram mas. 

7. ta bu la
Va kar sko lu skaits Lat vi jā 2000./2001.–2010./2011. mā cī bu ga da sā ku mā

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Skolu skaits 37 37 35 35 33 34 34 34 34 31 28
Izglītojamo skaits* 14 996 15 048 14 805 14 869 14 966 14 569 13 761 13 003 13 223 13 811 12 732

* Tai skai tā va ka ra kla sēs un ne klā tie nes kon sul tā ci ju pun ktos pie die nas sko lām.                                                                       Avots: IZM da ti

8. ta bu la 
Gal ve nie in di ka to ri par vis pā rē jo vi dē jo iz glī tī bu 2009./2010. un 2010./2011. mā cī bu ga da sā ku mā

2009./2010. 2010./2011.

Izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpē (10.–12. klasē) 60 475 54 322
(izmaiņas –6153; –10%)

                                   t.sk. vakara (maiņu) vidusskolās 11 906 11 227
(izmaiņas –679; –5,7%)

Vidējās izglītības iestāžu skaits 414 395
(izmaiņas –19; –4,6%)

Skolotāju skaits, kuri strādā vidējās izglītības posmā 6 245 6 240
(izmaiņas –5; –0,08%)

Otrgadnieku skaits dienas skolās
346

(0,73% no vidusskolēniem, 
kas mācās dienas skolās)

534*
(1,24% no vidusskolēniem,  
kas mācās dienas skolās)

Otrgadnieku skaits vakara (maiņu) vidusskolās
1 280

(10,75% no vakarskolu 
vidusskolēniem)

2 097*
(18,68% no vakarskolu 

vidusskolēniem)
* Otr gad nie ku skai ta pa lie li nā jums 2010./2011. mā cī bu ga dā ir sais tāms ar 2009. ga da jū ni jā veik ta jiem gro zī ju miem MK 01.11.2005. no tei ku mos 

Nr. 822 „No tei ku mi par ob li gā ta jām pra sī bām iz glī to ja mo uz ņem ša nai un pār cel ša nai nā ka ma jā kla sē vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā dēs (iz ņe mot in
ter nāt sko las un spe ci ālās iz glī tī bas ie stā des)”, kas no tei ca stin grā kas pra sī bas iz glī to ja mo pār cel ša nai nā ka ma jā kla sē.

 

2.2.1.4. Ma zā kum tau tī bu iz glī tī ba
Lat vi jas Re pub li kas Sa tver smes 114. pants no sa ka, ka per

so nām, kas pie der pie ma zā kum tau tī bām, ir tie sī bas sa gla bāt 
un at tīs tīt sa vu va lo du, et nis ko un kul tū ras sav da bī bu. Iz glī tī
ba ma zā kum tau tī bu va lo dās ir priekš no tei kums, lai sa gla bā tu 
ma zā kum tau tī bu kul tū ras iden ti tā ti. Lat vi jā pa pil dus iz glī tī bas 
prog ram mām valsts va lo dā ir no dro ši nā ta ie spē ja ie gūt iz glī tī bu 
as to ņās va lo dās – krie vu, po ļu, uk rai ņu, balt krie vu, lie tu vie šu, 
igau ņu, eb re ju va lo dā un an gļu va lo dā, – kas ir vai rāk ne kā lie
lā ka jā da ļā Eiro pas val stu. Sa dar bī bā ar Po li jas, Uk rai nas, Iz ra
ēlas, Lie tu vas, Igau ni jas, Krie vi jas un Balt krie vi jas vēst nie cī bu 
ti ka sek mēts at balsts iz glī tī bas ie stā dēm, kas īs te no ma zā kum
tau tī bu iz glī tī bas prog ram mas. 

Lat vi ja bez mak sas iz glī tī bu ma zā kum tau tī bu iz glī tī bas ie
stā dēs pie dā vā 56 636 sko lē niem, t.i.,  26,2% no ko pē jā sko lē nu 
skai ta. 2010./2011. mā cī bu ga da sā ku mā Lat vi jā bi ja 646 vis
pār iz glī to jo šās lat vie šu mā cīb va lo das die nas sko las, 103 krie vu 
mā cīb va lo das sko las un 73 div plūs mu sko las. Pie cās sko lās mā
cī bas no ti ka po ļu va lo dā, vie nā sko lā – uk rai ņu, vie nā – balt
krie vu un vie nā pri vā ta jā – an gļu va lo dā16. Vie nā igau ņu un 
vie nā lie tu vie šu sko lā mā cī bas no ti ka lat vie šu va lo dā un di vās 
eb re ju sko lās – krie vu mā cī bu va lo dā. Vie na sko la no dro ši nā
ja či gā nu et nis kās gru pas ap mā cī bas kla ses ar lat vie šu mā cī bu 
va lo du.

2010./2011. mā cī bu ga dā pirms sko las izglītības ie stā des 
ap mek lē ja 296 bēr ni, ku ri ie gu va pirms sko las iz glī tī bu po ļu va
lo dā, 21 646 bēr ni pirms sko las iz glī tī bas prog ram mā ar krie vu 
mā cī bu va lo du, ta jā skai tā 5ga dī go un 6ga dī go bēr nu ob li gā ta
jā sa ga ta vo ša nā pa mat iz glī tī bas ie gu vei – 9170 bēr nu ar krie vu, 
125 bēr ni ar po ļu mā cīb va lo du. 

2010. ga dā pēc mi nis tri jas pa sū tī ju ma Bal ti jas So ci ālo zi
nāt ņu in sti tūts vei ca  pē tī ju mu „Vi dus sko lē nu pil so nis kās un 
lin gvis tis kās at tiek smes, ap gūs tot ma zā kum tau tī bu iz glī tī bas 
prog ram mas”. Ana li zē ti ie gu vu mi pēc 2004. ga da iz glī tī bas 
re for mas, kas no tei ca 60% sa tu ra ap gu vi vi dus sko lā lat vie šu 
va lo dā. Pē tī ju ma re zul tā ti lie ci na, ka uz la bo ju sies at tiek sme 
pret ma zā kum tau tī bas iz glī tī bas re for mu – 2004. ga dā re for mu 
at bal stī ja 15% ma zā kum tau tī bu sko lē nu, 2010. ga dā – 35%. 
Augu si mo ti vā ci ja un pa lie li nā jies to sko lē nu skaits, ku ri vē las 
mā cī ties bi lin gvā li: 2004. ga dā – 41%, 2010. ga dā – 58%. Sa
vu kārt sa ma zi nā jies to sko lē nu skaits, kas vē las mā cī ties ti kai 
krie vu valodā: 2004. ga dā – 50%, 2010. ga dā – 34%. Pa gā ju
ša jā ga dā 72% sko lē nu 12. kla ses ek sā me nus kār to ja lat vie šu 
va lo dā, bet 2009. ga dā – 60%. Se ci nāts, ka 2009./2010. mā
cī bu ga dā sko lē niem, ku ri ap gu va ma zā kum tau tī bu iz glī tī bas 
pro   g ram mas, ir aug stā ki mā cī bu sa snie gu mi cen tra li zē ta jos 
ek sā me nos ne kā  vi dē jie re zul tā ti val stī, īpa ši da bas zi nāt ņu 
mā cī bu priekš me tos. 

16 2010./2011. mācību gadā ir  830 vispārējās izglītības dienas skolas (tai skaitā privātās).
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Mi nis tri ja sa dar bī bā ar no va du un pil sē tu iz glī tī bas pār
val dēm, iz glī tī bas ie stā dēm, ne val stis ka jām or ga ni zā ci jām 
veic ro mu  sko lē nu  in teg rā ci jas un iz glī to ša nas  pa sā ku mus, 
pie mē ram, sek mē ju si  sko lo tā ju pa lī gu, kas ir ro mu tau tī bas, 
ama ta iz vei di. 2010. ga dā iz glī tī bas ie stā dēs strā dā trīs ro mu 
tau tī bas sko lo tā ju pa lī gi. 2011. ga dā Lat vi jas un Švei ces sa dar
bī bas pro jek ta ie tva ros plā nots no dro ši nāt vēl pie cu šā du ro mu 
tau tī bas sko lo tā ju pa lī gu dar bu Tal su, Jel ga vas, Jūr ma las, Jē
kab pils un Val mie ras iz glī tī bas ie stā dēs. Ap ko po jot in for mā
ci ju par či gā nu (ro mu) sko lē nu mā cī bu  sa snie gu miem, ti ka 

se ci nāts, ka 2009./2010. mā cī bu ga dā 12,5% či gā nu bēr niem 
uz la bo jās rak stīt pras me un la sīt pras me, jo ti ka no dro ši nā ti pa
pil du mā cī bu at bal sta pa sā ku mi (piem., pa pil du mā cī bu laiks).

2009./2010. mācību gadā septiņi nepilngadīgi patvēruma 
meklētāji ir mācījušies vispārējās izglītības iestādēs, no tiem 
viens skolēns ar Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas 
slēdzienu – speciālajā izglītības iestādē. Nepilngadīgu patvēruma 
meklētāju izglītošanai ministrija, slēdzot līgumu ar izglītības 
iestādi, nodrošina papildu latviešu valodas un individuālās 
nodarbības mācību priekšmetu apguvei.

9. ta bu la 
Či gā nu (ro mu) sko lē nu skaits iz glī tī bas ie stā dēs

Mācību gads Čigānu (romu) skolēnu skaits Čigānu (romu) skolēnu skaits
(% no skolēnu  kopskaita)

2010./2011. 1182 0,55
2009./2010. 1204 0,53
2008./2009. 1328 0,56
2007./2008. 1333 0,53

2.2.1.5. So ci ālā ko rek ci ja
Sa ska ņā ar tie sas lē mu mu per so nu var ie vie tot so ci ālās 

ko rek ci jas iz glī tī bas ie stā dē17 pa mat iz glī tī bas so ci ālās ko rek ci
jas iz glī tī bas prog ram mas apguvei vai iz glī to ja ma jiem ar ga rī
gās at tīs tī bas trau cē ju miem speciālās pamatizglītības program
mas ap guvei. Mi nis tri ja ir atbildīga par šā du ie stā žu dar bī bu 
un bēr nu/jaun ie šu uz ņem ša nu, adap tā ci ju, so ci ālo ko rek ci ju un 
re in teg rā ci ju sa dar bī bā ar so ci ālā die nes ta pār stāv jiem un ve
cā kiem.

Sa ska ņā ar li ku mu „Par audzi no ša rak stu ra pie spie du lī
dzek ļu pie mē ro ša nu bēr niem” 2010. ga dā Lat vi jā dar bo jās vie na 
Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri jas pa do tī bā eso ša so ci ālās ko rek ci
jas iz glī tī bas ie stā de „Nauk šē ni”, kas at ro das Nauk šē nu no va dā 
un ir pa re dzē ta mei te nēm un zē niem ve cu mā no 11 līdz 18 ga
diem. Vi dē jais iz glī to ja mo skaits 2010. ga dā šajā ie stā dē bi ja 43 
izglītojamie. 

So ci ālās ko rek ci jas iz glī tī bas ie stā de „Nauk šē ni” kā vis
pā rē jās iz glī tī bas ie stā de, vei cot pe da go ģis ko dar bu, īs te no jot 
pa mat iz glī tī bas so ci ālās ko rek ci jas iz glī tī bas prog ram mu un 
spe ci ālās pa mat iz glī tī bas prog ram mu iz glī to ja ma jiem ar ga rī
gās at tīs tī bas trau cē ju miem, no dro ši na ob li gā tās vis pā rē jās pa
mat iz glī tī bas ie gu vi vai piln vei do tās ie gu ves kva li tā ti. Sva rīgs 
so ci ālās ko rek ci jas iz glī tī bas ie stā des uz de vums ir audzēk ņu 
ve se lī bas no stip ri nā ša na un, ja ne pie cie šams, ār stē ša na no al
ko ho lis ma, nar ko mā ni jas, tok si ko mā ni jas u.c. sli mī bām.

Audzēk ņa so ci ali zā ci jas vei ci nā ša na so ci ālās ko rek ci jas 
iz glī tī bas ie stā dē „Nauk šē ni” tiek īs te no ta sa ska ņā ar no slēg to 
trīs pu sē jo vie no ša nos par sa dar bī bu un in for mā ci jas ap mai ņu ar 
so ci ālā die nes ta pār stā vi audzēk ņu dzī ves vie tās, audzēk ņa ve cā
kiem (aiz bil dņiem) un so ci ālās ko rek ci jas iz glī tī bas ie stā di.
2.2.1.6. Vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā žu tīk la op ti mi zā ci ja

Jau ie priekš tika zi ņots, ka 2009. ga dā veikts no zī mīgs 
so lis iz glī tī bas sis tē mas efek ti vi tā tes un kva li tā tes uz la bo ša nā, 
ie vie šot  vis pā rē jā iz glī tī bā jaun u pe da go gu dar ba sa mak sas fi

nan sē ša nas prin ci pu „nau da se ko sko lē nam” (turp māk – NSS), 
tā dē jā di no dro ši not vien lī dzī gu un caur ska tā mu fi nan šu lī dzek
ļu sa da li uz kat ru sko lē nu, vien lai kus vei ci not efek tī vu iz glī
tī bai pie šķir tā fi nan sē ju ma iz lie to ju mu, iz glī tī bas ie stā žu tīk la 
sa kār to ša nu un sa dar bī bu ar paš val dī bām. 2010. ga dā, tur pi not 
NSS iz vēr tē ša nu un piln vei di, veik ti gro zī ju mi nor ma tī va jos 
ak tos, kas stā jās spē kā ar 2010. ga da 1. sep tem bri, 1) pa lie li not 
fi nan sē ju ma ap jo mu, kas se ko sko lē nam, pe da go gu dar ba sa
mak sas fi nan sē ša nai, 2) ta jās ad mi nis tra tī va jās te ri to ri jās, ku
rās sko lē nu skaits vis pār iz glī to jo šās die nas sko lās ir vie nāds 
vai ma zāks par 0,5 sko lē niem uz 1 kvad rāt ki lo met ru, fi nan
sē ju ma ap rē ķi nā ša nai pie mē ro jot  sko lē nu blī vu ma ko efi cien
tu 1,3, 3) no 1,47 līdz 1,6 pa lie li not ko efi cien tu fi nan sē ju ma 
ap rē ķi nā ša nai spe ci āla jās sko lās, vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā dēs 
in teg rē tiem bēr niem ar spe ci ālām va ja dzī bām un bēr niem ar 
spe ci ālām va ja dzī bām vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā žu spe ci āla
jās kla sēs vai gru pās, un 4) pre ci zē jot no tei ku mus par pa pil
du fi nan sē ju ma pie šķir ša nu prog ram mām pa dzi ļi nā tai mā cī bu 
priekš me ta pa snieg ša nai. 

Pro gno zē jams, ka at bil sto ši de mo grā fis ka jai si tu āci jai 
nā ka ma jos trīs ga dos vi dus sko lē nu skaits tur pi nās sa ma zi nā
ties un 2014./2015. mā cī bu ga dā val stī vi dus sko lē nu skaits 
būs par treš da ļu ma zāks ne kā  2010./2011. mā cī bu ga dā.  
Lai no dro ši nā tu iz mak su efek ti vi tā ti, vei do tu op ti mā lu sko
lu tīk lu un no dro ši nā tu sko lē niem iz glī tī bas ap gu ves ie spē jas 
jaun ajā fi nan si āla jā si tu āci jā, paš val dī bas tur pi nā ja pie ņemt 
lē mu mus par sko lu tīk la sa kār to ša nu. 2010. ga dā mi nis tri ja 
sa ska ņā ar Iz glī tī bas li ku ma 17. pan ta tre šās da ļas 1. pun ktu 
ir sa ska ņo ju si:

22 paš val dī bu lē mu mus par iz glī tī bas ie stā des re or ga ni zā ci ju; • 
7 paš val dī bu lē mu mus par sko las (t.sk. 2 pirms sko las iz• 
glī tī bas ie stā žu) lik vi dā ci ju;  
5 paš val dī bu lē mu mus par pirms sko las iz glī tī bas ie stā žu • 
di bi nā ša nu.

17 2010. ga dā pār sva rā par zā dzī bu, krāp ša nu, pie sa vi nā ša nos ne lie lā ap mē rā, lau pī ša nu un hu li gā nis mu.
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Sa lī dzi nā ju mā ar 2009. ga du 2010. ga dā ie vē ro ja mi 
sa ma zi nā jās re or ga ni zē to un slēg to iz glī tī bas ie stā žu skaits, 
sa vu kārt pa lie li nā jās di bi nā to pirms sko las iz glī tī bas ie stā žu 
skaits. NSS ie vie ša nas re zul tā tā 2009./2010. mā cī bu ga dā 
sa ma zi nā jās to sko lu skaits, ku rās mā cī jās 30 līdz 70 sko

lē nu, līdz ar to ne daudz pie au ga vi dē jais kla šu pie pil dī ju ms. 
Iz glī tī bas ie stā žu slēgšanas pa ma tā gal ve no kārt ir ne lie lais 
iz glī to ja mo skai ts, kā arī ne ra ci onā la iz glī tī bas ie stā žu tel pu 
no slo dze un ne pie cie ša mī ba op ti mi zēt fi nan šu lī dzek ļu iz lie
to ju mu.

 

10. ta bu la
Vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā žu tīk la op ti mi zā ci ja

Mācību gads kopējais esošo skolu skaits skolas ar izglītības programmu  
latviešu valodā (skaits / %)

skolas ar mazākumtautību 
izglītības programmu (skaits / %)

2010./2011. 830 2 (0,2%) 2 (0,2%)
2009./2010. 846 4 (0,4%) 2 (0,2%)
2008./2009. 948 42 (4,4%) 11 (1,2%)

12. ta bu la 
Gal ve nie profesionālās izglītības in di ka to ri 2009./2010. un 2010./2011. mā cī bu ga da sā ku mā*

2009./2010. 2010./2011.

Izglītojamo skaits profesionālajā izglītībā 36 660 35 767
(izmaiņas: –893; –2,4 %)

Izglītības iestāžu skaits, kas īstenoja profesionālās 
izglītības programmas 101** 98***

(izmaiņas: –3; –2,9%)

Pedagoģisko darbinieku skaits 4 250, t.sk. pamatdarbā 3228 4261, t.sk. pamatdarbā 3164
(izmaiņas: +11; +0,3%)

*   In di ka to ri par IZM, KM, LM, IeM, paš val dī bu un pri vā ta jām iz glī tī bas ie stā dēm.
**  Tai skaitā: 85 profesionālās izglītības iestādes, 14 koledžas, kas īsteno profesionālās izglītības programmas, un 2 augstākās izglītības iestādes, 

kas īsteno profesionālās izglītības programmas.
***  Tai skaitā: 83 profesionālās izglītības iestādes, 13 koledžas, kas īsteno profesionālās izglītības programmas, un 2 augstākās izglītības iestādes, 

kas īsteno profesionālās izglītības programmas.

11. ta bu la
Fi nan šu re sur su iz de vu mi pro fe si onā lās iz glī tī bas no dro ši nā ša nai

budžeta programmas/apakšprogramma apstiprināts likumā, plāns 
gadam ar izmaiņām (lVl)

budžeta izpilde pārskata 
periodā (lVl)

02.00.00 profesionālās izglītības mācību iestādes 42 764 919 41 949 067

2.2.2. pro fe si onā lā iz glī tī ba
2010./2011. mā cī bu ga da sā ku mā Lat vi jā bi ja 98 iz glī tī bas ie

stā des, kas īs te no ja pro fe si onā lās iz glī tī bas prog ram mas. Mi nis tri
jas pa do tī bā bi ja 58  pro fe si onā lās iz glī tī bas ie stā des – arod sko las, 
arod vi dus sko las, pro fe si onā lās vi dus sko las, teh ni ku mi, ta jā skai tā 
mi nis tri ja bi ja valsts ka pi tā la da ļu tu rē tā ja di vās ka pi tāl sa bied rī
bās18. Mi nis tri ja nodrošināja valsts budžeta finansējumu sākotnējai 
profesionālajai izglītībai arī 9 ko le džās un di vās aug stā kās iz glī tī bas 
ie stā dēs – Lat vi jas Jū ras aka dē mi jā (Jūr sko lā) un Rī gas Teh nis kās 
uni ver si tā tes Lie pā jas fi li āles Pro fe si onā la jā vi dus sko lā.

2010. ga dā ti ka uz sāk ta pro fe si onā lās iz glī tī bas ie stā žu di fe ren
ci āci ja at bil sto ši Pro fe si onā lās iz glī tī bas ie stā žu tīk la op ti mi zā ci jas 
pa mat no stād nēm 2010.–2015. ga dam19 (turp māk – pa mat no stād
nes), plā no jot pro fe si onā lās iz glī tī bas kom pe ten ču cen tru izveidi. 

No 2010./2011. mā cī bu ga da pro fe si onā lās iz glī tī bas ie
stā des taut saim nie cī bai ne pie cie ša ma jās pro fe si jās uz ņē ma 
audzēk ņus ne ie ro be žo tā skai tā. Kon sek ven ti īs te no jot fi nan sē ša
nas prin ci pu „nau da se ko sko lē nam”, fi nan šu lī dzek ļi pe da go gu 
dar ba sa mak sai ti ka no vir zī ti uz to iz glī tī bas ie stā di, ku rā mā cās 
sko lēns/audzēk nis.

2010. ga da 1. de cem brī uz sākts dar bī bas prog ram mas „Cil
vēk re sur si un no dar bi nā tī ba” pa pil di nā ju ma 1.2.1.1.1. apakš
ak ti vi tā tes pro jek ta „No za ru kva li fi kā ci ju sis tē mas iz vei de un 

pro fe si onā lās iz glī tī bas pār struk tu ri zā ci ja” īs te no ša na, ku ra ie
tva ros plā nots iz vei dot 12 No za ru eks per tu pa do mes: 1) pār ti kas 
rūp nie cī ba, lauk saim nie cī ba; 2) kok rūp nie cī ba (mež saim nie cī
ba, kok ap strā de); 3) būv nie cī ba; 4) me tāl ap strā de, ma šīn bū ve, 
ma šīn zi nī bas; 5) ķī mis kā rūp nie cī ba un tās sa skar no za res; 6) 
ener ģē ti ka; 7) teks til iz strā dā ju mu, ap ģēr bu, ādas un ādas iz strā
dā ju mu ra žo ša na; 8) tū ris ms un skais tum kop ša na; 9) elek tro nis
ko un op tis ko ie kār tu ra žo ša na, in for mā ci jas un ko mu ni kā ci jas 
teh no lo ģi jas; 10) trans ports un lo ģis ti ka; 11) po li grā fi ja un iz
de vēj dar bī ba, pa pī ra un pa pī ra iz strā dā ju mu ra žo ša na, da to rdi
zains; 12) uz ņē mēj dar bī ba, fi nan ses, grā mat ve dī ba, ad mi nis trē
ša na, vai rum tirdz nie cī ba un ma zum tirdz nie cī ba. 

2010. ga dā ti ka pie ņemts 2009. ga dā iz strā dā tais li kums 
„Gro zī ju mi Pro fe si onā lās iz glī tī bas li ku mā”, kas reg la men tē ār pus 
for mā lās iz glī tī bas sis tē mas ap gū tās pro fe si onā lās kom pe ten ces no
vēr tē ša nu, un uz sākta Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mu gatavošana20, 
lai no teiktu kār tī bu, kā dā pro fe si onā lā kva li fi kā ci ja būs iegūstama  
per so nai, ku ra pro fe si onā lo kom pe ten ci, kas at bilst pirm ā, ot rā vai 
tre šā pro fe si onā lās kva li fi kā ci jas lī me ņa pro fe si onā la jai kom pe ten
cei, ie gu vu si ār pus for mā lās iz glī tī bas sis tē mas. Plā nots, ka pro fe
si onā lo kom pe ten ci no vēr tēs pro fe si onā lās kva li fi kā ci jas ek sā me nā 
at bil sto ši nor ma tī va jos ak tos no teik ta jai cen tra li zē to pro fe si onā lās 
kva li fi kā ci jas ek sā me nu no ri ses kār tī bai. 

18 VSIA „Bulduru dārzkopības vidusskola” un VSIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”.
19 Mi nis tru ka bi ne ta 2010. ga da 6. jan vā ra rī ko jums Nr. 5.
20 2011. gada 22. februārī tika pieņemti MK noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo 

kompetenci”.
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2.2.3. aug stā kā iz glī tī ba21 

13. ta bu la
Fi nan šu re sur su iz de vu mi aug stā kās iz glī tī bas no dro ši nā ša nai

budžeta programmas/apakšprogramma
apstiprināts likumā, 

plāns gadam ar 
izmaiņām (lVl)

budžeta izpilde 
pārskata periodā 

(lVl)
03.00.00 augstākā izglītība 43 372 601 39 618 923
03.01.00 Augstskolas 30 779 982 30 779 982
03.02.00 Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai 175 321 171 440
03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana 6 809 272 3 164 621
03.09.00  Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai 155 293 155 293
03.11.00 Koledžas 5 426 523 5 328 831
03.12.00 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta īstenošana 26 210 18 756
11.00.00 augstākās izglītības padome 61 081 61 081

2010. ga da bei gās val stī dar bo jās 32 augst sko las – 17 
valsts di bi nā tas augst sko las un 15 ju ri dis ko per so nu di bi nā tas 
augst sko las kā arī 24 ko le džas, no ku rām 17 ir valsts di bi nā
tas un sep ti ņas ju ri dis ko per so nu di bi nā tas ko le džas. Ko le džu 
vei do ša nas straujš pro cess pē dē jos tri jos ga dos ir ap stā jies un 
sāk ie zī mē ties to kon so li dā ci jas pro cess. Imat ri ku lē to stu dē jo šo 
skaits 1. lī me ņa pro fe si onā lās aug stā kās iz glī tī bas prog ram mās 
vei do vai rāk nekā piekt o da ļu (22%) no pa mat stu di jās uz ņem
ta jiem stu den tiem. 

2010. ga dā, sa lī dzi not ar ie priek šē jo ga du, kad pa mat stu
di jās imat ri ku lē to stu den tu skaits strau ji sa ma zi nā jās (par 26%), 
šis sa ma zi nā jums bi ja vi sai ne liels – par 4%. Tur klāt pri vā ta jās 
ko le džās ir no vē rots vi sai liels imat ri ku lē to stu den tu pie au gums 
– par 30%. Imat ri ku lē to stu dē jo šo skaits valsts bu dže ta fi nan sē

ta jās stu di ju vie tās 2010./2011. ak. ga dā prak tis ki ir ie priek šē jo 
ga du lī me nī. Šā da sta bi li tā te pa ma tā ir iz skaid ro ja ma  ar ko le
džās un it īpa ši me di cī nas ko le džās stu dē jo šo ie kļau ša nu aug stā
ka jā iz glī tī bā, ku rās pa ma tā stu dē par valsts bu dže ta lī dzek ļiem, 
kā arī bu dže ta vie tu skai ta pie au gu mu augst sko lās, kas nav mi
nis tri jas pa do tī bā.

Vi dē jais kon kur sa ko efi cients 2010./2011. ak. ga dā (5,0) 
lī dzī gi kā ie priek šē jā ga dā ir pie au dzis, sa lī dzi not ar ie priek šē jo 
ga du, kad bi ja 4,6 pie tei ku mi uz vie nu valsts bu dže ta fi nan sē tu 
pa mat stu di ju vie tu. Tomēr sa lī dzi nā ju mā pa iz glī tī bas te ma tis
ka jām gru pām kon kur sa ko efi cien ta vēr tī bas bū tis ki nav mai
nī ju šās. Populārākās studiju jomas 2010./2011. ak. ga dā ir in
for mā ci jas un ko mu ni kā ci jas zi nāt nes (18,8),  tie sī bu zi nāt nes 
(14,6) un eko no mi ka (10,0). 

2010./2011. ak. ga dā, lī dzī gi kā tri jos ie priek šē jos ga dos, 
tur pi nā jās stu dē jo šo ko pē jā skai ta sa ma zi nā jums, vien lai kus ne
daudz pa lie li no ties valsts bu dže ta fi nan sē to stu den tu skai tam. 
Ņe mot to vē rā, par 4% pie au dzis valsts bu dže ta stu dē jo šo  īpat
svars, kas vei do 34% no stu dē jo šo kop skai ta, sa lī dzi not ar 23% 
2005./2006. ak. ga dā. Valsts no teik to bu dže ta fi nan sē to stu di ju 
vie tu skaits 2011. ga dam augst sko lās un ko le džās ir 30 501, kas 
ir par 363 vie tām vai 1,2% vai rāk ne kā ie priek šē jā ga dā. 

No valsts bu dže ta vie tām 24 165 vie tas ir ba ka lau ra un 

pro fe si onā la jās stu di jās, 4927 – ma ģis tra stu di jās un 1049 – 
dok to ra stu di jās.

Stu dē jo šo kop skai ta sa ma zi nā jums ir no ti cis pa ma tā uz 
stu dē jo šo skai ta sa ma zi nā ju ma rē ķi na ne pil na lai ka mak sas stu
di jās valsts augst sko lās (–24%) un ne pil na lai ka stu di jās pri vā ta
jās augst sko lās (–2%) un pri vā ta jās ko le džās (–20%). Stu dē jo šo 
skaits valsts augst sko lās pil na lai ka stu di jās pat ir ne daudz pie au
dzis (par 1,7%), bet  valsts ko le džās pil na lai ka stu di jās ir ne daudz 
sa ma zi nā jies (–3,1%). Tur klāt ir jā ņem vē rā, ka ju ri dis ko per so nu 

2. at tēls 
Stu dē jo šo skai ta di na mi ka Lat vi jā 1990./1991.–2010./2011. aka dē mis ka jā ga dā

21 De ta li zēts pār skats par Lat vi jas aug stā ko iz glī tī bu 2010. ga dā ir at ro dams http://izm.izm.gov.lv/re gis trista tis ti ka/sta tis ti kaaugst aka/6818.html.



16

2010. gada publiskais pārskats

17

di bi nā ta jās augst sko lās un ko le džās 80% stu dē jo šo stu dē vie nā 
iz glī tī bas te ma tis ka jā gru pā – so ci ālās zi nāt nes, un šī at tie cī ba pē
dē jo 6–8 ga du lai kā prak tis ki nav mai nī ju sies. 

2010./2011. ak. ga dā pēc sa ma zi nā ju ma ie priek šē jā ga dā 
at kal ir pie au dzis (par 32%) pa mat stu di jās uz ņem to stu den tu 
skaits, ku riem jau ir aug stā kā iz glī tī ba. 1. kur sā tā di ir uz ņem ti 
1367 studenti (ie priek šē jā ga dā 1035 studenti) vai 6% no imat
ri ku lē to kop skai ta.

Tur pi nājās ie priek šē jos ga dos no vē ro tā ten den ce pa lie li nā ties 
stu dē jo šo ve cu mam, kā arī ie zī mē jās kra sas at šķi rī bas stu den tu ve
cu ma struk tū rā, ku ri stu dē pil na lai ka un ne pil na lai ka stu di jās. 

2009./2010. ak. ga dā ir bū tis ki sa ma zi nā jies dok to ra zi nāt
nis kā grā da ie gu vu šo skaits – dok to ra grā du ir ie gu vu šas 132 
per so nas, sa lī dzi not ar 174 ie priek šē jā ga dā. 

2010. ga dā do tā ci jas no vis pā rē jiem ie ņē mu miem sa ma zi
nā jums at kal skā ra aug stā ko iz glī tī bu, lai gan vairs ne bi ja tik ie vē
ro jams kā 2009. ga dā. Sa lī dzi not ar 2009. ga du, do tā ci ja mi nis tri
jas pa do tī bas aug stā kās iz glī tī bas ie stā dēm sa ma zi nā ta par 7 milj. 
la tu jeb 14%, ta jā skai tā, do tā ci ja augst sko lām sa ma zi nā ta par 6,2 
milj. la tu jeb par 17%. Ņe mot vē rā, ka stu di ju vie tas iz mak sas jau 
2009. ga dā bi ja sa ma zi nā tas par 40%, 2010. ga dā valsts bu dže ta 
fi nan sē to stu di ju vie tu skaits sa ma zi nā jās par ap tu ve ni 3%.

Mi nis tri jas 2010. ga dā no dro ši nā ja vie no tu stu den tu kre di
tē ša nas po li ti ku val stī un ga ran tē ja stu di ju un stu dē jo šo kre di tē ša

nas sis tē mas dar bī bu, pro ti, kre dī tu stu di ju un stu dē jo šo kre dī tu 
pie eja mī bu ar stu den tiem iz de vī giem no sa cī ju miem.  

14. ta bu la
Valsts bu dže ta fi nan sē to stu di ju vie tu  skai ta iz mai ņas

studiju programmu veids 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. izmaiņas pret 2010. gadu
Bakalaura, 1. un 2.līmeņa 
profesionālās programmas 24 104 24 556 24 761 23 959 24 165 +0,9 %

Maģistra programmas 4 746 4 835 5 079 4 930 4 927 –0,001 %
Doktora programmas 1 062 1 102 1 219 1 249 1 409 +12,8 %
kOpā 29 912 30 493 31 059 30 138 30 501 +1,2 %

2.2.4. Zi nāt ne 22

15. ta bu la 
Gal ve nie aug stā kās iz glī tī bas in di ka to ri 2009./2010. un 2010./2011. mā cī bu ga da sā ku mā

2009./2010. 2010./2011.

Studentu skaits 112 567* 103 782
(izmaiņas –8 785; –7,8%)

Izglītības iestāžu skaits      58** 56
(izmaiņas –2; –3,4%)

Augstskolu un koledžu akadēmiskā personāla skaits 5 391 4716
(izmaiņas –675; –13%)

* 462 studenti uz 10 000 iedzīvotājiem.
** Tai skaitā 32 augstskolas un 24 koledžas. 

16. ta bu la 
Fi nan šu re sur su iz de vu mi zi nāt nes no dro ši nā ša nai 

budžeta programmas/apakšprogramma apstiprināts likumā, plāns 
gadam ar izmaiņām (lVl)

budžeta izpilde pārskata 
periodā (lVl)

05.00.00 Zinātne 17 158 200 17 157 053
05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana 4 889 251 4 889 204
05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums 7 939 628 7 939 628
05.05.00 Tirgus orientētie pētījumi 279 321 279 321
05.12.00 Valsts pētījumu programmas 4 000 000 3 998 900
05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana 50 000 50 000

2.2.4.1. Zi nāt nes bu džets un pār val dī ba
2010. ga dā tur pi nā jās 2009. ga da 25. ok tob rī Mi nis tru ka

bi ne tā ap stip ri nā to „Zi nāt nes un teh no lo ģi jas at tīs tī bas pa mat
no stād ņu 2009.–2013. ga dam” īs te no ša na. Zi nāt nes un teh no
lo ģi ju at tīs tī bas po li ti kas gal ve nais mēr ķis ir vei dot zi nāt ni un 
teh no lo ģi jas kā pil so nis kās sa bied rī bas, eko no mi kas un kul tū ras 
ilg ter mi ņa at tīs tī bas pa ma tu, no dro ši not zi nā ša nu eko no mi kas 
īs te no ša nu un ilg tspē jī gu tās iz aug smi, at tie cī gi plā no jot valsts 

bu dže ta prog ram mas „Zi nāt ne” fi nan sē ju mu.
Mi nē tā mēr ķa sa snieg ša nai 2010. ga dā ti ka iz strā dā ti vai rā ki 

zi nāt nes jo mai bū tis ki tie sī bu ak ti23 un uz sāk ta gro zī ju mu Zi nāt
nis kās dar bī bas li ku mā iz strā de par tie sī bām uz iz gud ro ju miem, 
kas ra dī ti valsts bu dže ta fi nan sē tas zi nāt nis kās dar bī bas re zul tā tā. 

Krī zes ie tek mē 2010. ga dā valsts bu dže ta fi nan sē jums zi
nāt nei tur pi nā ja sa ma zi nā ties no 36,3 milj. LVL 2008. ga dā uz 
17,5 milj. LVL 2010. ga dā (par 52%).

22 Pil nu pār ska tu par 2010. ga da pa veik to zi nāt nē lū dzam ska tīt mi nis tri jas mā jasla pā:www.izm.gov.lv.
23 2010. ga da 5. mai jā Mi nis tru ka bi ne tā ti ka ap stip ri nāts „Zi nāt nes un teh no lo ģi jas at tīs tī bas pa mat no stād ņu ie vie ša nas rī cī bas plāns 2010.–

2011. ga dam” un 2010. ga da 30. no vem brī Mi nis tru ka bi ne tā ti ka pie ņem ti no tei ku mi Nr. 1085 „No tei ku mi par iz man to tā lai ka un pa veik tā dar ba 
uz skai tes sis tē mu no valsts bu dže ta, Eiro pas Sa vie nī bas un ār val stu fi nan šu at bal sta lī dzek ļiem fi nan sē tu pē tī ju mu pro jek tu īs te no ša nai”.
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Pa pil dus at bal stam zi nāt nis kās pēt nie cī bas pro jek tiem24 

2010. ga dā bā zes fi nan sē jums ti ka ap rē ķi nāts 48 valsts zi nāt
nis ka jām in sti tū ci jām un ap rē ķi nā tais fi nan sē jums pār skai tīts 26 
zi nāt nis ko in sti tū ci ju Valsts ka ses no rē ķi nu kon tos, zi nāt nis ko 
in sti tū ci ju uz tu rē ša nas iz de vu mu seg ša nai, tai skai tā ko mu nā lo 
pa kal po ju mu ap mak sai, ad mi nis tra tī vā, teh nis kā un ap kal po jo šā 
per so nā la dar ba sa mak sai, kā arī zi nāt nis ko pē tī ju mu veik ša nā 
ie sais tī tā zi nāt nis kā per so nā la (va do šo pēt nie ku, pēt nie ku un zi
nāt nis ko asis ten tu) at al go ju mam, arī zi nāt nis kās in sti tū ci jas at
tīs tī bai at tie cī ga jā no za res mi nis tri jā ap stip ri nā ta jā dar bī bas stra
tē ģi jā no teik to mēr ķu īs te no ša nai, tai skai tā, Eiro pas Sa vie nī bas 
struk tūr fon du, ci tu ār val stu un starp tau tis ko fi nan šu in stru men tu 
un starp tau tis ko zi nāt nis ko pē tī ju mu pro jek tu līdz fi nan sē ju ma 
no dro ši nā ša nai.

Pār ska ta pe ri odā tur pi nā jās efek tī vas zi nāt nes pār val dī bas 
sis tē mas iz vei de. Sa ska ņā ar 2010. ga da 17. augus ta sē dē (pro
to kols Nr. 42 34. §) at bal stī to in for ma tī vo zi ņo ju mu „Par valsts 
no zī mes pēt nie cī bas cen tru no teik ša nu, lai no dro ši nā tu re sur su 
kon cen trā ci ju un Eiro pas Sa vie nī bas struk tūr fon du efek tī vu ie
gul dī ju mu” un pa ma to jo ties uz mi nis tri jas veik to valsts zi nāt nis
ko in sti tū ci ju ie priek šē jos ga dos uz rā dī to re zul tā tu iz vēr tē ju mu, ir 
no teik ti de vi ņi valsts no zī mes pēt nie cī bas cen tri:

1) Ener ģi jas un vi des re sur su ie gu ves un ilg tspē jī gas iz man
to ša nas teh no lo ģi ju valsts no zī mes pēt nie cī bas centrs,  ie
tve rot arī Trans por ta un ma šīn bū ves cen tra at tīs tī bu;

2) Far mā ci jas un bio me di cī nas valsts no zī mes pēt nie cī bas 
centrs,  ie tve rot far ma cei tis ko teh no lo ģi ju stu di ju un pē tī
ju ma cen tra un bio far mā ci jas cen tra iz vei di;

3) In for mā ci jas, ko mu ni kā ci ju un sig nā laps trā des teh no lo ģi
ju valsts no zī mes pēt nie cī bas centrs, ie tve rot Kos mis ko 
da tu ap strā des cen tra iz vei di;

4) Lat vie šu va lo das, kul tūr vēs tu ris kā man to ju ma un ra do šo 
teh no lo ģi ju valsts no zī mes pēt nie cī bas centrs; 

5) Lauk saim nie cī bas re sur su iz man to ša nas un pār ti kas valsts 
no zī mes pēt nie cī bas centrs;

6) Me ža un ūdens re sur su valsts no zī mes pēt nie cī bas centrs;
7) Na nos truk tu rē to un daudz fun kci onā lo ma te ri ālu, kon struk

ci ju un teh no lo ģi ju valsts no zī mes pēt nie cī bas centrs;
8) Sa bied rī bas ve se lī bas un klī nis kās me di cī nas valsts no zī

mes pēt nie cī bas centrs;
9) Valsts no zī mes pēt nie cī bas centrs  so ci āl eko no mi kā un sa

bied rī bas va dī bā.

2.2.4.2. At balsts zi nāt nis kās pēt nie cī bas pro jek tiem
Fun da men tā lo un lie tiš ķo pē tī ju mu pro jek ti ir zi nāt nis kās 

dar bī bas pro jek ti, ku ru mēr ķis ir ra dīt jaun as zi nā ša nas un teh
no lo ģis kās at zi ņas, ne sa is tot tās ar rūp nie cis ku vai ko mer ci ālu 
iz man to ša nu. 2010. ga dā Lat vi jas zi nāt nes pa do me ap stip ri nā ja 
162 pro jek tu pie tei ku mus (151 te ma tis ko pē tī ju mu pro jek ti un 
11 pēt nie cis kās sa dar bī bas pro jek ti), ku ru īs te no ša na ir uz sāk ta 
2011. ga dā. Pro jek tu ko pē jais fi nan sē jums ir 3,3 milj. la tu (no 
tiem 2,3 milj. la tu pa re dzē ti te ma tis ko pē tī ju mu pro jek tu īs te
no ša nai, bet 1 milj. la tu – pēt nie cis kās sa dar bī bas pro jek tiem). 
2010. ga dā ti ka uz sāk ta Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mu25 par fun

da men tā lo un lie tiš ķo pē tī ju mu pro jek tu iz vēr tē ša nas, fi nan sē ša
nas un ad mi nis trē ša nas kār tī bu grozījumu izstrāde.

Tir gus ori en tē to pē tī ju mu prog ram mas ie tva ros zi nāt nie ki 
un ra žo tā ji sa dar bo jās jaun u pro duk tu un teh no lo ģi ju iz strā dē. Šā
dā vei dā zi nāt nie ki bi ja cie šā sa dar bī bā ar ra žo tā jiem, sa ņe mot 
par pēt nie cis ko dar bu valsts bu dže ta lī dzek ļus, bet ra žo tā ji ie gu
va jaun u kon ku rēt spē jī gu pro duk tu. Ra žo tā ji ie sais tī jās jau pa ša 
pro jek ta īs te no ša nā, no dro ši not līdz fi nan sē ju mu 30–40% ap jo mā 
no ko pē jām iz mak sām. Dau dzu tir gus ori en tē to pē tī ju mu pro jek
tu ga la re zul tāts ir augst o teh no lo ģi ju pro dukts vai pa kal po jums. 
Pārskata pe ri odā tir gus ori en tē to pē tī ju mu pro jek tu fi nan sē ša nai 
bi ja pie šķir ts 279 321 la ts. Pie šķir tais fi nan sē jums  ap gūts pil nī bā, 
īs te no jot 2006.–2008. ga dā 23 uz sāk tos pro jek tus. Sa ka rā ar fi
nan sē ju ma sa ma zi nā ju mu mi nis tri ja 2009. un 2010. ga dā ne iz slu
di nā ja jaun u pro jek tu pie tei ku mu ie snieg umu konkursus. 

Lai sek mē tu zi nāt nis ki kva li ta tī vu, taut saim nie cis ki ak tu
ālu un eko no mis ki pa ma to tu pē tī ju mu veik ša nu un no dro ši nā tu 
mēr ķo rien tē tu fi nan šu re sur su ie gul dī ju mu val stij pri ori tā ru zi
nāt nes no za ru at tīs tī bā, 2010. ga dā uz sāk ta pie cu valsts pē tī ju mu 
prog ram mu īs te no ša na lai ka pos mam no 2010. ga da līdz 2013. 
ga dam Mi nis tru ka bi ne ta rī ko ju mā26 no teik ta jos pri ori tā ra jos 
zi nāt nes vir zie nos: ener ģi ja un vi de (at jau no ja mo ener ģi jas re
sur su ie gu ves un iz man to ša nas teh no lo ģi jas, kli ma ta iz mai ņas 
sa ma zi no šās teh no lo ģi jas un bio lo ģis kā daudz vei dī ba), ino va
tī vie ma te ri āli un teh no lo ģi jas (in for mā ti ka, in for mā ci jas un 
sig nā laps trā des teh no lo ģi jas, na nos truk tu rē tie daudz fun kci onā
lie ma te ri āli un na no teh no lo ģi jas), na ci onā lā iden ti tā te (va lo da, 
Lat vi jas vēs tu re, kul tū ra un cil vēk dro šī ba), sa bied rī bas ve se lī
ba (pro fi lak ses, ārst nie cī bas, dia gnos ti kas lī dzek ļi un me to des, 
bio me di cī nas teh no lo ģi jas), vie tē jo re sur su (ze mes dzī ļu, me ža, 
pār ti kas un trans por ta) ilg tspē jī ga iz man to ša na – jaun i pro duk ti 
un teh no lo ģi jas.

2.2.4.3. At balsts starp tau tis ka jiem zi nāt nis kās  
pēt nie cī bas pro jek tiem

Pār ska ta pe ri odā mi nis tri ja tur pi nā ja no dro ši nāt Lat vi jas 
da lī bu Eiro pas pēt nie cī bas un teh no lo ģi ju at tīs tī bas prog ram
mās (COST, 7. Ie tva ra un EU RE KA), div pu sē jās un trīs pu sē jās 
sa dar bī bas prog ram mās, ku ru mēr ķis ir Eiro pas lī me nī at bal stīt 
zi nāt nie ku un pēt nie ku sa dar bī bu da žā dās zi nāt nes un teh no lo
ģi jas at tīs tī bas jo mās, vei ci nāt ino va tī vu ci vi lo teh no lo ģi ju pē
tī ša nas, iz strā des un ie vie ša nas jo mā gal ve no kārt ma za jos un 
vi dē jos uz ņē mu mos.

Lai no dro ši nā tu Lat vi jas zi nāt nis ko in sti tū ci ju, kā arī ma zo 
un vi dē jo uz ņē mu mu da lī bu  starp tau tis ka jos pēt nie cī bas pro jek
tos, 2010. ga dā kā līdz fi nan sē jums šiem pro jek tiem no valsts bu
dže ta ti ka pie šķir ti 1232 tūkst. la tu, t.sk., 11 tūkst. la tu – Lat vi jas 
da lī bas apmaksai Eiro pas Sa vie nī bas starp tau tis ka jās in sti tū ci
jās. 2010. ga dā ti ka fi nan si āli at bal stī ti 75 starp tau tis kie pēt nie
cī bas pro jek ti, t.sk., 27 Ie tva ra prog ram mas, 25 COST ak ci jas un 
18 EU RE KA prog ram mas pro jek ti,  kā arī pa vie nam GE ANT, 
CLA RIN, AR TE MIS un Ven ta1 pro jek tam. 

Lai iz vei do tu nā ka mās pa au dzes da tu pār rai des tīk lu zi
nāt nis kās dar bī bas no dro ši nā ša nai, ie sais tī tos vie no ta jā Eiro pas 

24 At bil sto ši Mi nis tru ka bi ne ta 2009. ga da 10. no vem bra no tei ku miem Nr. 1316 „Bā zes fi nan sē ju ma pie šķir ša nas kār tī ba valsts zi nāt nis ka jiem in
sti tū tiem, valsts augst sko lām un valsts augst sko lu zi nāt nis ka jiem in sti tū tiem”.

25 Mi nis tru ka bi ne ta 2009. ga da 22. sep tem bra no tei ku mi Nr. 1066 „Fun da men tā lo un lie tiš ķo pē tī ju mu pro jek tu iz vēr tē ša nas, fi nan sē ša nas un 
ad mi nis trē ša nas kār tī ba” (zau dē jis spē ku 01.04.2011. ar 29.03.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 227 „Fundamentālo un lietišķo pētījumu 
projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” ap stip ri nā ša nu).

26 Mi nis tru ka bi ne ta 2010. ga da 29. mai ja rī ko jums Nr. 294 „Par valsts pē tī ju mu prog ram mām”.
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aka dē mis ka jā tīk lā un, uz la bo tu in for mā ci jas sis tē mas valsts zi
nāt nis ka jās in sti tū ci jās un augst sko lās, 2010. ga da 2. feb ru ārī 
val dī bā ti ka ap stip ri nā ti ministrijas sa ga ta vo tie Mi nis tru ka bi
ne ta no tei ku mi „No tei ku mi par dar bī bas prog ram mas „Uz ņē
mēj dar bī ba un ino vā ci jas” pa pil di nā ju ma 2.1.1.3.2. apakš ak ti
vi tā ti „In for mā ci jas teh no lo ģi ju in fra struk tū ras un in for mā ci jas 
sis tē mu uz la bo ša na zi nāt nis ka jai dar bī bai”” 2010. ga da 15. jū
ni jā mi nis tri ja ie snie dza pro jek ta pie tei ku mu un, 2010. ga da 
25. no vem brī ti ka uz sāk ta ERAF pro jek ta „Vie no ta na ci onā las 
no zī mes Lat vi jas aka dē mis kā pa mat tīk la zi nāt nis kās dar bī bas 
no dro ši nā ša nai iz vei de” īs te no ša na. Pro jek ta ko pē jās at tie ci nā

mās iz mak sas ir 10 514 363 LVL, no ku riem 100% tiek fi nan
sē ti no ERAF lī dzek ļiem. Pro jek ta īs te no ša nas bei gu ter miņš – 
2014. ga da 31. de cem bris. 

Starp tau tis kās sa dar bī bas vei ci nā ša nai 2010. ga dā iz strā
dāts Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mu pro jekts „Par Lī gu mu starp 
EU RE KA sek re ta ri ātu un Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri ju”. Lī
gu ma mēr ķis ir at bal stīt pēt nie cī bu ma zos un vi dē jos uz ņē mu
mos, vei ci not ino va tī vu pro duk tu, pa kal po ju mu un teh no lo ģi ju 
ar augs tu pie vie no to vēr tī bu iz strā di un ie vie ša nu, kas ir sva rī gi 
kon ku rēt spē jai un iz aug smei Eiro pas lī me nī.

2.2.5. Valsts va lo das po li ti ka

Valsts va lo das po li ti kas mēr ķis ir no dro ši nāt lat vie šu va
lo das – Lat vi jas Re pub li kas valsts va lo das un vie nas no ES ofi
ci ālās va lo das – ilg tspē ju, tās lin gvis tis ko kva li tā ti un kon ku
rēt spē ju Lat vi jā un pa sau lē. Valsts va lo das po li ti kas īs te no ša na 
ir cie ši sais tī ta ar zi nāt nes un iz glī tī bas jo mu un attiecas uz jau
tā ju miem, kas ir sais tī ti ar lat vie šu va lo das ap gu vi, at tīs tī bu un 
lie to ša nu.

Valsts va lo das po li ti kas mēr ķu sa snieg ša nai mi nis tri ja 
2010. ga dā tur pi nā ja īs te not Valsts va lo das po li ti kas pa mat no
stād nēs 2005.–2014. ga dam un Valsts va lo das po li ti kas prog
ram mā 2006.–2010. ga dam ie tver tos pa sā ku mus, pre ci zē jot tos 
at bil sto ši va lo das po li ti kas pri ori tā tēm, eko no mis ka jai si tu āci jai 
val stī un ex-an te iz vēr tē ju mam. Mi nis tru ka bi ne tā ie sniegts in
for ma tī vais zi ņo jums „In for ma tī vais zi ņo jums par valsts va lo
das po li ti kas pa mat no stād ņu 2005.–2014. ga dam īs te no ša nu no 
2006. ga da 4. ok tob ra līdz 2009. ga da 31. de cem brim”. Iz strā
dā ti gro zī ju mi Valsts va lo das po li ti kas pa mat no stād nēs 2005.– 
2014. ga dam27.

Ti ka no dro ši nāts kon sul ta tīvs at balsts pri vāt per so nām,  tie
sām, Saei mai, vēst nie cī bām, ES tul ko ša nas die nes tiem un ci tām 
in sti tū ci jām  par da žā diem lat vie šu va lo das lie to ju ma jau tā ju
miem. Snieg tas 13 734 mut vār du kon sul tā ci jas un 1247 kon
sul tā ci jas pa epas tu konsultacija@valoda.lv par pa reiz rak stī bu, 
gra ma ti ku, sti lis ti ku, īpaš vār du at vei di, lat vie šu va lo das ter mi
no lo ģi ju, 1164 iz zi ņas, 41 lin gvis tis kais at zi nums un 3 lin gvis
tis kās eks per tī zes, tā dē jā di vei ci not kva li ta tī vu lat vie šu va lo das 
lie to ju mu pub lis ka jā tel pā.

Lai iz strā dā tu priekš li ku mus turp mā kai va lo das po li ti kas 
plā no ša nai un īs te no ša nai, ti ka veikts valsts va lo das si tu āci jas iz
vēr tē jums par lai ka pos mu no 2004. līdz 2009. ga dam. Lat vie šu 
va lo das aģen tū rā (LVA) iz strā dāts un iz dots so ci olin gvis tisks pē
tī jums „Lat vie šu va lo das pras me un lie to jums aug stā kās iz glī tī
bas ie stā dēs: ma zā kum tau tī bu iz glī tī bas sa tu ra re for mas re zul tā
ti”28, veik ta so ci olin gvis tis ka pē tī ju ma „Va lo das si tu āci ja Lat vi jā: 
2004–2009” iz strā de un sa ga ta vots pē tī ju ma „Va lo das si tu āci ja 
Lat vi jā: 2004–2009: so ci olin gvis tisks pē tī jums” ma nu skripts.

Īs te nots pro jek tu kon kur sā „Valsts va lo das at tīs tī ba 2009” 
at bal stī tais valsts SI A „Rī gas Pār ti kas ra žo tā ju vi dus sko la” pro
jekts29.

Mi nis tri ja no dro ši nā ja lat vie šu va lo das iz glī tī bas kva li tā
tes piln vei di, īs te no jot šā dus pa sā ku mus:

1) lat vie šu va lo das pe da go gu un ci tu va lo das spe ci ālis tu iz
glī to ša na un pro fe si onā lā piln vei de 2010. ga dā (ap mā cī ti 
ko pu mā 1593 pe da go gi);

2) lat vie šu va lo das ap gu ve pie au gu ša jiem: īs te no ti lat vie šu 
va lo das ap gu ves kur si pirms sko las un sā kum sko las ma zā
kum tau tī bu sko lē nu ve cā kiem (iz glī to tas 127 per so nas);

3) lat vie šu va lo das ap gu ve dia spo ras mīt nes zem ēs: LVA no
dro ši nā ju si 11 sko lo tā ju dar bī bu dia spo rā Krie vi jas Fe de
rā ci jā un Īri jā; 

4) no dro ši nāts līdz fi nan sē jums lat vie šu va lo das stu di ju 
pro  g ram mai  Prā gas Kār ļa Uni ver si tā tē  (Če hi jā) un Va
šin gto na Uni ver si tā tē Siet lā (ASV), Tal li nas un Tar tu Uni
ver si tā tē (Igau ni jā), Vī nes Uni ver si tā tē (Aus tri jā).

17. ta bu la
Fi nan šu re sur su iz de vu mi valsts va lo das po li ti kas no dro ši nā ša nai

budžeta programmas/apakšprogramma apstiprināts likumā, plāns 
gadam ar izmaiņām (lVl)

budžeta izpilde pārskata 
periodā (lVl)

04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde 496 280 496 260

27 Ministru kabineta 2010. gada 11. augusta rīkojums Nr. 471 „Grozījumi Ministru kabineta  2005. gada 2. marta rīkojumā Nr. 137 „Par Valsts va
lodas politikas pamatnostādnēm 2005.–2014. gadam”” un Ministru kabineta 2010. gada 11. augusta rīkojums Nr. 470 „Grozījumi Valsts valodas 
politikas pamatnostādnēs 2005.–2014. gadam ”, ar ko spēku zaudē Ministru kabineta rīkojums Nr. 770 „Par Valsts valodas politikas programmu 
2006.–2010. gadam”.

28 Kļava G., Kļave K., Motivāne K.  „Latviešu valodas prasme un lietojums augstākās izglītības iestādēs: mazākumtautību izglītības satura refor
mas rezultāti”.  LVA. Rīga, 2010. 55 lpp., ISBN 9789934817281.

29 http://www.valoda.lv/downoadDoc_444/mid_510
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2.2.6. Jau nat nes po li ti ka

18. ta bu la 
Fi nan šu re sur su iz de vu mi jau nat nes po li ti kas no dro ši nā ša nai

budžeta programmas/ apakšprogramma
apstiprināts likumā, 

plāns gadam ar  
izmaiņām (lVl)

budžeta izpilde pārskata 
periodā (lVl)

Programmas 06.00.00 Nozares vadība apakšprogramma 
06.05.00 Jaunatnes politikas valsts programma 106 985 104 430

70.09.00 Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma 
„Jaunatne darbībā” 2007.–2013. gadam 2 757 948 1 065 390

70.10.00 VA „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 317 613 223 750

2010. ga da 30. sep tem brī stā jās spē kā gro zī ju mi Jau nat
nes li ku mā, kas no sa ka pre cī zu jau nat nes po li ti kas un dar ba ar 
jau nat ni de fi nī ci ju, iden ti fi cē pa mat uz de vu mus dar bā ar jau nat
ni, kā arī jau nat nes po li ti kas pa mat prin ci pus, pa pla ši na no teik to 
paš val dī bas kom pe ten ci jau nat nes po li ti kas un dar ba ar jau nat ni 
īs te no ša nā. 

2009. ga da bei gās ti ka ap stip ri nā ta Jau nat nes po li ti kas 
valsts prog ram ma 2010. ga dam30 ar mēr ķi no dro ši nāt in for ma
tī vu, me to dis ku un fi nan si ālu valsts at bal stu jau nat nes po li ti kas 
īs te no ša nai, kā arī  dar ba ar jau nat ni Lat vi jā ko or di nā ci ju un at
tīs tī bu. 

Prog ram mas ie tva ros ti ka īs te no ti čet ri dar bī bas pa mat vir
zie ni: 

1. Valsts at bal sta me hā nis ma piln vei de jau nat nes po li ti kas 
īs te no ša nai paš val dī bās. 2010. ga dā paš val dī bās strā dā ja 
49 per so nas, kas ir at bildīgas par jau nat ni paš val dī bas mē
ro gā, kā arī dar bo jās 79 jaun ie šu cen tri. Lai no dro ši nā tu 
dar ba ar jau nat ni kva li tā ti, 2010. ga dā mi nis tri ja or ga ni zē
ja ap mā cī bas paš val dī bu jau nat nes lie tu spe ci ālis tiem un 
pie re dzes ap mai ņas se mi nā rus jaun ie šu cen tru va dī tā jiem 
un dar bi nie kiem. Ti ka sniegts fi nan si āls at balsts 21 jau
nie šu cen tram ma te ri āl teh nis kās bā zes un dar bī bas no
dro ši nā ša nai, as to ņiem jaun ie šu cen triem – in for mā ci jas 
pun ktu iz vei dei, kā arī sep ti ņām paš val dī bām – ak tī vās 
at pū tas lau ku mu iz vei dei jaun ie šiem.

2. At balsts jau nat nes līdz da lī bai un ini ci atī vām. Lai sek mē
tu jaun ie šu līdz da lī bu, 2010. ga dā at bal stī ti di vi bied rī bu 
pro jek ti līdz da lī bas at bal sta pa sā ku mu no dro ši nā ša nai. 
Mi nis tri ja fi nan si āli at bal stī ja ne val stis ko or ga ni zā ci ju 
četrus pro jek tus saistītus ar brīv prā tī go dar bu un tā ie spē
jām. Ar mi nis tri jas at bal stu bied rī ba „briv pra ti gais.lv” īs
te no ja di vus se mi nā rus sko lē nu paš pār val žu lī de riem par 
brīv prā tī gā dar ba bū tī bu. No ti ka trīs Jau nat nes or ga ni zā
ci ju kon sul ta tī vās ko mi si jas sa nāk smes, kā arī di vas Jau
nat nes kon sul ta tī vās pa do mes sa nāk smes. 
2010. ga da 26.–27. ok tob rī ti ka or ga ni zēts Lat vi jas jau
nat nes po li ti kas fo rums „Paš val dī bu in ves tī ci jas jau nat nē. 
Dar ba ar jau nat ni īs te no ša nas iz ai ci nā ju mi”, ku rā pie da lī
jās 270 da līb nie ki no vis as Lat vi jas un ārvalstīm. Lat vi jas 
jau nat nes po li ti kas fo ru ma re zul tā tā ti ka iz strā dā tas re ko
men dā ci jas dar ba ar jau nat ni at tīs tī bai Lat vi jā, un tās ir 
no sū tī tas vi sām Lat vi jas paš val dī bām.

3. In for ma tī vā at bal sta un pēt nie cī bas no dro ši nā ša na jau nat
nes po li ti kas īs te no ša nā. 2010. ga dā ti ka īs te nots kārtējais 

gada mo ni to rings par ak tu āliem jau nat nes po li ti kas as
pek tiem, lai no dro ši nā tu dar bī bas un po li ti kas re zul tā tu 
mē rī ša nu. Mi nis tri jas tī mek ļa viet nē apkopoti un publicēti 
66 da žā dās jo mās veik tie pē tī ju mi, ku ru mēr ķau di to ri ja ir 
jaun ie ši. Mi nis tri ja tur pi nā ja ad mi nis trēt jau nat nes ie spē
ju por tā lu www.jaunatnes lietas.lv. 

4. Sais tī bu iz pil de starp tau tis kās sa dar bī bas no dro ši nā ša nai 
jau nat nes po li ti kas no za rē. Vei ci not sa dar bī bu jau nat nes 
jo mā ar Beļ ģi ju (Flan dri ju), Bal ti jas val stīm un Vā ci ju, 
ti ka no dro ši nā ta jau nat nes lie tu spe ci ālis tu pie re dzes ap
mai ņa un ap mā cī bas par dar ba ar jau nat ni kva li tā ti, kā arī 
no dro ši nā ta Lat vi jas līdz da lī ba Bal ti jas jū ras val stu pa do
mes Jau nat nes lie tu eks per tu gru pā.

Jau nat nes po li ti kas īs te no ša nas at bal stam valsts aģen tū ra 
„Jau nat nes starp tau tis ko prog ram mu aģen tū ra” īs te no Eiro pas 
Sa vie nī bas ne for mā lās iz glī tī bas prog ram mu „Jau nat ne dar bī
bā” un ad mi nis trē Eiro pas Ko mi si jas jau nat nes in for mā ci jas 
tīk lu Eu ro desk. Tā dē jā di pa pil dus valsts at bal stam ti ka pie sais
tī ti ār val stu fi nan šu pa lī dzī bas lī dzek ļi, or ga ni zē jot ap mā cī bas 
brīv prā tī ga jiem, jaun ie šiem, pe da go giem un jau nat nes lie tu 
spe ci ālis tiem, tai skai tā no dro ši not da lī bu starp tau tis ka jās ap
mā cī bās.

Sa ska ņā ar Eiro pas Sa vie nī bas pa do mes lē mu mu 2011. gads 
pa slu di nāts par Eiro pas Brīv prā tī gā dar ba ga du ak tī vā pil so nis ku
ma vei ci nā ša nai. Mi nis tri ja ir no teik ta par šī ga da at bil dī go na ci
onā lo ko or di nē jo šo in sti tū ci ju. Sa dar bī bā ar no za ru mi nis tri jām 
un ne val stis ka jām or ga ni zā ci jām ti ka iz strā dā ta Eiro pas Brīv prā
tī gā dar ba ga da (2011) Lat vi jas prog ram ma31, kas 2010. ga da sep
tem brī ti ka ie snieg ta Eiro pas Ko mi si jai fi nan sē ju ma sa ņem ša nai. 
Ar 2011. ga da 8. ap rī lī pa rak stī to Va dī bas gran ta lī gu mu mi nē tās 
prog ram mas īs te no ša nai ir pie šķir ti 57 104 LVL, no ku riem 20% 
ir valsts līdz fi nan sē ju ma da ļa.

2.2.7. sports 
Mi nis tri ja  ir vie nī gā valsts pār val des ie stā de, kas Lat vi jas 

Re pub li kā pil da valsts pār val des fun kci jas spor ta no za rē. Līdz ar 
Li sa bo nas lī gu ma pie ņem ša nu (2009. ga da 1. de cem brī) mi nis
tri ja ir at bil dī ga arī par starp tau tis ki vie no tas Eiro pas Sa vie nī bas 
spor ta po li ti kas vei do ša nu. Ak tī vi ie sais to ties Eiro pas Sa vie nī
bas Spor ta prog ram mas iz strā dē, Lat vi ja aiz stāv ne pie cie ša mī bu 
Eiro pas mē ro gā ri si nāt jau tā ju mus par ve se lī ga un ak tī va dzī ves
vei da no dro ši nā ša nu un at tīs tī bu. 

Pār ska ta ga dā no dro ši nā ta valsts pār val des in sti tu ci onā
lās sis tē mas piln vei do ša na un dar bī bas efek ti vi tā te spor ta jo mā, 

30 2009. ga da 28. de cem bra iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tra rī ko jums Nr. 547.
31 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/jaunatne/19012011/EBDG_kopeja_programma.pdf 
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19. ta bu la
Fi nan šu re sur su iz de vu mi spor ta po li ti kas īs te no ša nai

budžeta programmas/apakšprogramma
apstiprināts likumā, 

plāns gadam ar 
izmaiņām (lVl)

budžeta izpilde 
pārskata periodā 

(lVl)
09.00.00 sports 14 671 848 14 579 657
09.04.00 Sporta būves 579 234 579 234
09.08.00 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā 300 000 300 000
09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi 1 470 467 1 470 467
09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija 1 162 904 1 071 832
09.12.00 Valsts aģentūra „Latvijas Sporta muzejs” 52 000 50 881
09.19.00 Mērķdotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes 
sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām

3 220 677 3 220 677

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports 3 845 055 3 845 055
09.23.00 Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai 
komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai 4 041 511 4 041 511

kā arī spor ta po li ti kas efek tī va īs te no ša na, vei cot valsts spor ta 
ie stā žu re for mu – 2010. ga da 1. jan vā rī no slē gu sies val stis kās 
spor ta struk tū ras re or ga ni zā ci ja (no 14 pa do tī bas ie stā dēm pa
li ku šas di vas – Mur jā ņu Spor ta ģim nā zi ja un valsts aģen tū ra 
„Lat vi jas Spor ta mu zejs”). Bū tis ki sa ma zi nāts spor ta no za res 
ad mi nis trē ša nā ie sais tī to dar bi nie ku skaits – no 42 dar bi nie kiem 
2006. ga dā līdz 11 dar bi nie kiem 2010. ga dā.

Veik ta spē kā eso šo spor ta po li ti kas plā no ša nas do ku men
tu iz vēr tē ša na, kā re zul tā tā Spor ta po li ti kas pa mat no stād ņu 
2004.–2009. ga dam īs te no ša nas no slē gu ma ter miņš ir pa ga ri
nāts par trīs ga diem – līdz 2012. ga dam (vie nā di ar Na ci onā lās 
spor ta at tīs tī bas prog ram mas no slē gu ma ter mi ņu). Ie vē ro jot to, 
ka Spor ta li ku mā ti ka pre ci zē ti spor ta fe de rā ci ju at zī ša nas kri tē
ri ji, sa dar bī bā ar bied rī bu „Lat vi jas Spor ta fe de rā ci ju pa do me” 
veik ta Lat vi jā at zī to spor ta fe de rā ci ju pār at zī ša na. Ie vē ro jot li
ku ma „Par na ci onā lās spor ta bā zes sta tu su” pār ejas no tei ku mus, 
sa ga ta vo ti 29 Mi nis tru ka bi ne ta rī ko ju mi par na ci onā lās spor ta 
bā zes sta tu sa pie šķir ša nu.

Pro fe si onā lās ie vir zes spor ta iz glī tī bas ap gu ve ir viens no 
ve se lī ga dzī ves vei da vei ci nā ša nas pa ma tiem bēr nu un jaun ie šu 

vi dū Lat vi jā, kā arī veids, kā audzi nāt augs tu sa snie gu mu spor
tis tu jaun o mai ņu. 2010. ga dā Lat vi jā bi ja 65 pro fe si onā lās ie
vir zes spor ta iz glī tī bas ie stā des, ku rās tre nē jās 27 019 bēr ni un 
jaun ie ši 37 spor ta vei dos. Valsts mēr ķdo tā ci ja pie šķir ta 61 pro
fe si onā lās ie vir zes spor ta iz glī tī bas ie stā dei.

Sa lī dzi not ar 2008. ga du, valsts bu dže ta mēr ķdo tā ci jas ap
joms paš val dī bu iz glī tī bas ie stā žu pro fe si onā lās ie vir zes spor ta 
iz glī tī bas prog ram mu pe da go gu dar ba sa mak sai sa ma zi nā jās par 
39%, re zul tā tā 2010. ga dā no valsts bu dže ta lī dzek ļiem bi ja ie
spē jams no dro ši nāt 48% no ne pie cie ša mā spor ta tre ne ru dar ba 
sa mak sas apjoma. Mi nis tri jas iz vei do tā Pro fe si onā lās ie vir zes 
spor ta iz glī tī bas ie stā žu fi nan sē ša nas ko mi si ja no lē ma 50% fi
nan sē ju ma sa da līt atbilstoši audzēk ņu skai tam un 50% fi nan
sē ju ma sa da līt pēc gru pu kva li fi kā ci jas no MT632 līdz ASM33 
gru pām. Ko pu mā par valsts bu dže ta lī dzek ļiem ti ka no dro ši nā ta 
dar ba sa mak sa 1038 tre ne riem (869,21 pe da go ģis kās lik mes, sa
lī dzi not ar 2009. ga du – par 697,51 lik mēm ma zāk). Pro fe si onā
lās ie vir zes spor ta iz glī tī bas ie stā dēs ti ka no dro ši nā ta se šu jaun u 
spor ta vei du ap gu ve: viegl at lē ti kas daudz cī ņa, ho kejs, smai ļo ša
na, ka no e airē ša na un sam bo.

3. at tēls
Pedagoģisko likmju skaits, kas finansētas no valsts budžeta (2005–2010)

32 MT6 – MT7; SMP1 – SMP3 – 6. līdz 7. ap mā cī bas ga da mā cī bu tre ni ņu gru pas; spor ta meis ta rī bas piln vei do ša nas gru pas no 1. līdz 3. ap mā
cī bas ga dam.

33 ASM – aug stā kās spor ta meis ta rī bas gru pa.
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2010. ga dā Lat vi jā ti ka re ģis trē tas gan drīz 100 ne val stis
kās spor ta or ga ni zā ci jas, tai skai tā 81 at zī tā spor ta fe de rā ci ja, 
ku ras ak tī vi pie da lās spor ta po li ti kas plā no ša nas un īs te no ša
nas pro ce sā. Ti ka pa lie li nā ta spor ta or ga ni zā ci ju lo ma spor tam 
pie šķir to valsts bu dže ta lī dzek ļu ad mi nis trē ša nā, do dot ie spē ju 
fi nan šu lī dzek ļu sa da lē ie sais tī ties ne ti kai Fi nan šu pie šķir ša
nas spor ta ko mi si jas lo cek ļiem, bet arī vis iem spor ta sa bied rī
bas pār stāv jiem, tā dē jā di no dro ši not at klā tu mu, caur spī dī gu mu 
valsts bu dže ta plā no ša nā un ie spē ju fi nan sē ju ma sa ņē mē jiem ie
sais tī ties lē mu ma pie ņem ša nā par valsts bu dže ta lī dzek ļu sa da li. 
2010. ga dā no valsts fi nan sē ju ma gan drīz 70% valsts uz ti cē ju si 
bied rī bai „Lat vi jas Olim pis kā ko mi te ja” un bied rī bai „Lat vi jas 
Spor ta fe de rā ci ju pa do me” valsts de le ģē to un Spor ta li ku mā no
teik to uz de vu mu veik ša nai.

Lai gan fi nan šu lī dzek ļi bi ja ie ro be žo ti, 2010. ga dā: 
1)  no dro ši nā tas ie spē jas 390 jaun ajiem augst as kla ses spor

tis tiem līdz te kus tre ni ņu dar bam ie gūt kva li ta tī vu vis pā
rē jo iz glī tī bu;

2)  at bal stī ta 72 valsts at zī to spor ta fe de rā ci ju dar bī ba, no dro
ši not ie spē ju 100 745 cil vē kiem (t.sk., 59 886 jaun ie šiem) 
ie sais tī ties spor ta ak ti vi tā tēs;

3)  at bal stī ta spor ta pa sā ku mu no ri se 75 spor ta vei dos un Lat
vi jas spor tis tu da lī bai 72 starp tau tis kās sa cen sī bās Lat vi jā 
(9734 da līb nie ki), 612 pa sau les un Eiro pas čem pio nā tos 
(3870 da līb nie ki), 308 Lat vi jas čem pio nā tos pie au gu ša
jiem (43 353 da līb nie ki), 219 Lat vi jas meis tar sa cīk stēs 
jaun ie šiem (57 399 da līb nie ki), 132 tau tas spor ta un ve te
rā nu spor ta pa sā ku mos (65 321 da līb nie ki), 204 iz glī to jo
šos pa sā ku mos u.c.;

4) at bal stī ta vis aug stā kā lī me ņa starp tau tis ku spor ta sa cen sī
bu or ga ni zē ša na Lat vi jā34;

5) at bal stī ta Lat vi jas Jau nat nes zie mas olim pi ādes or ga ni zē
ša na Ēr gļos un Si gul dā, ku rā pie da lī jās 1073 spor tis ti 110 
ko man dās no 37 paš val dī bām;

6)  at bal stī ta Lat vi jas II Zie mas olim pi ādes or ga ni zē ša na Si
gul dā, ku rā 10 olim pis ka jos spor ta vei dos pie da lī jās 686 
spor tis ti no 45 paš val dī bām; 

7) no dro ši nā ta SI A „Lat vi jas Olim pis kā vie nī ba” (LOV) 
spor ta prog ram mu īs te no ša na, at bil sto ši LOV kri tē ri jiem 
at bal stot 81 spor tis ta no dar bo ša nos 16 va sa ras un zie mas 
spor ta vei dos un da lī bu starp tau tis ka jās spor ta sa cen sī
bās;

8) pie šķir tas nau das bal vas par iz ci liem sa snie gu miem spor
tā: 1) Lat vi jas Bob sle ja fe de rā ci jas spor tis tam Mar ti nam 
Du ku ram (par XXI Zie mas olim pis ka jās spē lēs Van kū ve rā 
iz cī nī to ot ro vie tu ske le to nā), Lat vi jas Bob sle ja fe de rā ci jas 
spor tis tam To ma sam Du ku ram (par XXI Zie mas olim pis
ka jās spē lēs Van kū ve rā iz cī nī to ce tur to vie tu ske le to nā) un 
Lat vi jas Ka ma ni ņu spor ta fe de rā ci jas spor tis tiem An drim 
Ši cam un Ju rim Ši cam (par XXI Zie mas olim pis ka jās spē
lēs Van kū ve rā iz cī nī to ot ro vie tu ka ma ni ņu div nie kā), vi ņu 
tre ne riem un spor tis tus ap kal po jo ša jiem spor ta dar bi nie
kiem35; 2) 117 Lat vi jas spor tis tiem, vi ņu tre ne riem, spor tis
tus ap kal po jo ša jiem spor ta dar bi nie kiem36;

9) at bal stī ta no di bi nā ju ma „Lat vi jas Olim pie šu so ci ālais 
fonds” dar bī ba, no dro ši not ik mē ne ša pa bal stu par mū ža 
ie gul dī ju mu spor tā 128 spor ta ve te rā niem;

10) at bal stī ta 17 na ci onā lo spor ta bā zu dar bī ba;
11) no dro ši nā ta Lat vi jas Na ci onā lās spor ta pa do mes sek re ta

ri āta pie nā ku mu iz pil de,  or ga ni zē jot 5 Lat  vi jas Na ci onā
lās spor ta pa do mes sē des;

12) 2010. ga dā mi nis tri ja jau ses to ga du ce re mo ni jas „Lat vi jas 
Ga da bal va spor tā” ie tva ros rī ko ja kon kur su „Ga da spor
ta sko lo tājs”,  ku ra mēr ķis – po pu la ri zēt spor ta sko lo tā ja 
no zī mi ve se lī gas jaun ās pa au dzes iz glī to ša nas pro ce sā un 
no teikt pro fe si onā lā ko spor ta sko lo tā ju val stī 2010. ga dā. 
Ti tu lu „Ga da spor ta sko lo tājs” 2010. ga dā ie gu va Val mie
ras Valsts ģim nā zi jas spor ta sko lo tājs Mā ris Prie dī tis.

2.2.8.1. No za res po li ti kas vei do ša na, 
va dī ba un uz rau dzī ba

Vi dē jais mē ne ša at lī dzī bas ap joms strā dā jo ša jiem mi nis tri
jā un tās pa do tī bas ie stā dēs 2010.ga dā, sa lī dzi not ar 2009. ga du, 
ir sa ma zi nā jies par 18,8%, tai skai tā mi nis tri jas cen trā la jā apa rā
tā – par 15,3%. Sa ska ņā ar li ku mu „Par valsts bu dže tu 2010. ga
dam” un „Par valsts bu dže tu 2011. ga dam” no teik to, plā no tie iz
de vu mi at lī dzī bai 2011. ga dā pa lie li nā jās par 10,5%. Ie plā no tais 
pa lie li nā jums sais tīts ar Eiro pas Sa vie nī bas po li ti ku in stru men tu 

un pā rē jās ār val stu fi nan šu pa lī dzī bas līdz fi nan sē to un fi nan sē to 
pro jek tu un pa sā ku mu īs te no ša nai plā no to iz de vu mu at lī dzī bai 
pie au gu mu par 72%. 

2010. ga dā ti ka no dro ši nāts mi nis tri jas vei do tās iz glī tī bas, 
zi nāt nes, valsts va lo das, spor ta un jau nat nes po li ti kas ju ri dis kais 
at balsts, iz strā dā ti da žā di at bal sta tie sī bu ak tu pro jek ti mi nis tri
jas kom pe ten ces ie tva ros, kā arī ti ka ko or di nē ta un no dro ši nā ta 
mi nis tri jas pār stā vī ba ties ve dī bas pro ce sos ad mi nis tra tī va jās lie
tās un ci vil lie tās, ku ros mi nis tri ja ir lie tas da līb nieks.

2.2.8. No za res va dī ba
20. ta bu la 

Fi nan šu re sur su iz de vu mi no za res va dī bas no dro ši nā ša nai

budžeta programmas/apakšprogramma
apstiprināts likumā, 

plāns gadam ar 
izmaiņām (lVl)

budžeta izpilde 
pārskata periodā 

(lVl)
06.00.00 Nozares vadība* 2 657 714 2 629 301
06.03.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība 223 407 218 965
06.08.00 Nozares politikas veidošana un uzraudzība 2 199 590 2 183 299
06.16.00 Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana 127 732 122 607

* Informāciju par 06.05.00 „Jaunatnes politikas valsts programma” skat. 2.2.6. apakšsadaļā.

34 2010. gada Eiropas čempionāts U20 sievietēm basketbolā, Eiropas čempionāts kamaniņu sportā, Eiropas čempionvienību kausa florbolā 
finālturnīrs, Eiropas čempionāta kvalifikācijas 2. kārtas pirmais turnīrs handbolā u.c.

35 Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 25. marta rīkojumu Nr. 174 „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā”.
36 Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 728 „Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā”.
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Pa pil dus, no dro ši not at bal sta fun kci jas, ti ka ko or di nē ta 
un kon tro lē ta mi nis tri jai do to uz de vu mu iz pil de, no dro ši nā
ta mi nis tri jas liet ve dī bas un ar hī va vei do ša na, val dī ju mā eso
šo ne kus ta mo īpa šu mu ap saim nie ko ša na, ie pir ku mu pro ce dū ru 
veik ša na, saim nie cis kā un teh nis kā no dro ši nā ju ma dar bī ba, tai 
skai tā: 1) vei cot 49 ie pir ku mu pro ce dū ras un no slē dzot 36  pub
lis ko ie pir ku mu lī gu mus par 4 234 324 la tiem; 2) iz strā dā jot 43 
Mi nis tru ka bi ne ta un mi nis tri jas rī ko ju mus sais tī bā ar valsts ne
kus ta ma jiem īpa šu miem un kus ta mās man tas no do ša nu un 162 
ci tus lī gu mus un ak tus par ne kus ta mo īpa šu mu, ti ka no dro ši nā ta 
mi nis tri jas pār stā vī ba 11 ties ve dī bas pro ce sos, ku ros mi nis tri ja 
bi ja lie tas da līb nieks; 3) no dro ši not 15 220 sa ņem to un 9969 
no sū tā mo do ku men tu re ģis trē ša nu un kon tro li;  4) sa ga ta vo jot 
1898 mi nis tri jas rī ko ju mus pa mat dar bī bas jau tā ju mos iek šē jos 
tie sī bu ak tus, iz zi ņas, uz zi ņas un piln va ras, kā arī da žā du vei
du lī gu mus; 5) sa ga ta vo jot rī ko ju mus par 1127 at zi nī bas un pa
tei cī bas rak stu pie šķir ša nu. Pa pil dus ti ka sagatavota mi nis tri jas 
vēs tu ris kā iz zi ņa un tur pi nāts darbs pie mi nis tri jas do ku men tu 
ap ri tes pro ce sa piln vei do ša nas un mi nis tri jas elek tro nis kās do
ku men tu  va dī bas sis tē mas IMPULSS at tīs tī bas, kas dod ie spē ju 
do ku men tu elek tro nis kai sa ska ņo ša nai un pa rak stī ša nai.  

Lai no dro ši nā tu mi nis tri jas saim nie cis ko un teh nis ko 
dar bī bu, ti ka no slēg ti 35 lī gu mi par ēkas un tās te ri to ri jas ap
saim nie ko ša nu, no dro ši not vi su ad mi nis tra tī vo iz de vu mu op ti
mi zā ci ju, sa ma zi not iz de vu mus sa ka ru pa kal po ju miem, tel pu 
uz tu rē ša nai, ap sar dzei, au to no mai, auto trans por ta uz tu rē ša nai, 
deg vie lai, kan ce le jas iz de vu miem, bi ro ja teh ni kas ap ko pei, re
pre zen tā ci jas iz de vu miem un ci tiem ar ie stā des dar bī bas no dro
ši nā ša nu sais tī tiem iz de vu miem. Ti ka no dro ši nā ti ap tu ve ni 200 
brau cie ni mi nis tri jas ie rēd ņu un dar bi nie ku die nes ta pie nā ku mu 
veik ša nai.

2.2.8.2. ES lie tas un starp tau tis kā sa dar bī ba
2010. ga dā mi nis tri ja no dro ši nā ja līdz da lī bu ES lē mu mu 

sa ga ta vo ša nā un pie ņem ša nā, ES lē mu mu ie tek mes iz vēr tē ju mu, 
Lat vi jas na ci onā lo po zī ci ju un in struk ci ju iz strā dā ša nu par ES 
tie sī bu ak tu un po li ti kas ini ci atī vu pro jek tiem, kā arī mi nis tri jas 
kom pe ten ces jo mu Lat vi jas nor ma tī vo ak tu sa ska ņo ša nu ar ES  
tie sī bu ak tiem un po li ti kas do ku men tiem, div pu sē jās starp tau tis
kās sa dar bī bas un sa dar bī bas ar starp tau tis ka jām or ga ni zā ci jām 
īs te no ša nu mi nis tri jas kom pe ten ces jo mās.

Mi nis tri ja pie da lī jās trīs ES Iz glī tī bas, jau nat nes lie tu un 
kul tū ras mi nis tru pa do mes sa nāk smēs, četr ās ES Kon ku rēt spē
jas mi nis tru pa do mes sa nāk smēs, kā arī di vās ne for mā la jās ES 
iz glī tī bas mi nis tru sa nāk smēs, di vās ne for mā la jās ES spor ta 

mi nis tru sa nāk smēs un di vās ne for mā la jās ES kon ku rēt spē jas 
mi nis tru sa nāk smēs. Par ta jās iz ska tā ma jiem jau tā ju miem  ti ka 
sa ga ta vo ti 14 in for ma tī vie zi ņo ju mi val dī bai un sa ga ta vo tas, ap
spries tas un ap stip ri nā tas na ci onā lās po zī ci jas:

iz glī tī bā•  – 11 na ci onā lās po zī ci jas par pro gre sa zi ņo ju mu 
attiecībā uz  dar ba prog ram mas „Iz glī tī ba un ap mā cī ba 
2010” īs te no ša nu, iz glī tī bu un ap mā cī bu 2020. ga da Eiro
pai, iz glī tī bas un ap mā cī bas so ci ālo di men si ju, pras mēm 
mū žiz glī tī bai un jaun ām dar ba vie tām, pa re dzē tām jau
n ām ie ma ņām, aug stā kās iz glī tī bas starp tau tis ko as pek tu 
iz vēr ša nu, ie gul dī ju mu 2010. ga da 17. jū ni ja Eiro pa do
mes sa ga ta vo ša nā, pri ori tā tēm cie šā kai Eiro pas sa dar bī
bai pro fe si onā lās iz glī tī bas un ap mā cī bas jo mā no 2011. 
līdz 2020. ga dam, va do šo ini ci atī vu „Jau nat ne kus tī bā”, 
pa mat pras mju lī me ņa uz la bo ša nu sais tī bā ar Eiro pas sa
dar bī bu at tie cī bā uz sko lām 21. gad sim tā, iz glī tī bu ilg t
spē jī gai at tīs tī bai un iz glī tī bas no zī mi na ba dzī bas, ne vien
lī dzī bas un so ci ālās at stum tī bas ap ka ro ša nā;
jau nat nes lie tās•  – 6 na ci onā lās po zī ci jas par jaun ie šu 
ak tī vu in teg rā ci ju – bez dar ba un na ba dzī bas iz skau ša na, 
jau nat nes as pek ta at tīs tī ša nu kon ku rēt spē jī gai, in teg rē
jo šai un ilg tspē jī gai Eiro pai, dar bu ar jau nat ni, jaun ie šu 
pie kļu vi kul tū rai, Eiro pas un starp tau tis ka jām po li ti kas 
prog ram mām sais tī bā ar bēr niem, jaun ie šiem un bēr nu 
tie sī bām, „ur bā no” jau nat ni un Eiro pu;
spor tā•  – 4 na ci onā lās po zī ci jas par Li sa bo nas lī gu mu un 
spor tu, ES struk tu ri zē tu di alo gu par spor tu, spor ta no zī
mi kā ak tī vas so ci ālās ie kļau ša nas avo tu un dzi nēj spē ku 
un so ci ālo ie kļau ša nu spor tā un ar tā pa lī dzī bu, ES lo mu 
starp tau tis ka jā cī ņā pret do pin gu spor tā;
zi nāt nē•  – 18 na ci onā lās po zī ci jas par ko pī go Bal ti jas jū
ras pēt nie cī bas un at tīs tī bas prog ram mu BO NUS, re gu
lu par Eiro pas Ze mes no vē ro ša nas prog ram mu (GMES), 
ERAC (Eiro pas Pēt nie cī bas tel pas ko mi te jas) man dā tu, 
ITER (In ter na ti onal Ther mo nuc le ar Experimental Re-
ac tor – Starp tau tis kais ko dol ter mis kais eks pe ri men tā
lais re ak tors) fi nan šu as pek tiem, kā arī jau tā ju miem par 
vien kār šo ša nas pro ce dū rām ES pēt nie cī bas prog ram mām, 
vie no tās plā no ša nas at tīs tī bas jau tā ju miem, Eiro pas Pēt
nie cī bas tel pas tā lā ko vei do ša nos, kos mo sa pēt nie cī bas 
as pek tiem, ino vā ci jas at tīs tī bas jau tā ju miem.

Mi nis tri ja ak tī vi pie da lī jās iz vir zī to Eiro pas kvan ti ta tī
vo mēr ķu iz vēr tē ša nā „ES 2020” stra tē ģi jas ie tva ros, kas ti ka 
ap stip ri nā ta Eiro pa do mē 2010. ga da 17. jū ni jā, kā arī Lat vi jas 
kvan ti ta tī vo mēr ķu no teik ša nā iz glī tī bas un zi nāt nes jo mā. 

21. ta bu la
Eiro pas kvan ti ta tī vie mēr ķi iz glī tī bas un zi nāt nes jo mā „ES 2020” stra tē ģi jas ie tva ros

Mērķis 
2015. gadam

Mērķis 
2020. gadam

Mērķis Eu27 
2020. gadam

Priekšlaicīgi izglītību pametušo īpatsvars 14% 13% 10%
Iedzīvotāju, vecumā no 30–34, kas ieguvuši augstāko izglītību, īpatsvars 36–38% 34–36% 40%
Finansējums pētniecībai un attīstībai no IKP īpatsvara 1% 1,5% 3%
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Lai pre ci zē tu Lat vi jas Re pub li kas nor ma tī vo ak tu at bil stī
bu Eiro pas Par la men ta un Eiro pas Sa vie nī bas Pa do mes di rek tī
vas 2005/36/EK (2005. ga da 7. sep tem bris) „Par pro fe si onā lo 
kva li fi kā ci ju at zī ša nu” (teksts at tie cas uz Eiro pas Eko no mi kas 
zo nu) pra sī bām, 2010. ga dā ti ka piln vei dots Lat vi jas nor ma tī
vais re gu lē jums ša jā jo mā37. 

Lai vei ci nā tu starp tau tis ko sa dar bī bu, in for mā ci jas, eks
per tu, iz glī to ja mo un pe da go gu ap mai ņu ar ci tām val stīm, kā 
arī da lī bu starp tau tis kās ak ti vi tā tēs un pro jek tos, 2010. ga dā ti ka 
pa rak stī ti šā di starp tau tis kie lī gu mi:

1) Lat vi jas Re pub li kas val dī bas un Ame ri kas Sa vie no to Val
stu val dī bas sa pra ša nās me mo rands  par Ful brai ta aka
dē mis kās ap mai ņas prog ram mu (pa rak stīts 2010. ga da 
29. jan vā rī Rī gā); 

2) Lat vi jas Re pub li kas val dī bas un Bra zī li jas Fe de ra tī vās 
Re pub li kas val dī bas lī gums par sa dar bī bu spor tā (pa rak
stīts 2010. ga da 24. mai jā Bra zī li jā); 

3) Lat vi jas Re pub li kas val dī bas un Balt krie vi jas Re pub li kas 
val dī bas vie no ša nās par sa dar bī bu ma ģis tran tū ras lī me ņa 
va dī bas spe ci ālis tu sa ga ta vo ša nā (pa rak stīts 2010. ga da 
23. sep tem brī Rī gā);

4) Lat vi jas Re pub li kas Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri jas un 
Ķī nas Tau tas Re pub li kas Iz glī tī bas mi nis tri jas lī gums par 
aug stā kās iz glī tī bas kva li fi kā ci ju un stu di jās ie gū to grā du 
sav star pē ju at zī ša nu (pa rak stīts 2010. ga da 22. ok tob rī Pe
ki nā); 

5) Lat vi jas Re pub li kas Iz glī tī bas un zi nāt nes mi nis tri jas un 
Li ao ni nas pro vin ces Iz glī tī bas de par ta men ta, Ķī nas Tau
tas Re pub li ka, sa pra ša nās me mo rands par sa dar bī bu iz glī
tī bas jo mā (pa rak stīts 2010. ga da 20. ok tob rī Šen ja nā);

6) Iz strā dāts Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mu pro jekts „Par Lī
gu mu starp EU RE KA sek re ta ri ātu un Iz glī tī bas un zi nāt
nes mi nis tri ju” (ap stip ri nāts 2011. ga dā).

2010. ga dā mi nis tri ja uz sā ka/tur pi nā ja vai rā ku starp tau tis ko 
me mo ran du, lī gu mu un to iz pild prog ram mu sa ska ņo ša nu ar – Ar
gen tī nu, Gru zi ju, Ko re jas Re pub li ku, Ma lai zi ju, Ma ro ku, Pa kis tā
nu, Po li ju, Slo vē ni ju, kā arī pie ņē ma Lat vi jā ak re di tē tus ār val stu 
vēst nie kus un augst a lī me ņa Eiro pas Ko mi si jas, UNES CO un ār
val stu de le gā ci jas.

Mi nis tri jas va dī ba un Lat vi jas augst sko lu rek to ru de le gā
ci ja pie da lī jās „Lat vi jas–Azer bai džā nas iz glī tī bas fo ru mā” Ba ku 
un Lat vi jas valsts pre zi den ta valsts vi zī tes ie tva ros rī ko ta jā biz
ne sa fo ru mā Šen ja nā, Ķī nas Tau tas Re pub li kā.

No slēg to starp tau tis ko div pu sē jo un trīs pu sē jo starp val
dī bu un starp mi nis tri ju lī gu mu ie tva ros mi nis tri ja 2010. ga dā 
no dro ši nā ja 5 sti pen di jas da lī bai Vid ze mes Augst sko las or ga
ni zē ta jā Bal ti jas Starp tau tis ka jā va sa ras sko lā 2010 „Kul tū ru 
lī dzī bas un da žā dī bas Austrum ei ro pā un Vi dus jū ras re ģi onā” 
Azer bai džā nas, Gru zi jas, Ķī nas, Lie tu vas un So mi jas stu den
tiem, kā arī  5 sti pen di jas da lī bai Rī gas Teh nis kās uni ver si tā tes 
or ga ni zē ta jā starp tau tis ka jā va sa ras sko lā „Met ro po les ār pos te
nis” Mek si kas, Po li jas, Igau ni jas un Tur ci jas stu den tiem. Kopš 
2010. ga da jū li ja fun kci ju no dro ši nāt ār zem nie ku un Lat vi jas ie
dzī vo tā ju pie sais ti, at la si un fi nan sē ša nu stu di jām, pēt nie cī bai 
un da lī bai starp tau tis ka jās va sa ras sko lās aug stā kās iz glī tī bas un 
zi nāt nis ka jās in sti tū ci jās no za res starp tau tis ko vie no ša nos ie
tva ros īs te no Valsts iz glī tī bas at tīs tī bas aģen tū ra38. 2010. ga dā 
mi nis tri ja no dro ši nā ja arī vie nas sti pen di jas pie šķir ša nu Eiro pas 
Uni ver si tā tes in sti tū ta dok to ran tū ras stu den tam no Lat vi jas stu
di jām 2010./2011. aka dē mis ka jā ga dā.

2.2.9. in for mā ci jas teh no lo ģi ju at tīs tī ba 
22. ta bu la

Fi nan šu re sur su iz de vu mi in for mā ci jas teh no lo ģi ju at tīs tī bai un uz tu rē ša nai iz glī tī bā

budžeta programmas/apakšprogramma apstiprināts likumā, plāns 
gadam ar izmaiņām (lVl)

budžeta izpilde pārskata 
periodā (lVl)

07.00.00 informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana 
izglītībā, Microsoft līguma un projektu nodrošināšana 377 564 377 564

2010. ga dā, vei ci not mi nis tri jas teh nis ko in fra struk tū ru un 
tās ope ra tī vu dar bī bu, ti ka no dro ši nā ta li cen cē tas prog ram ma tū
ras iz man to ša na mi nis tri jā, tās pa do tī bas ie stā dēs un iz glī tī bas 
ie stā dēs, sa ska ņā ar Lat vi jas val dī bas un Mic ro soft uz ņē mu ma 
vie no ša nos.

No dro ši nā ta Valsts iz glī tī bas in for mā ci jas sis tē mas 
(VI IS) dar bī ba un piln vei do ša na. 2010. gada 17. augustā 
pieņemti Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mi Nr. 788 „Valsts iz glī tī
bas in for mā ci jas sis tē mas sa turs, uz tu rē ša nas un ak tu ali zā ci jas 
kār tī ba”, kas ju ri dis ki no stip ri na VI IS kā cen trā lo ar iz glī tī bu 

sais tī to re ģis tru in for mā ci jas sis tē mu. Sis tē mā ti ka ap ko po ta 
in for mā ci ja par iz glī tī bas ie stā dēm un zi nāt nis ka jām in sti tū ci
jām, pe da go giem, audzēk ņiem, aka dē mis ko un teh nis ko per
so nā lu, iz glī tī bas prog ram mām, iz glī tī bu ap lie ci no šiem do ku
men tiem un no dro ši nā ta pe da go gu ta ri fi kā ci jas un sta tis tis ko 
pār ska tu vei do ša nas fun kci ona li tā te. In for mā ci jas ie va dī ša na 
VI IS ar 2010. ga da 1. sep tem bri kļu va ob li gā ta vi sām iz glī tī bas 
ie stā dēm ne at ka rī gi no ju ri dis kā sta tu sa. 

Vien lai kus no dro ši nā ta por tā la www.sko las.lv un Valsts 
pār bau dī ju mu in for mā ci jas sis tē mas dar bī ba un at tīs tī ba.

37 Likums „Grozījums likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” („LV”, 19 (4211), 03.02.2010.) (stājās 
spēkā 17.02.2010.) un „LV”, 99 (4291), 22.06.2010.) (stājās spēkā 06.07.2010.); kopā ar Satiksmes ministriju sagatavoti trīs Ministru kabineta 
noteikumi: 1) MK 08.10.2010. noteikumi Nr. 873 „Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas 
tiesību iegūšanu”; 2) MK 16.06.2010. noteikumi Nr. 514 „Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas 
kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība”; 3) MK 12.02.2010. noteikumi Nr. 103 „Transportlīdzekļu vadītāja 
tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība”. 

38 2010. gada 27. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 705 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”.
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2.2.10. Es struk tūr fon di un ār val stu fi nan šu in stru men ti 

23. ta bu la
Fi nan šu re sur su iz de vu mi ES struk tūr fon du un ār val stu fi nan šu in stru men tu pro jek tu īs te no ša nas no dro ši nā ša nai*

budžeta programmas/apakšprogramma
apstiprināts likumā, 

plāns gadam ar 
izmaiņām (lVl)

budžeta izpilde 
pārskata periodā 

(lVl)
62.00.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda (EraF) projektu un 
pasākumu īstenošana 59 295 805 58 316 213

62.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013) 1 210 468 253 263

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007–2013) 4 764 531 4 742 220
62.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu 
finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
projektu īstenošanu (2007–2013)

53 320 806 53 320 730

63.00.00 Eiropas sociālā fonda (EsF) projektu un pasākumu īstenošana 63 106 102 61 791 103
63.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
finansējumu (2007–2013) 17 163 452 16 149 262

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007–2013) 26 664 824 26 364 020
63.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu 
finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu 
īstenošanu (2007–2013)

19 277 826 19 277 821

65.00.00 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ElFla) 
projektu un pasākumu īstenošana 137 000 131 667

65.06.00 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) projektu 
īstenošana 137 000 131 667

69.00.00 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežas 
sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana 1 353 887 1 107 645

69.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par 3. mērķa „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” pārrobežas sadarbības programmu, projektu un pasākumu 
īstenošanu

369 934 133 237

69.06.00 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu īstenošana 983 953 974 408
70.00.00 Citu Eiropas savienības politiku instrumentu projektu un 
pasākumu īstenošana 24 046 680 15 456 499

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007–2013) 1 431 810 1 320 354
70.06.00 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
programmās 1 278 645 1 256 397

70.07.00 Eiropas Savienības Rīcības programmas mūžizglītības jomā 
2007–2013. gadam un Eiropas Savienības augstākās izglītības sadarbības 
programmas Tempus un Erasmus Mundus

15 856 551 9 702 436

70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra 1 883 001 1 442 207
70.11.00 Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos 470 282 396 158
70.12.00 Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana 50 830 49 807
71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un 
pasākumu īstenošana

621 705 480 228

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 
un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai 10 153 10 153

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas 513 940 468 586

71.07.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta projekti 97 612 1 489

72.00.00 latvijas un Šveices sadarbības programmas projektu un 
pasākumu finansēšana 10 213 10 212

72.06.00 Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai 10 213 10 212
73.00.00 pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētie projekti 325 280 197 318
73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru Padomes Nordplus Ietvarprogrammā 325 280 197 318

* In for mā ci ju par 70.09.00 „Eiro pas Sa vie nī bas jaun ie šu ne for mā lās iz glī tī bas prog ram mas „Jau nat ne dar bī bā” 2007.–2013. ga dam” un 70.10.00 
„Jau nat nes starp tau tis ko prog ram mu aģen tū ra” bu dže ta prog ram mu skat. 2.2.6. apakšs ada ļā.
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2.2.10.1. Eiro pas Sa vie nī bas struk tūr fon du at balsts  
iz glī tī bai un zi nāt nei

2010. ga dā mi nis tri ja ir no dro ši nā ju si Eiro pas Sa vie nī bas 
struk tūr fon du (ES fon du) pie eja mī bu bū tis kiem no za res at tīs tī
bai iz vir zī tiem mēr ķiem. Iz strā dā ti un val dī bā ap stip ri nā ti as to ņi 
Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mi, kas reg la men tē ES fon du fi nan sē
ju ma pie šķī ru mu un tā iz lie to ju ma no sa cī ju mus39. 

2010. ga dā mi nis tri ja or ga ni zē ja un pil nī bā vei ca 11 pro
jek tu ie snie gu mu  at la ses, no dro ši not vis iem pro jek tu ga ta vo tā
jiem bez mak sas pro jek tu ie snie gu mu sa ga ta vo ša nas in for ma tī
vos se mi nā rus šā dās ES fon du ak ti vi tā tēs:

1) 1.2.1.1.1. apakš ak ti vi tā tes „No za ru kva li fi kā ci ju sis tē
mas iz vei de un pro fe si onā lās iz glī tī bas pār struk tu ri zā ci ja” 
ie tva ros ti ka vēr tēts un ap stip ri nāts viens ie snieg tais pro
jek ta ie snie gums (par ko pē jo at tie ci nā mo iz mak su sum mu 
2  550 000 LVL);

2) 1.2.1.1.3. apakš ak ti vi tā tes „At balsts sā kot nē jās pro fe si
onā lās iz glī tī bas prog ram mu īs te no ša nas kva li tā tes uz la
bo ša nai un īs te no ša nai” ot rās at la ses  kār tas ie tva ros ti ka 
vēr tēts un ap stip ri nāts viens ie snieg tais pro jek ta ie snie
gums (par ko pē jo at tie ci nā mo iz mak su sum mu 4  152 131 
LVL); 

3) 1.2.1.2.3. apakš ak ti vi tā tes „Vis pā rē jās iz glī tī bas pe da
go gu kom pe ten ces pa aug sti nā ša na un pras mju at jau no ša
na” ie tva ros ti ka vēr tē ti un ap stip ri nā ti trīs ie snieg tie pro
jek tu ie snie gu mi (par ko pē jo at tie ci nā mo iz mak su sum mu 
4 075 000 LVL); 

4) 1.2.2.4.1. apakš ak ti vi tā tes „Ie kļau jo šas iz glī tī bas un 
so ci ālās at stum tī bas ris kam pa kļau to jaun ie šu at bal sta 
sis tē mas iz vei de, ne pie cie ša mā per so nā la sa ga ta vo ša na, 
no dro ši nā ša na un kom pe ten ces pa aug sti nā ša na”  ie tva ros 
ti ka vēr tē ti 6 ie snieg tie pro jek tu ie snie gu mi. Ap stip ri nā ti 
ti ka 3 pro jek tu ie snie gu mi (par ko pē jo at tie ci nā mo iz mak
su sum mu 4 216 824 LVL);

5) 2.1.1.1. ak ti vi tā tes „At balsts zi nāt nei un pēt nie cī bai” ie
tva ros ti ka vēr tē ti 177 ie snieg tie pro jek tu ie snie gu mi. Ap
stip ri nā ti ti ka 114 pro jek tu ie snie gu mi (par ko pē jo at tie ci
nā mo iz mak su sum mu 35 831 014 LVL); 

6) 2.1.1.2. ak ti vi tā tes „At balsts starp tau tis kās sa dar bī bas 
pro jek tiem zi nāt nē un teh no lo ģi jās (EU RE KA, 7. Ie tva ra 
prog ram ma un ci ti)” ie tva ros ti ka vēr tē ts 21 ie snieg tais 
pro jek ta ie snie gums. Ap stip ri nā ti ti ka 20 pro jek tu ie snie
gu mi (par ko pē jo at tie ci nā mo iz mak su sum mu 4 875 943 
LVL);

7) 2.1.1.3.2. apakš ak ti vi tā tes „In for mā ci jas teh no lo ģi ju in
fra struk tū ras un in for mā ci jas sis tē mu uz la bo ša na zi nāt nis
ka jai dar bī bai” ie tva ros ti ka vēr tēts un ap stip ri nāts viens 
ie snieg tais pro jek ta ie snie gums (par ko pē jo at tie ci nā mo 
iz mak su sum mu 10 514 363 LVL);

8) 3.1.1.1. ak ti vi tā tes „Mā cī bu ap rī ko ju ma mo der ni zā ci
ja un in fra struk tū ras uz la bo ša na pro fe si onā lās iz glī tī bas 
prog ram mu īs te no ša nai” ie tva ros ti ka vēr tē ts 61 ie snieg
tais pro jek ta ie snie gums. Ap stip ri nā ti ti ka 57 pro jek

tu ie snie gu mi (par ko pē jo at tie ci nā mo iz mak su sum mu  
65 276 780 LVL);

9) 3.1.2.1.1. apakš ak ti vi tā tes „Aug stā kās iz glī tī bas ie stā žu 
tel pu un ie kār tu mo der ni zē ša na stu di ju prog ram mu kva
li tā tes uz la bo ša nai, ta jā skai tā no dro ši not iz glī tī bas pro  
gram mu ap gū ša nas ie spē jas arī per so nām ar fun kci o nā liem 
trau cē ju miem”  ie tva ros ti ka vēr tē ti 32 ie snieg tie pro jek tu 
ie snie gu mi. Ap stip ri nā ti ti ka 30 pro jek tu ie snie gu mi (par 
ko pē jo at tie ci nā mo iz mak su sum mu 100 304 033 LVL);

10) 3.1.3.2. ak ti vi tā tes „At balsts vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā
žu tīk la op ti mi zā ci jai” ie tva ros ti ka vēr tē ti 7 ie snieg tie 
pro jek tu ie snie gu mi. Ap stip ri nā ti ti ka 4 pro jek tu ie snie
gu mi (par ko pē jo at tie ci nā mo iz mak su sum mu 2 226 540 
LVL);

11) 3.1.3.3.1. apakš ak ti vi tā tes „Spe ci ālās iz glī tī bas ie stā žu 
in fra struk tū ras un ap rī ko ju ma uz la bo ša na” ie tva ros ti ka 
vēr tē ti 46 ie snieg tie pro jek tu ie snie gu mi. Ap stip ri nā ti ti ka 
44 pro jek tu ie snie gu mi (par ko pē jo at tie ci nā mo iz mak su 
sum mu 5 915 621 LVL).

Ko pu mā 2010. ga dā ti ka sa ņem ti un iz vēr tē ti 356 pro jek
tu ie snie gu mi vis da žā dā ka jās iz glī tī bas un zi nāt nes jo mās. No 
tiem  īs te no ša nai  ir ap stip ri nā ti  278 pro jek ti par ko pē jo pro jek tu 
sum mu –  239  938 249 la ti. No 2010. ga da valsts bu dže ta struk
tūr fon du pro jek tu īs te no tā jiem ir no dro ši nāts fi nan sē jums 122,4 
milj. la tu ap mē rā. 

Bū tis kā kie ar ES fon du at bal sta ie tva ros sa snieg tie re zul tā ti:
1) no dro ši nāts zi nāt nē no dar bi nā to per so nu pa pil du at al go

jums – 20,82 milj. la tu ga dā, kas ir 2,6 rei zes lie lāks ne kā 
bā zes fi nan sē jums40; 

2) dar bam zi nāt nis ka jās gru pās pie sais tī ti 623 at bil sto ši pil
na dar ba lai ka ek vi va len tam strā dā jo šie zi nāt nis kie dar
bi nie ki, kas ir vai rāk nekā 9,8% no zi nāt nē un pēt nie cī bā 
no dar bi nā to per so nu skai ta Lat vi jā;

3) kopš 2008. ga da 15% no vis pā rē jās un pro fe si onā lās iz
glī tī bas pe da go gu kop skai ta sa ņem mērķ sti pen di jas par 
pēt nie cī bas vai ra do šo dar bu sa va mā cī bu priekš me ta 
pa snieg ša nas piln vei do ša nai. To skai tā 2010. ga dā – 698 
jaun i pe da go gi;

4) kopš 2009. ga da de cem bra 12 300 vis pā rē jās un pro fe si
onā lās iz glī tī bas ie stā žu pe da go gi sa ņem at bal stu pār kva
li fi kā ci jai dar bam ci tā no za rē, pa aug sti nā ju ši kva li fi kā ci ju 
dar bam sa vā no za rē, kā arī pie da lī ju šies pe da go gu no vēr
tē ša nas sis tē mas ie vie ša nā;

5) 216 vis pā rē jās vi dē jās iz glī tī bas ie stā dēs mo der ni zē tos 
da bas zi nāt ņu un ma te mā ti kas ka bi ne tus iz man to ap 32,7 
tūkst. vi dus sko lē nu, kas ir 67% no kopējā vi dus sko lē nu 
skai ta val stī;

6) 7 vis pā rē jās iz glī tī bas ie stā des pie lā go tas bēr niem ar 
funk ci onā liem trau cē ju miem un pie lā go ša nas dar bi vēl 
no rit 31 sko lā;

7) kopš 2009. ga da ESF sti pen di jas par sek mī bu sa ņē mu ši 
31 983 pro fe si onā lās iz glī tī bas ie stā žu audzēk ņi. To skai tā 
2010. ga dā – 5945 audzēk ņi;

39 Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.3.2. apakšaktivitātes „Atbalsts izglītības pētījumiem”, 
1.2.1.1.3. apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”, 
1.1.2.2.1. apakšaktivitātes „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana”, 
1.2.1.1.1. apakšaktivitātes „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija”, 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes 
„Zinātnes infrastruktūras attīstība”, 2.1.1.3.2. apakšaktivitātes „Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana 
zinātniskajai darbībai”, 3.1.3.2. aktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai” un 3.1.2.1.2. apakšaktivitātes  „Jaunu 
koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē” īstenošanai.

40 Bāzes finansējuma apjoms 2010. gadā – 7,9 milj. latu.
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8) ESF sti pen di jas stu di jām dok to ran tū rā kopš 2009. ga da 
sa ņē mu ši 1005 dok to ran tū ras stu den ti, kas ir 46,7% no 
dok to ran tū ras stu den tu kop skai ta 2009./2010. aka dē mis
ka jā ga dā; 

9) ESF sti pen di jas stu di jām ma ģis tran tū rā kopš 2009. ga da 
sa ņē mu ši 683 ma ģis tran tū ras stu denti, kas ir 11,8% no 
ma ģis tran tū ras stu den tu kop skai ta 2009./2010. aka dē mis
ka jā ga dā. 

2.2.10.2.  Ci ti ār val stu fi nan šu in stru men ti
At bil sto ši 2004. ga dā pa rak stī ta jiem Sa pra ša nās me mo ran

diem – 1) par Eiro pas Eko no mi kas zo nas fi nan šu in stru men ta 
ie vie ša nu un 2) par Nor vē ģi jas val dī bas div pu sē jā fi nan šu in
stru men ta ie vie ša nu – mi nis tri ja no dro ši nā ja fi nan šu in stru men
tu pri ori tā tes „Cil vēk re sur su at tīs tī ba un iz glī tī ba” un pri ori tā tes 
„Aka dē mis kie pē tī ju mi” ie vie ša nu, kā arī fi nan šu in stru men tu 
īpa šās at bal sta for mas „Sti pen di ju gran tu shē ma” ie vie ša nu. Pri
ori tā tē „Cil vēk re sur su at tīs tī ba un iz glī tī ba” 2008.–2010. ga dā ti ka 
ie vies ti 10 pro jek ti ar ko pē jo pie šķir to fi nan šu in stru men tu līdz fi
nan sē ju mu 3,7 mil jo ni eiro apjomā. Gran tu shē ma „Aka dē mis kie 
pē tī ju mi” pa redz fi nan si ālu at bal stu Lat vi jas zi nāt nis ko in sti tū ci
ju aka dē mis ko pē tī ju mu veik ša nai. 2008.–2010. ga dā ie vies ti 17 
apakš pro jek ti da žā dās zi nāt ņu no za rēs ar ko pē jo gran ta pie šķī ru
mu – 471 776 eiro. Īpa šā at bal sta for ma „Sti pen di ju gran tu shē
ma” pa redz fi nan si ālu at bal stu stu den tu, iz glī tī bas dar bi nie ku un 
sko lo tā ju asis ten tu mo bi li tā tei Nor vē ģi jā, Īs lan dē un Lih ten štei nā 
mā cī bu vai pie re dzes ap mai ņas no lū kā. Sti pen di ju gran tu shē mas 
ie tva ros 2010. ga dā ti ka pie šķir tas 27 sti pen di jas iz glī tī bas dar bi
nie ku mo bi li tā tei. Eiro pas Eko no mi kas zo nas fi nan šu in stru men ta 
gran tu shē mas „Pil so nis kās sa bied rī bas stip ri nā ša na un sa bied rī
bas in teg rā ci jas vei ci nā ša na” vēr stas uz sa dar bī bas stip ri nā ša nu 
starp da žā du tau tī bu pār stāv jiem, vei do jot lab vē lī gus so ci ālos no
sa cī ju mus Lat vi jas ma zā kum tau tī bām un vei ci not ma zā kum tau tī
bu bied rī bu un no di bi nā ju mu at tīs tī bu.

Ti ka no dro ši nā ta no za res mi nis tri jas fun kci ja Eiro pas sa
vie nī bas struk tūr fon du 3. mēr ķa „Eiro pas te ri to ri ālā sa dar
bī ba” prog ram mu ie vie ša nā. 20 ap stip ri nā to pro jek tu īs te no ša
nai 2010. ga dā ti ka pie šķirts fi nan sē jums 974 408 la tu ap mē rā 
Lat vi jas–Lie tu vas pār ro be žu sa dar bī bas prog ram mas, Bal ti jas 
Jū ras re ģi ona trans na ci onā lās sa dar bī bas prog ram mas, Cen trā
lā Bal ti jas jū ras re ģi ona pār ro be žu sa dar bī bas prog ram mas un 
Igau ni jas–Lat vi jas pār ro be žu sa dar bī bas prog ram mas pro jek tu 
īs te no ša nai.

lat vi jas un Švei ces sa dar bī bas prog ram mas pri ori tā ra jā 
jo mā „Cil vēk re sur su un so ci ālā at tīs tī ba” mi nis tri ja pil dī ja no
za res mi nis tri jas fun kci jas apakš pri ori tā tē „Pēt nie cī ba un at tīs tī
ba” un apakš pri ori tā tē „Re ģi onā lās at tīs tī bas ini ci atī vas at tā los 
vai maz at tīs tī tos re ģi onos”. 2010. ga da 5. jū li jā ti ka pa rak stīts 
lī gums starp Švei ces Kon fe de rā ci ju un Lat vi jas Re pub li kas val
dī bu par īpa šās at bal sta for mas „Sti pen di ju fonds” īs te no ša nu 
Lat vi jā no 2010. ga da 6. jū li ja līdz 2016. ga da 31. mar tam. Sti
pen di ju fonds pa redz sti pen di jas vi sās zi nāt nes no za rēs Lat vi
jas dok to ran tiem un pēt nie kiem dar bam Švei ces aug stā kās iz
glī tī bas un pēt nie cī bas in sti tū ci jās ko pī gu pēt nie cī bas pro jek tu 
veik ša nai. 2010. ga dā Švei ces pus e iz slu di nā ja pir mo kon kur su 
Lat vi jai, ku rā ti ka ie snieg ti pie ci pro jek tu pie tei ku mi. Pa ra lē li 
Sti pen di ju fon da dar bī bai 2010. ga dā ir ie sniegts ap stip ri nā ša nai  
gran tu shē mas „Švei ces pēt nie ku ak ti vi tā tes Lat vi jā” projekta 
iesniegums un pro jek ta „At balsts jau nat nes ini ci atī vu at tīs tī bai 

at tā los vai maz at tīs tī tos  re ģi onos” ie snie gums. Gran tu shē ma 
„Švei ces pēt nie ku ak ti vi tā tes Lat vi jā” pie dā vās sti pen di jas zi nāt
nie kiem no Švei ces no lū kā la sīt lek ci jas vai da lī ties pēt nie cis kā 
dar ba pie re dzē Lat vi jas augst sko lās, sa vu kārt pro jek ta „At balsts 
jau nat nes ini ci atī vu at tīs tī bai at tā los vai maz at tīs tī tos  re ģi onos” 
ie tva ros pa re dzēts iz vei dot 17 mul ti fun kci onā lus jaun ie šu ini ci
atī vu cen trus da žā dās Lat vi jas paš val dī bās, kā arī or ga ni zēt se
mi nā rus, kon fe ren ces un fo ru mus jaun ie šiem un per so nām, kas 
ie sais tī tas dar bā ar jaun ie šiem.

Ti ka no dro ši nā ta no za res mi nis tri jas fun kci ja kli ma
ta pār mai ņu fi nan šu in stru men ta ie tva ros. 2010. ga dā ti ka 
pie šķirts valsts bu dže ta fi nan sē jums 18 755 la tu ap jomā četr u 
mi nis tri jas pa do tī bas ko le džu pro jek tu uz sāk ša nai ar mēr ķi pa
aug sti nāt ener go efek ti vi tā ti ko le džu ēkās sil tum nī ce fek ta gā zu 
emi si jas sa ma zi nā ša nai.

Pa pil dus 2010. ga dā tur pi nā ta Es rī cī bas prog ram mas 
mū žiz glī tī bas jo mā un Es ne for mā lās iz glī tī bas prog ram mas 
„Jau nat ne dar bī bā” īs te no ša na Lat vi jā, mi nis tri jai kā valsts 
pārvaldes institūcijai veicot pa re dzē tos uz de vu mus un uz rau got 
at tie cī go prog ram mu valsts aģen tū ru dar bī bu at bil stī bu Eiro pas 
Ko mi si jas vad lī ni jām. Lat vi jai pie šķir tais ES Rī cī bas prog ram
mas mū žiz glī tī bas jo mā fi nan sē jums 2010. ga dā bi ja 9,8 milj. 
eiro un ES jaun ie šu ne for mā lās iz glī tī bas prog ram mas „Jau nat
ne dar bī bā” fi nan sē jums bi ja 1,7 milj. eiro.

2.3. iek šē jais audits un kva li tā tes va dī bas sis tē mas 
iz vei de un ie vie ša na mi nis tri jā

At bil sto ši mi nis tri jas iek šē jo audi tu plā niem un sa ska ņā ar 
mi nis tri jas va dī bas do ta jiem uz de vu miem pār ska ta pe ri odā iek
šē jie audi to ri no vēr tē ja iek šē jās kon tro les sis tē mu mi nis tri jā un 
tās pa do tī bas ie stā dēs: valsts aģen tū rās, pro fe si onā lās iz glī tī bas 
ie stā dēs, so ci ālās iz glī tī bas ie stā dēs, ko le džās un zi nāt nis ka jos 
in sti tū tos.

Pār ska ta pe ri odā ti ka veikts 21 iek šē jais audits (ta jā skai tā 
se ši ho ri zon tā lie iek šē jie audi ti) un to re zul tā tā snieg ti 195 ie tei
ku mi, ku ru ie vie ša na ti ka rū pī gi uz rau dzī ta.

Mi nis tri jas audi to ri uz rau dzī ja arī Valsts kon tro les de vi
ņu re vī zi ju 200 ie tei ku mu ie vie ša nu mi nis tri jā un 14 mi nis tri jas 
pa do tī bas ie stā dēs, par ie tei ku mu ie vie ša nas gai tu in for mē jot 
Valsts kon tro li, Mi nis tru pre zi den tu, Fi nan šu mi nis tri ju, Saei
mas Pub lis ko iz de vu mu re vī zi jas ko mi si ju un Saei mas Iz glī tī
bas, kul tū ras un zi nāt nes ko mi si ju. 

2010. ga dā ti ka sa ga ta vo ta in for mā ci ja par Ko rup ci jas no
vēr ša nas un ap ka ro ša nas prog ram mas 2009.–2013. ga dam iz pil
di mi nis tri jā un tās pa do tī bas 18 ie stā dēs no sū tī ša nai Ko rup ci jas 
no vēr ša nas un ap ka ro ša nas bi ro jam. No da ļa iz strā dā ja mi nis tri
jas Pret ko rup ci jas pa sā ku mu plā nu 2010.–2013. ga dam un vei ca 
šī plā na iz pil des uz rau dzī bu.

Eiro pas So ci ālā fon da pro jek ta „Kva li tā tes va dī bas sis
tē mas iz vei de un ie vie ša na Lat vi jas Re pub li kas Iz glī tī bas un 
zi nāt nes mi nis tri jā” re zul tā tā no dro ši nā ta kva li tā tes va dī bas 
sis tē mas ele men tu ie vie ša na mi nis tri jā, iz strā dā jot 40 bū tis ko 
pro ce su ap rak stus un vei cot mi nis tri jā no dar bi nā to pro ce su īs
te no tā ju ap mā cī bu. Pro ce su ap rak sti pie eja mi vis iem mi nis tri jas 
no dar bi nā ta jiem mi nis tri jas iek štīk lā, tā dē jā di no dro ši not vie
no tu pie eju pro ce su īs te no ša nā un uz la bo jot dar ba efek ti vi tā ti, 
tai skai tā in for mā ci jas ap mai ņu mi nis tri jas ie tva ros, sa dar bī bā 
ar pa do tī bas ie stā dēm, kā arī snieg to pa kal po ju mu kva li tā ti un 
dar ba ope ra ti vi tā ti.
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2010. ga da 31. de cem brī mi nis tri jā bi ja 242 ama ta vie
tas, no ku rām 156 – valsts ci vil die nes ta ie rēd ņa ama ta vie tas 
un 86 – dar bi nie ku ama ta vie tas, tai skai tā 15 dar bi nie ku ama ta 
vie tas, kas tiek fi nan sē tas no ES fon du lī dzek ļiem41. 2010. ga da 
30. de cem brī mi nis tri jā bi ja no dar bi nā ti 237 ie rēd ņi un dar bi
nie ki (no ku riem 18 at ra dās ilg sto šā prom būt nē), no tiem – 189 
sie vie tes un 48 vī rie ši. Ko pu mā 2010. ga dā dar bā ti ka pie ņem ti 
10 dar bi nie ki un ama tā ie cel ti 13 ie rēd ņi. Vien lai kus no ama ta 
at brī vo ti 18 ie rēd ņi un dar ba tie sis kās at tie cī bas iz beig tas ar 4 
dar bi nie kiem. 5 dar bi nie ki, ar ku riem ti ka iz beig tas dar ba tie sis
kās at tie cī bas, un ie rēd ņi, ku ri ti ka at brī vo ti no ama ta 2010. ga
dā, mi nis tri jā bi ja no strā dā ju ši ma zāk par 1 ga du.

Vi dē jais mi nis tri jā no dar bi nā to ve cums 2010. ga dā bi ja 
37,9 ga di. 66 no dar bi nā tie bi ja ve cu mā līdz 29 ga diem, bet 12 
no dar bi nā tie – ve cu mā virs 60 ga diem.

6 mi nis tri jas no dar bi nā tie ie gu vu ši dok to ra grā du, 98 no
dar bi nā tie – ma ģis tra grā du, 103 no dar bi nā tie ie gu vu ši aug stā ko 
iz glī tī bu, 9 – pirm ā lī me ņa aug stā ko iz glī tī bu un 21 dar bi nieks 
vi dē jo iz glī tī bu.

25 no 2010. ga dā mi nis tri jā no dar bi nā ta jiem dar ba stāžs 
mi nis tri jā bi ja ma zāks par 1 ga du,  17 no dar bi nā ta jiem 1–2 ga di,  
122 no dar bi nā ta jiem 2–5 ga di, 45 no dar bi nā ta jiem 5–10 ga di, 
21 no dar bi nā ta jam 10–15 ga di, bet 7 – vai rāk kā 15 ga di.

ii i.  pEr sO Nāls

41 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās 
profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” un 2.1.1.3.2. apakšaktivitātes 
„Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai” projektu ietvaros.
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Mi nis tri jas dar bī ba ap tver jo mas, kas attiecas uz pla šu sa
bied rī bas da ļu, tā pēc sa bied rī bas in for mē ša na un ie sais te zi nāt
nes, spor ta, jau nat nes, valsts va lo das, bet jo īpa ši iz glī tī bas po li
ti kas vei do ša nā ir sva rīgs mi nis tri jas dar bī bas vir ziens. 

2010. ga dā sa ga ta vo tas 212 pre ses re lī zes par mi nis tri jas 
pār zi ņā eso šo jo mu ak tu ali tā tēm, sa dar bī bā ar struk tūr vie nī bām 
no dro ši nā tas kon sul tā ci jas un sa ga ta vo tas at bil des uz plaš sa zi ņas 
lī dzek ļu pār stāv ju jau tā ju miem. Mi nis tri ja rī ko ju si un mi nis tri jas 
pār stāv ji pie da lī ju šies sep ti ņās pre ses kon fe ren cēs. Sa ga ta vo ti 17 
in for ma tī vie eiz de vu mi, to skai tā vai rā ki spe ci āl iz lai du mi: Lat
vi jas ne at ka rī bas at jau no ša nas 20. ga da die nai vel tīts iz de vums un 
4 iz de vu mi par Eiro pas So ci ālā fon da (ESF) pro jek ta „Pe da go
gu kon ku rēt spē jas vei ci nā ša na iz glī tī bas sis tē mas op ti mi zā ci jas 
ap stāk ļos” ak tu ali tā tēm. In for ma tī vā iz de vu ma abo nen tu skaits 
pie au dzis līdz 2088, mā jas la pā lie to tā jiem no dro ši nā ta ēr tā ka pie
teik ša nās in for ma tī vā iz de vu ma sa ņem ša nai.

Kat ru die nu tiek ak tu ali zē ta in for mā ci ja mi nis tri jas mā jas
la pā www.izm.gov.lv. Vi dē ji die nā tiek iz vei do tas vai at jau no tas 
10 tī mek ļa lap pu ses. 2010. ga dā iz vei do tas 1597 jaun as tī mek ļa 
lap pu ses. Mi nis tri jas mā jasla pu ap mek lē vi dē ji 1200 ap mek lē
tā ju die nā42. 2010. ga dā sa da ļai „Ak tu ali tā tes” pie vie no ta RSS 
plūs mas ba rot ne, kas tās lie to tā jiem no dro ši na ie spē jas ēr tāk 
un ope ra tī vāk sa ņemt in for mā ci ju par mi nis tri jas ak tu ali tā tēm. 
Piln vei do ta arī sa da ļa „Vieg li la sīt” cil vē kiem ar uz tve res trau
cē ju miem, iz vei do ta jaun a sa da ļa „Iz glī tī ba ār val stīs”. Ik vie nam 
mā jas la pas ap mek lē tā jam ir ie spē ja ie sais tī ties ap tau jā, at bil dot 
uz ik ne dē ļas ap tau jas jau tā ju miem. 2010. ga dā mā jas la pas sa
da ļā „Sa bied rī bas līdz da lī ba” tur pi nā jās ekon sul tā ci ju pro cess, 
ku ra ie tva ros ik viens in te re sents bi ja aici nāts iz teikt vie dok ļus 
un priekš li ku mus par ak tu ālām tē mām. 

Mi nis tri jā veik smī gi dar bo jas In for mā ci jas centrs, ku rā 

no dro ši nā tas klā tie nes kon sul tā ci jas ap mek lē tā jiem, snieg tas at
bil des uz jau tā ju miem, kas sa ņem ti pa in for mā ci jas tāl ru ni un 
in for ma tī va jā epas tā. In for mā ci jas cen trā in te re sen tiem ir pie
eja mi da žā di buk le ti un ci ti ma te ri āli par mi nis tri jas no za rēm, 
šeit tiek no dro ši nā ta da žā du ma te ri ālu iz da le iz glī tī bas pār val
dēm. Sa ga ta vo ti in for ma tī vi ma te ri āli – fak tu la pas par mi nis
tri jas pār zi ņā eso ša jām jo mām an gļu va lo dā gan dru kā tā vei dā, 
gan elek tro nis ki. Lai po pu la ri zē tu Valsts pē tī ju mu prog ram mu 
re zul tā tus, sa ga ta vots in for ma tīvs iz de vums lat vie šu un an gļu 
va lo dā, kā arī mā cī bu fil ma vi dus sko lu sko lē niem.

Lai no dro ši nā tu sa bied rī bas in for mē ša nu par Eiro pas So   
ciālā fon da pro jek tu „Pe da go gu kon ku rēt spē jas vei ci nā ša na 
iz glī tī bas sis tē mas op ti mi zā ci jas ap stāk ļos”, uz klau sī tu un ap
ko po tu pe da go gu un paš val dī bas pār stāv ju priekš li ku mus un 
vie dok ļus, 10 Lat vi jas pil sē tās no ti ka re ģi onā lo dis ku si ju cikls 
„Kon ku rēt spē jī gi pe da go gi = kon ku rēt spē jī ga iz glī tī ba”, kas 
2010. ga da 15. de cem brī no slē dzās ar starp tau tis ku iz glī tī bas 
kon fe ren ci „Kon ku rēt spē jī ga iz glī tī ba: ra do šums, ak ti vi tā te, 
līdz da lī ba”. 

Lai in for mē tu sa bied rī bu par ES struk tūr fon du at bal stu 
pro fe si onā la jā iz glī tī bā, ta jā skai tā par ERAF veik ta jiem un plā
no ta jiem ie gul dī ju miem sko lu in fra struk tū ras mo der ni zē ša nā, 
vi sā Lat vi jā ti ka rī ko ti re ģi onā lie pro fe si onā lās iz glī tī bas fo ru mi 
„Eiro pas Sa vie nī bas struk tūr fon du at balsts pro fe si onā lās iz glī tī
bas mo der ni zā ci jai”.

Ga ta vo jo ties Eiro pas Brīv prā tī gā dar ba ga dam 2011, or ga ni
zē ta pub lis ka dis ku si ja „Plā no jot Eiro pas Brīv prā tī gā dar ba ga du, 
vei ci not ak tī vu pil so nis ku mu (2011)” un ci tas ak ti vi tā tes, lai sek
mē tu sa bied rī bas iz prat ni par brīv prā tī gā dar ba vēr tī bu un no zī mi.

Mi nis tri ja tur pi nā ja ad mi nis trēt jau nat nes ie spē ju por tā lu  
www.jaunatnes.lv. 2010. ga dā šis por tāls ti ka ap mek lēts 62 134 

42 Unikālo apmeklētāju skaits dienā, ministrijas mājaslapas vidējais apmeklējumu skaits dienā  2 725.

iV.   kO Mu Ni kā Ci Ja ar sa biEd rĪ bu
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rei zes un ta jā ti ka ie vie to tas 950 jaun ie šiem sais to šas zi ņas.
2011. gadā pa re dzēts tur pi nā t ie priek šē jā ga dā iz vir zī to 

pri ori tā šu īs te no ša nu, pro ti:
1) iz mak su efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša na vis pā rē jā un pro fe si

onā lā iz glī tī bā, vien lai kus kva li tā tes un pie eja mī bas no
dro ši nā ša na;

2) eks port spē jas pa aug sti nā ša na aug stā ka jā iz glī tī bā un zi nāt
nē taut saim nie cī bas at ve se ļo ša nas īs te no ša nai;

3) na ci onā lo vēr tī bu stip ri nā ša na un po pu la ri zē ša na.
Katras prioritātes īstenošanai ministrija 2011. gadam ir ie

plā no ju si vairākus pa sā ku mus:
pri ori tā tes • „iz mak su efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša na vis
pā rē jā un pro fe si onā lā iz glī tī bā, vien lai kus kva li tā tes 
un pie eja mī bas no dro ši nā ša na” īs te no ša nai –
○ fi nan sē ša nas prin ci pa „nau da se ko sko lē nam” pilnveide, 

pre ci zē jot  ko efi cien tus pe da go gu dar ba sa mak sas ap rē
ķi nā ša nai un pa kā pe nis ki ie kļaujot vie no tā fi nan sē ša nas 
sis tē mā vi sus iz glī tī bas vei dus, kā arī piln vei dojot pe da
go gu dar ba kva li tā tes un dar ba sa mak sas sis tē mu (sa ga
ta vo ša nās pār ejai uz 40 stun du dar ba ne dē ļu, pe da go gu 
tā lāk iz glī tī ba);

○ vie no ta vis a vei da iz glī tī bas ie stā žu tīk la plā no ša na re
ģi onā lā lī me nī ar mēr ķi ra ci onā li iz man tot vis a vei da 
re sur sus, t.sk., ēkas un tel pu pla tī bas, uz la bot ener go
efek ti vi tā ti; 

○ iz glī tī bas sa tu ra pilnveide un iz glī tī bas kva li tā tes pa
aug sti nāšana, iz man to jot starp tau tis ki sa lī dzi no šo pē
tī ju mu re zul tā tus un pār ņe mot la bās prak ses pie mē rus, 
no dro ši nāt pēc te cī gu un ve cum pos mam at bil sto šu iz
glī tī bu;

○ valsts iz glī tī bas in for mā ci jas sis tē mas uz tu rē ša na un 
piln vei do ša na.

pri ori tā te • „Eks port spē jas pa aug sti nā ša na aug stā ka jā 
iz glī tī bā un zi nāt nē taut saim nie cī bas at ve se ļo ša nas īs

te no ša nai”  –
○ pa sā ku mu plā nā ne pie cie ša ma jām re for mām aug stā ka jā 

iz glī tī bā un zi nāt nē 2010.–2012. ga dam no teik to mēr ķu 
īs te no ša na;

○ uz re zul ta tī va jiem rā dī tā jiem pa ma to ta aug stā kās iz glī tī
bas fi nan sē ša nas mo deļa izstrāde, kas vei ci nā tu augst sko
lu dar bī bas kva li tā tes un efek ti vi tā tes pa aug sti nā ša nos;

○ valsts no zī mes pēt nie cī bas cen tru sa dar bī bas stra tē ģi ju 
izvērtēšana un de vi ņu valsts no zī mes pēt nie cī bas cen tru 
izveide, at bal stot valsts zi nāt nis ko in sti tū ci ju rī cī bā eso
šo re sur su kon so li dā ci ju jaun u, efek tī vu uz zi nāt nē un 
ino vā ci jā bal stī tas uz ņē mēj dar bī bas pro duk tu un pa kal
po ju mu ra dī ša nu, kā arī ra ci onā lai valsts fi nan sē ju ma un 
cil vēk re sur su iz man to ša nai.

pri ori tā tes • „Na ci onā lo vēr tī bu stip ri nā ša na un po pu la
ri zē ša na” īs te no ša nai –
○ Eiro pas Brīv prā tī gā dar ba ga da (2011) ak ti vi tā šu or ga ni

zē ša na un ko or di nē ša na. Sa ska ņā ar Eiro pas Sa vie nī bas 
Pa do mes lē mu mu 2011. gads pa slu di nāts par Eiro pas 
Brīv prā tī gā dar ba ga du ak tī vā pil so nis ku ma vei ci nā ša
nai. Mi nis tri ja ir no teik ta par šī ga da at bil dī go na ci onā
lo ko or di nē jošo in sti tū ci ju. Sa dar bī bā ar no za ru mi nis
tri jām un ne val stis ka jām or ga ni zā ci jām ti ka iz strā dā ta 
Eiro pas Brīv prā tī gā dar ba ga da (2011) Lat vi jas dar ba 
prog ram ma, kas at tie cī gi 2010. ga da sep tem brī ti ka ie
snieg ta  Eiro pas Ko mi si jai fi nan sē ju ma pie šķir ša nai; 

○ vēr tī biz glī tī bas īs te no ša na iz glī tī bas ie stā dēs sa dar bī bā 
ar sko lē nu ve cā kiem;

○ in ter ešu iz glī tī bas pie dā vā ju ma no dro ši nā ša na;
○ 2011. ga da pa sau les čem pio nāts bas ket bo lā U19 jau

n ie šiem or ga ni zē ša na (2011. ga da 30. jū nijs–10. jū lijs; 
Val mie rā, Lie pā jā, Rī gā);

○ Lat vi jas Jau nat nes olim pi ādes or ga ni zē ša na (2011. ga da 
1.–3. jū lijs; Jūr ma lā).

V.   Nā ka Ma Jā ga dā plā NO tiE pa sā ku Mi


