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Apakškomiteja 16.06.2016. SAM 8.3.2. “Palielināt 
atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” pasākums 8.3.2.2. 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo SAM 
8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” pasākums 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai”, jo ir šādi iebildumi: 

1. LPS atzinīgi vērtē piedāvāto projekta ieviešanas procedūru, nosakot 
Valsts izglītības satura centru par Finanšu saņēmēju un pašvaldības 
par sadarbības partneriem, kā arī plānoto atbalstāmo darbību loku, 
kas regulē, ka pašvaldība izstrādā ilgtspējīgu risinājumu individuālās 
pieejas veidošanai vispārīgās izglītības iestādē. 

2. LPS vērš uzmanību, ka katras pašvaldības situācija ir unikāla un tās 
resursi un vajadzības ir ņemamas vērā tieši izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstības atbalsta pasākumu plānu izstrādes gaitā, tādēļ 
iespējams, ka nepieciešamais atbalsts bērniem ar mācīšanās 
traucējumiem var būt zemāks par noteikto. 

Atgādinām, ka joprojām ir būtiski vērtēt SAM 8.3.2.2. 
sinerģijā ar citiem SAM un plānotais finansējuma apmērs bērniem 
ar speciālām vajadzībām, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
(PMP) riskam pakļautiem izglītojamiem jau šobrīd ir ievērojams. 

Tajā pašā laikā sākotnējā novērtējumā ir definēts, ka OECD 
PISA pētījumi liecina par nepieciešamību attīstīt bērnu sasniegumus 
vidējo un augsto sasniegumu grupā un inovatīvu neformālo 
pasākumu īstenošana ļautu sniegt būtisku ieguldījumu šo 
sasniegumu veicināšanā. 

Aicinām izvērtēt iespēju palielināt atbalstu neformālās 
izglītības pasākumiem un pedagogu profesionālai pilnveidei, kas 
ļautu vispusīgi attīstīt vispārīgās izglītības iestāžu piedāvāto 
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izglītības klāstu ar mērķtiecīgi plānotiem un pamatotiem 
risinājumiem atbilstoši Latvijas izglītības sistēmas vajadzībām.  

3. LPS vērš uzmanību arī, ka ir nepieciešams pārskatīt sākotnējā 
novērtējumā noteikto plānoto finansējuma sadali pa atbalstāmajām 
darbībām procentuālā izteiksmē. 

Sākotnējā novērtējuma 28. lpp. ir dots esošais procentuālais 
sadalījums pa programmām, kas parāda, ka Latvijā tradicionāli 
vispopulārākās ir kultūrizglītības programmas (62–64% no visās 
programmās iesaistītājiem audzēkņiem) un sporta interešu izglītības 
programmas (18–20%). Savukārt tehniskās jaunrades programmās 
(3–4%) un vides interešu izglītības programmās (~3%) iesaistīto 
audzēkņu skaits ir neliels, tādējādi ir redzama disproporcija 
audzēkņu dalībai kultūrizglītības, sporta interešu izglītības 
programmās salīdzinājumā ar piedāvājumu tehniskās jaunrades un 
vides interešu izglītības programmās.  

Sākotnējā novērtējuma 38. lpp. ir dots indikatīvais 
sadalījums “Vienlaikus ir plānots noteikt indikatīvo sadalījumu APP 
3. un 4. darbības ietvaros mācīšanās formu attīstībai izglītības 
pasākumu jomās: 

• 50% STEM (tai skaitā tehniskās jaunrades un vides); 
• 20% valodas ar mērķi attīstīt izglītojamo kompetences 

svešvalodu apguvē, tai skaitā valsts valodas apguvē 
cittautiešiem; 

• 10% kultūrizglītībā un radošās industrijā; 
• 10% multidisciplinārās, integrējot dažādas iepriekš 

uzskaitītās jomas; 
• 10% sportā (arī veselībā).” 

LPS iesaka noteikt sekojošu procentuālo sadalījumu: 
• 30% STEM (tai skaitā tehniskās jaunrades un vides);  
• 15% valodas ar mērķi attīstīt izglītojamo kompetences svešvalodu 

apguvē, tai skaitā valsts valodas apguvē cittautiešiem; 
• 25% kultūrizglītībā un radošās industrijā; 
• 15% multidisciplinārās, integrējot dažādas iepriekš uzskaitītās jomas; 
• 15% sportā (arī veselībā).” 
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