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Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo SAM 8.3.2. 
“Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” 8.3.2.1. pasākumu “Atbalsts nacionāla un starptautiska 
mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai”, jo ir šādi 
iebildumi: 

 
1. Ar mērķi iesaistīt Latvijas reģionu augstskolas un to potenciālu 

8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības 
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
8.3.2.1. pasākuma “Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga 
pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai” SĀKOTNĒJĀ 
NOVĒRTĒJUMA sadaļu 3. SAM 8.3.2.1. īstenošanas apraksts sadaļā 
atbalstot reģionālo zinātnes centru darbību izglītojamo zinātniski 
pētniecisko kompetenču pilnveidei (Latvijas Universitātē, Daugavpils 
Universitātē, Liepājas Universitātē; Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē; Vidzemes Augstskolā) aiz vārdiem Vidzemes Augstskola 
papildināt ar vārdiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Rēzeknes 
Augstskola) un Ventspils Augstskola. 

 
2. Sadaļā Atbalstāmā darbība “Atbalsts izglītojamo zinātniski 

pētnieciskajai darbībai” teikumu Plānots ar šīm iestādēm slēgt 
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sadarbības līgumus par reģionālo zinātnes centru funkciju veikšanu: 
reģionālo zinātnisko konferenču organizēšanu, skolēnu zinātnisko darbu 
vērtēšanu, skolēnu konsultēšanu pētniecisko darbu izstrādē, 
gatavojoties valsts zinātniskajai konferencei un dalībai starptautiskajos 
konkursos un izstādēs. izteikt šādi: Plānots slēgt sadarbības līgumus par 
reģionālo zinātnes centru funkciju veikšanu ar Latvijas Universitāti, 
Vidzemes Augstskolu, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Liepājas 
Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, 
Ventspils Augstskolu: par reģionālo zinātnisko konferenču 
organizēšanu, skolēnu zinātnisko darbu vērtēšanu, skolēnu konsultēšanu 
pētniecisko darbu izstrādē, gatavojoties valsts zinātniskajai konferencei 
un dalībai starptautiskajos konkursos un izstādēs. 
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