
Līdz nākamajam mācību ga-
dam Izglītības un zinātnes minis-
trija (IZM) plānojusi pārskatīt arī
izglītības finansēšanas modeli,
kas ar laiku skars ikvienu izglītī-
bas iestādi. 

“Druva” Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietniekam Atim
EgLiņAm -EgLītim jautāja
par  galvenajām pārmaiņām izglī-
tības nozarē pašvaldībā, pirma-
jiem izaicinājumiem un arī iegu-
vumiem. 

Atis Egliņš-Eglītis atgādina, ka
jaunā novada pašvaldībā kā pir-
mā centralizētā pārvalde izveido-
jās tieši izglītībā, apvienojoties
Amatas novada pašvaldības
Apvienotās izglītības pārvaldei
un Cēsu novada Izglītības pārval-
dei. Jaunā struktūra darbu uzsāka
jau pagājušajā vasarā. Šobrīd ak-
tuālākais ir iestrādāt kopējo pār-
valdības un finansēšanas modeli.
Savukārt izglītības iestāžu tīkls
un pedagogu atalgojums nav paš -
valdības dienaskārtībā, tas kļūs
aktuāls līdz ar IZM izstrādāto jau-
no pedagogu darba samaksas mo-
deli un tā finansēšanas kārtību
vispārējās izglītības iestādēm.

- Kādi ir pirmie lielākie izai-
cinājumi izglītības jomā saistī-
bā ar administratīvi teritoriālo
reformu?

- Izglītības iestādes ir daļa no
pašvaldības struktūras. Mainoties
pašvaldības struktūrai, mainās
struktūra arī izglītības jomā. Līdz
ar to skolu vadītājiem ir vairāk
jautājumu, piemēram, par grā-
matvedību, projektiem, lēmum-
projektu sagatavošanu domes ko-
mitejām. Tas ir viens izaicināju-
mu bloks, kamēr jaunā struktūra
iestrādājas, kamēr visi iepazīstas
un aprod ar to. 

Otrs izaicinājumu bloks – ie-
viestais vienotais normatīvs skolu
uzturēšanas izdevumu segšanai,
mācību līdzekļu iegādei vai kā-
diem remontmateriāliem, jo līdz
šim novados bija atšķirības, kā
skolas tika finansētas. Tagad vi-
siem ir skaidrs, kāpēc katrs sa-
ņem    noteiktu summu, piemē-
ram, finansējums remonta mate-
riāliem ir atkarīgs no kvadrātmet-
riem izglītības iestādē; mācību lī-
dzekļiem – pēc skolēnu skaita.
Šim normatīvam nav pakļautas
profesionālās ievirzes izglītības
iestādes. Šonedēļ tikāmies arī ar
speciālās izglītības iestāžu vadī-
tājiem, runājām par šo skolu    tīk-
la attīstību un kopējo tendenci.
Tāpat atsevišķas sarunas šonedēļ
ir ar mākslas un mūzikas izglītī-
bas iestādēm, kur mēģināsim sa-
prast, kādi te ir kopējie izaicinā-
jumi, uz kuriem varētu virzīties.
Ar atvērtu pieeju var attīstīt un iz-
darīt daudz brīnišķīgu lietu.

- Cik saprotu, vienotajā nor-
matīvā bažas radīja tas, vai ir
iespējams izglītības iestādes
vērtēt pēc viena kritērija, ņe-
mot vērā, cik skolas ir dažādas.

- Visi mēs esam īpaši un gri-
bam būt īpaši. Bet mēs dzīvojam

vienā izglītības telpā, vienā valstī
un vienā pašvaldībā. Jā, atšķirīgs
ir gan skolu lielums, gan skolēnu
un darbinieku skaits, bet kopsau-
cējs ir jāatrod. Domāju, šis ir tāds
pārejas gads, kas ļaus arī mācību
iestāžu direktoriem labāk saprast,
kā normatīvs darbojas. Tāds nor-
matīvs līdzšinējā Cēsu novadā bi-
ja jau vairākus gadus, redzam, ka
skolu direktoriem tas ļauj skaid-
rāk plānot izdevumus, jo katru
gadu ir garantēts finansējums, par
ko nav jācīnās, kas nav jāpierāda.
Turklāt to var arī daļēji uzkrāt, ar
laiku ieguldot lielākos pirkumos,
jo, ja budžeta gadā pare-
dzēto summu neizmanto,
atlikums paliek skolas rī-
cībā.

Trešais izaicinājums
būs skolēnu ēdināšana.
Pašlaik budžetā tā ir sa-
plānota tā, kā bija līdzši-
nējos novados. Bet pava-
sarī būs jāveido diskusi-
ja, jākalkulē, kā darīsim
tālāk, jo ir skaidrs, ka
mums būs jānokļūst līdz
vienādai pieejai visā no-
vadā. 

Noteikti izaicinājums
būs jaunais izglītības ie-
stāžu finansēšanas mo-
delis, par to būs nepie-
ciešama liela diskusija.
Izglītības un zinātnes mi-
nistrija plāno martā pro-
jektu iesniegt Ministru
kabinetam.  Kad jauna-
jam izglītības finansēša-
nas modelim būs zināmi
konkrēti koeficienti un
skaitļi, varēsim atsākt
diskusiju par Cēsu nova-
da izglītības iestāžu tīk-
lu. Pašlaik ministrija
strādā pie aprēķiniem,
mēs aptuveni zinām, ka
finansējums kopumā
mūsu novadam samazi-
nāsies apmēram par 3%.

-trīs procentu sama-
zinājums - tas ir daudz
vai maz?

- Atkarībā no izglītības
iestādes. Izskatās, ka va-
rētu būt skolas, kurām fi-
nansējums varētu pat pa-
lielināties. Protams, ma-
zām izglītības iestādēm
jebkurš procents ir sā-
pīgs grieziens. Te būs jā-
vērtē, vai ar samazinātu
finansējumu ir iespējams
nodrošināt visu, kas ne-
pieciešams. Tas atkarīgs
gan no izglītības iestā-
des lieluma, gan darba
organizācijas, tas nav
pēc viena atsevišķa rādī-
tāja vērtējams un ska-
tāms.

- Kad plānots ieviest
jauno izglītības finan-
sēšanas modeli?

- Ar jauno mācību ga-
du – tātad 2022./2023.
mācību gadu. Bet pēdējā
ziņa, ko esam saņēmuši,
ir tāda, ka IZM ir panā-
kusi vienošanos ar
Finanšu ministriju, ka
jaunais mācību gads ir kā
pārejas posms un finan-
sējuma samazinājumu

valsts vēl dotēs. Tas nozīmē, ka
pašvaldībām tiks iedots objektīvs
laiks risināt savu skolu tīklu iz-
maiņas.

- Rudenī, apmeklējot vairā-
kas Cēsu mācību iestādes, izglī-
tības un zinātnes ministre uztei-
ca izglītības kvalitāti, iespējas
izglītību apgūt dažāda vecuma
cilvēkiem. Cēsu novadā izglītī-
bas kvalitātes latiņa ir augstā lī-
menī.

- Kopumā jā, izglītības tīkls
jau ir iepriekš kārtots, esam tādā
lielā kārtībā. Bet ir atsevišķi ele-

menti, kur varētu būt jautājums
par skolēnu nepietiekamu skaitu.
Bet nav runas par skolu slēgšanu.
Tas ir jautājums par skolas attīstī-
bu, par tendenci vai nišas meklē-
šanu. Izglītības tīkls ir dzīvs orga-
nisms, tas nekad nebūs statisks,
tas visu laiku mainīsies un piemē-
rosies. Piemēram, izglītības tīklu
var ietekmēt tendences, kur jau-
nieši izvēlas mācīties pēc pamat-
skolas beigšanas. Ja vairāk sāk iz-
vēlēties profesionālās ievirzes iz-
glītības iestādes, tad saprotams,
ka dažos gadījumos ir jautājums,
vai vispārējās izglītības iestādē

iespējams nokomplektēt
vidusskolas klasi. Bet vai
tā ir traģēdija, ja saprotam,
ka otro vai trešo gadu ne-
varam pilnībā nokomplek-
tēt vidusskolas klasi?
Domāju, nē. Vienkārši ar
vēsu prātu jāskatās, kādas
ir citas mūsu iespējas. 

-izglītības iestādes ir
visos novados, gan mazā-
kās teritorijās, gan lielā-
kās,  kas apvienojās Cēsu
lielajā pašvaldībā . Vai
varat ieskicēt, kas ir bū-
tiskākais tagadējā Cēsu
novadā attiecībā uz izglī-
tības iestādēm?

- Mums    jāsaprot, ka iz-
glītības iestāde ir arī atse-
višķu pagastu vai ciemu
ekonomikas turētājs, darba
vietu nodrošinātājs, atse-
višķos gadījumos arī sa-
biedriskais centrs. Tas ir
ļoti svarīgi, runājot un do-
mājot par izglītības tīkla
attīstību plašākā perspektī-
vā. Viens ir finansējums,
bet otrs – skolas ietekme
vietējā kopienā. Tie ir sa-
režģīti jautājumi, bet arī te,
pieņemot lēmumus, nereti
ir vajadzīga politiskā dros-
me. Jo ir svarīgi, ka skolu
redzam ne tikai kā izglītī-
bas iestādi, bet arī plašāk.

Otra lieta, kas ir ļoti sva-
rīgi, runājot par skolām, ir
izglītības kvalitātes jautā-
jums. Izglītības un zinātnes
ministrijai rosinājām koe-
ficienta noteikšanā ne tikai
rēķināt skolēnu skaitu, at-
tālumu līdz Rīgai un tā tā-
lāk, bet mēģināt arī atrast
kvalitātes mērauklu, kas
būtu kā papildu bonuss
skolai. Un, ja sakām, ka
mazas skolas var nodroši-
nāt augstāku izglītības kva-
litāti, un ja izglītības finan-
sēšanas modelī tik tiešām
būs tāds bonuss, tas varētu
kompensēt to, ka izglītības
iestādē ir mazāks skolēnu
skaits. Un tas nav stāsts par
to, ka mums ir vāja izglītī-
bas kvalitāte, tas ir stāsts
par to, ka varam būt vēl la-
bāki, vēl sagatavotāki rīt-
dienai. Jo skaidrs, ka mai-
nās gan sabiedrības ek-
spektācijas par to, kas ir iz-
glītība, gan paši skolēni
mainās, jaunieši mainās,
viņiem arī ir sava ideja, kas
ir kvalitatīva izglītība un
ko viņi no tās sagaida. Tā
kā visi šie faktori ir jāvēr-
tē.

Un, protams, ļoti svarīga atslē-
ga ir skolu direktori. Viņi ir vadī-
tāji, un viņi saskaras ar tādām pa-
šām vadības problēmām kā jeb-
kurš cits vadītājs mūsdienu pa-
saulē. Gan ar plānošanu, gan pār-
maiņu vadīšanu, gan cilvēku mo-
tivēšanu, procesa koordinēšanu
un kontroli. Un pašvaldībai ir jā-
nāk talkā skolu direktoriem, jāpa-
līdz un jāorganizē viss, kas    ne-
pieciešams, lai viņi kā vadītāji
kļūtu aizvien spēcīgāki. Arī šone-
dēļ Izglītības pārvalde organizēja
semināru direktoriem, bija vies-
lektors un pēc tam iespēja izrunāt
praktiskos jautājumus. Tas ir
komplekss pasākums.

- Kādi izglītības jomā ir gal-
venie ieguvumi, ko jau tagad ie-
spējams izjust, runājot par
AtR?

- Izglītības iestādes ir ļoti vaja-
dzīgas un svarīgas. Tās ne tikai
tiek uzturētas, bet tām ir paredzēti
arī lielāki investīciju projekti.
Papildu tam, ko paredzēts nodro-
šināt katrai skolai pašai, kā arī pa-
pildu tam, ka, visticamāk, šogad
tiks īstenota arī Eiropas
Savienības fondu līdzfinansēta
valsts programma “Dators ikvie-
nam skolēnam,” arī pašvaldībai ir
sava moderno tehnoloģiju attīstī-
bas programma izglītības iestā-
dēm. 

Tāpat ir pedagogu kompeten-
ču attīstībai paredzēta kopēja pro-
gramma, gan ietverot jauno izglī-
tības modeli, gan aktualizējot da-
žādas kompetences - bērnu tiesī-
bu aizsardzību, pirmo palīdzību.
Izglītības pārvalde apkopo, kādas
tēmas kopumā skolām ir aktuālas,
lai izveidotu atbilstošu program-
mu. Tās ietver arī skolu direktoru
kā vadītāju kompetenču attīstī-
bu. 

Vēl ir visam novadam kopēja
programma jaunāko klašu skolē-
nu peldētapmācībai. Tāpat papil-
du valsts finansētajiem “Skolas
somas” kultūras pasākumiem ir
finansējums savai, Cēsu “Skolas
somai”, kas ļauj katram skolēnam
reizi gadā apmeklēt kultūras pa-
sākumu Cēsu novadā.

Tikko uzsākta arī jauna peda-
gogu piesaistes programma.
Redzēsim, kā tā attīstīsies, bet sa-
protams, ka ir ļoti būtiski nodro-
šināt skolotāju paaudžu maiņu.
Svarīgi,  lai to pedagogu, kas aiz-
iet pensijā, vietā nāktu jauni, tur-
pinot kopt gan jau esošo izglītības
kvalitātes lauku, gan nākot ar jau-
nām vēsmām. q

Administratīvi teritoriālās 
reformas radītie izaicinājumi 
un ieguvumi izglītībā
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administratīvi 
teritoriālās reformas
(atR) radītās izmai-
ņas jūt arī izglītības
nozare gan pārvaldībā,
gan saistībā ar finan-
sējumu skolu uzturē-
šanai, gan kopējām
programmām visām
jaunā novada izglītī-
bas iestādēm.

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojusi
Iveta Rozentāle

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par saturu atbild projekta īstenotājs 
izdevniecība SIA “Cēsu Druva”.
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