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Projekta mērķis 

2015.gada 

janvāris – 

2016.gada 

30.aprīlis  

„Lietpratīga pārvaldība 

un Latvijas pašvaldību 

veiktspējas uzlabošana”  

NFI, LPS 
Tukuma IP vadītājas vietniece 

M.Bērziņa 

Projekta gaitā tiek veidots “mācīties salīdzinot” (benchlearning) 

sistēmas Latvijas modelis. Tas balstās uz datu bāzē apkopotas 

informācijas, pašvaldību pieredzes un zināšanu analīzi, lai 

meklētu katrai pašvaldībai piemērotu risinājumu konkrētā nozarē 

un pilnveidotu savas pašvaldības stratēģisko vadīšanu. 

”Mācīšanās salīdzinot” diskusiju platforma ir pašvaldību 

sadarbības tīkli. Visi tīkli savā darbībā izmantos “mācīties 

salīdzinot” principus – salīdzināt, analizēt un mācīties, lai 

sagatavotu uzlabojumu plānus pakalpojumam, kas tiks izvēlēts 

par katra tīkla analizējamo tēmu. 

2010. 

„Izglītības iestāžu 

informatizācija  Tukuma 

novada skolās”   

  

ERAF, ES 

VIAA 

Tukuma novada 

Dome 

Projekta vadītāja – I.Helmane 

  

Darba grupas sastāvā – Tukuma IP 

vadītājas vietniece M.Bērziņa un 

metodiķe I. Misjuro 

Lai plašāk un efektīvāk izmantotu IKT izglītības iestādēs, tā 

rezultātā uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti, Tukuma 

novada izglītības iestādes tiks apgādātas ar stacionārajiem 

datoriem, portatīvajiem datoriem, multimediju komplektiem, kā 

arī tik attīstīti lokālie tīkli. Projekta ietvaros attīstītie lokālie tīkli 

tiks savienoti r skolās jau esošajiem lokāliem tīkliem un 

pievienoti pie iegādātajiem stacionārajiem datoriem. 

2009. – 2012. 

„Pedagogu 

konkurētspējas 

veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas 

apstākļos” 

ESF, ES, IZM 

Realizē - IZM 

Projekta koordinatore Tukuma, 

Engures un Jaunpils novados – IP 

vadītājas vietniece vispārējās 

izglītības jautājumos M.Bērziņa 

Veicināt pedagogu konkurētspēju un sektorālo mobilitāti 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, īstenojot atbalsta 

pasākumus vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu 

pedagogiem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros, 

nodrošinot jaunajos apstākļos darbam izglītības iestādē 

nepieciešamo pārkvalifikāciju; zināšanu un prasmju pilnveidi 

profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā 

komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot 

pedagogu novērtēšanas sistēmas attīstību un ieviešanu, t.sk. 

nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu 

pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā. 

2008.-2011. 

„Atbalsts vispārējās 

izglītības pedagogu 

nodrošināšanai 

prioritārajos mācību 

priekšmetos” 

  

ESF, ES 

Realizē - SZA 

Projekta koordinatore Tukuma, 

Kandavas, Engures un Jaunpils 

novados – IP vadītājas vietniece 

vispārējās izglītības jautājumos 

M.Bērziņa 

Piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu 

pedagogiem, nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un 

profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro 

mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu 

piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sekmējot vispārējās 

izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošinot izglītojamo 

sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju 

programmās.  



 

2007.-2008. 

„Pirmspensijas vecuma 

cilvēku integrācija darba 

tirgū” 

  

ESF, LSIF, LV 

Realizē - LPIA 

Projekta koordinatore Tukuma 

rajonā IP TiC vadītāja M.Bērziņa 

Veicināt pirmspensijas vecuma cilvēku zināšanu un prasmju 

pilnveidošanu un iesaistīšanos darba tirgū, tā mazinot bezdarbu 

un sociālo un ekonomisko atšķirību laukos un pilsētās. 

  

2006.-2008. 

Pedagogu tālākizglītības 

metodiskā tīkla un 

nodrošinājuma izveide 

Projektu realizē 

Vispārējās 

izglītības kvalitātes 

novērtēšanas valsts 

aģentūra. ES un 

valsts 

finansējums.  

Dalībnieki: Vēsma Grugule 

(Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskola); 

Marita Bērziņa (Tukuma IPTiC); 

Projekta mērķis: paaugstināt izglītības kvalitāti, radot 

priekšnoteikumus pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla 

izveidei, lai nodrošinātu mērķtiecīgu un koordinētu izglītības 

sistēmai un katra pedagoga vajadzībām atbilstošu profesionālās 

meistarības pilnveidi. 

  

2006.-2007. 

Tukuma rajona 

vispārējās izglītības 

iestāžu informātikas 

skolotāju profesionālās 

kvalifikācijas 

paaugstināšana  

IZM, PIAA Projekta koordinators Tukuma 

rajonā Informātikas MA vadītājs 

U.Bērziņš 

Projekta mērķis – paaugstināt Tukuma rajona vispārējās 

izglītības iestāžu informātikas skolotāju profesionālo 

kvalifikāciju programmēšanā un datorgrafikā. 

Projekta tiešais mērķis – apmācīt 24 Tukuma rajona informātikas 

skolotājus MS Visual Basic vidē un darbam ar grafisko 

redaktoru Corel Draw, un veidot praktiskas iemaņas strādājot ar 

dotajām programmām. 

2005.-2006. 

Rīgas plānošanas 

reģiona atbalsta sistēmas 

veidošana un kapacitātes 

stiprināšana 

mūžizglītības stratēģijas 

ieviešanai, 

LR Izglītības un 

Zinātnes 

ministrijas 

Nacionālās 

programmasMūžiz

glītības stratēģijas 

izstrāde un 

ieviešana”ietvaros 

Projekta koordinatore Tukuma 

rajonā IP TiC vadītāja M.Bērziņa 

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest ilgspējīgu mūžizglītības 

atbalsta sistēmu, lai nodrošinātu mūžizglītības attīstību atbilstoši 

iedzīvotāju interesēm, spējām, kas būtu pamatā iedzīvotāju 

sekmīgai integrācijai darba tirgū, valsts un Eiropas politiskajā, 

sociālajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē, vienlaicīgi sekmējot 

valsts ekonomisko attīstību ilgtermiņā. 

2005.-2006. 

Starpkultūru izpratnes 

un pilsoniskās līdzdalības 

veicināšana Latvijas 

pašvaldībās 

ES PHARE, 

Sabiedrības 

integrācijas fonds 

un Latvijas 

pieaugušo 

izglītības 

apvienība. 

Projekta koordinatore Tukuma 

rajonā IP TiC vadītāja M.Bērziņa 

Projekta mērķis – veicināt dažādu tautību jauniešu savstarpējo 

sapratni un sadarbību, sniedzot zināšanas par dažādu etnisko 

grupu kultūrām un pilsonisko līdzdalību, dodot iespēju iegūt 

praktisku pieredzi. 

  

2005.-2006. 

Karjeras izglītības 

programmu 

nodrošinājums izglītības 

sistēmā 

Projekta 

finansētāji: ES. 

ESF un PIAA. 

Projekta koordinatore Tukuma 

rajonā IP TiC vadītāja M.Bērziņa 

Projekta mērķis: Uzlabot profesionālās orientācijas pakalpojumu 

un karjeras izglītības pieejamību un kvalitāti visu līmeņu un 

veidu izglītības iestādēs mūžizglītības kontekstā, izveidojot 

profesionālās orientācijas speciālistu kvalifikācijas apguves un 

pilnveides sistēmu, attīstot karjeras izglītības metodisko un 

informatīvo materiālu nodrošinājumu.  



2002.-2003. 

Pilsoniskā izglītība 

etniskajai integrācijai 

reģionos 

LPIA, ES Phare, 

LSIF 

Projekta koordinatore Tukuma 

rajonā IP TiC vadītāja M.Bērziņa 

Pilsoniskās izglītības sekmēšana dažādu etnisku grupu vecākā 

gadagājuma iedzīvotājiem (50 gadu un vecāki - krievi, latvieši, 

čigāni, lietuvieši) no lauku pašvaldībām un viņu līdzdalība 

vietējā demokrātijas attīstībā. 

  

2002.-2003. 

Agrīni soļi – veiksmīgas 

iekļaušanas nosacījums. 

Phare Access 2000 

programma, 

Reģionālais Vides 

centrs, IIC 

Projekta koordinatore Tukuma 

rajonā IP TiC vadītāja M.Bērziņa 

Īstenot vienu no modeļiem, kā palīdzēt iekļauties vispārējās 

izglītības sistēmā un sabiedrības dzīvē vienai no sabiedrības 

atstumtajām grupām: ģimenēm, kuru bērni ar īpašām vajadzībām 

neapmeklē pirmsskolas iestādi vai sākumskolu. 

2002. 

Sociālās kompetences un 

pamatprasmju 

nodrošināšana 

pieaugušajiem 

LPIA, LSIF Projekta koordinatore Tukuma 

rajonā IP TiC vadītāja M.Bērziņa 

Projekta mērķis - veicināt dažādu Latvijas iedzīvotāju etnisko un 

sociālo grupu sociālo integrāciju, līdzdalību sabiedrībā, 

vienlaikus veicinot arī konkurētspēju darba tirgū ar sociālo 

kompetenču attīstības un pamatprasmju izglītības palīdzību. 

2002. 

Sociālo zinību 

iekļaušanas Tukuma 

sākumskolu mācību 

programmās veicināšana 

Sorosa fonds, 

Tukuma pilsētas 

dome, S/O 

Izglītības centrs 

„Atēna” 

Projekta koordinatore Tukuma 

rajonā IP TiC vadītāja M.Bērziņa 

Īstenojot projektu „Sociālo zinību iekļaušanas Tukuma 

sākumskolu mācību programmās veicināšana”, Veicināt Tukuma 

pilsētas sākumskolu skolēnu gatavību dzīvesdarbībai mūsdienu 

sabiedrībā. 

2002. 

Atkarību izraisošo vielu 

primārā profilakse 

izglītības iestādēs. 

Pierīgas Slimokase Projekta koordinatore Tukuma 

rajonā IP TiC vadītāja M.Bērziņa 

Izstrādāt un izplatīt uzskatāmo un izdales materiālu komplektu 

atkarības profilaksē, izmantošanai klases audzinātāja stundās, 

veselības mācības stundās un ārpusstundu pasākumos. 

2002. 

Alkohols un citas 

atkarības vielas; 

profilaktiskā darba saturs 

un pasniegšanas metodes 

audzināšanas darbā. 

Pierīgas Slimokase Projekta koordinatore Tukuma 

rajonā - IP galvenā speciāliste 

I.Jeromane 

Skolotāju, sporta treneru, sociālo pedagogu, psihologu un vecāku 

kompetences paaugstināšana atkarības profilakses jautājumu 

risināšanā. 

 


