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Par sadarbības līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Iespējamā misija”
Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā un Ministru kabineta 2020. gada 15. janvārī apstiprinātajā
Informatīvajā ziņojumā “Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai: īstenošana
un attīstība” (turpmāk – ziņojums) norādīts, ka realizējot projektu “Mācītspēks”, valdība īstenos
pedagogu sagatavošanas izglītības programmu restartu, ceļot pedagoga profesijas prestižu, stiprinot
pedagogu mentoru institūciju, turpinot īstenot pedagogu profesionālās attīstības stratēģiju un sniedzot
atbalstu pedagogu sākotnējās izglītības attīstībai.
Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā, sadarbojoties Latvijas
Universitātei, Daugavpils Universitātei, Liepājas Universitātei un nodibinājumam “Iespējamā misija”.
Projekta dalībnieki ir topošie skolotāji - dažādu jomu speciālisti, kas iepriekš ieguvuši augstāko
izglītību kādā no nozarēm un kas 2020.gada vasarā uzsāka studijas 2. līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmā “Skolotājs”, paredzot studiju noslēgumā iegūt pedagoga kvalifikāciju.
Projektā šogad uzņemti 100 dalībnieki, no kuriem šobrīd 3 ir piesaistīti darbam Ādažu vidusskolā
(ĀVS) - divi matemātikas pedagogi un viens ķīmijas pedagogs, jo palielinoties skolēnu skaitam, šo
mācību priekšmetu pedagogi bija vitāli nepieciešami skolai.
Veiksmīgai projekta īstenošanai un tā stratēģisko mērķu sasniegšanai ir paredzēts mērķtiecīgs mentoru
atbalsts jaunajiem skolotājiem. Atbilstoši ziņojumā noteiktajam, pašvaldību pienākums ir finansēt
projekta “Mācītspēks” dalībnieku mentoru darbu 55.00 eiro mēnesī apmērā. Nodibinājums “Iespējamā
misija” vērsās pie novada pašvaldības ar lūgumu noslēgt četrpusēju sadarbības līgumu, kas iepriekš
tika saskaņots ar Latvijas Pašvaldību savienību, un rast iespēju finansēt mentora darba izdevumus
minētajā apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 54.panta piekto daļu un Finanšu komitejas 15.09.2020. atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt sadarbības līgumu ar nodibinājumu “Iespējamā misija”
un projekta dalībniekiem, kuriem Ādažu vidusskolā ir noslēgtas darba tiesiskās attiecības.

2.

Piešķirt finansējumu 205.00 euro (t.sk. VSOI) mēnesī trīs mentoru apmaksai šajā lēmumā minētā
projekta ietvaros. Finansējumu paredzēt no ĀVS valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu
atalgojumam līdzekļiem.

3.

Ādažu vidusskolas direktors ir atbildīgs par sadarbības līguma izpildi.

4.

Domes Izglītības un jaunatnes lietu speciālistam veikt lēmuma izpildes kontroli.
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