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Sagaidot Jauno gadu, prātā nāk kāds sens 

latīņu teiciens, kas rosina pieņemt jaunus 

izaicinājumus un mudina tiekties pēc arvien 

labākiem rezultātiem: „Tāpat kā nākamā die-

na ir iepriekšējās dienas skolniece, lai nāka-

mais gads ir aizvadītā gada sekmīgs sko-

lēns!”. 

Novēlu, lai nākamajā - 2009.gadā mums vi-

siem kopā un katram personīgi izdodas atrast 

un sasniegt pārbaudītu tradīciju un drosmīgu 

inovāciju līdzsvaru idejās un darbos 

 

                                                Tatjana Koķe, 

                        izglītības un zinātnes ministre,                    

                                                          profesore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

2009.gads būs izaicinājumu gads, bet uzska-

tu, ka ikviens izaicinājums slēpj sevī daudz 

iespēju attīstībai. Un tikai no mums pašiem ir 

atkarīgs, vai spēsim šīs iespējas atrast, izvēlē-

ties labākās un veiksmīgi  īstenot. 

 

Ikvienam vēlu - lai netrūktu  radošu ieceru, 

neatlaidības,  uzdrīkstēšanās, spēka un izturī-

bas jaunu – uz attīstību vērstu ieceru meklē-

šanai un īstenošanai!  

 

                                        

                                       Mareks Gruškevics,  

                     Izglītības un zinātnes ministrijas  

                                                 valsts sekretārs 

 

Jaunais gads mums atkal dos dienas – 

Diena pēc dienas ar darbu lai pildās 

Kā ar medu piepildās šūnas. 

Cilvēks pie dzīvām domām lai sildās, 

Lai no tumšās, miegainās kūnas 

Dvēseles tauriņš spārnus sev raisa, 

Meklēdams saules un vasaras gaisa. 
 

                                                      M.Čaklais 
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Tuvojoties gadu mijai, mēs atskatāmies uz gada laikā paveikto, izvērtējam veiksmes un iespējas, un esam 

pārliecināti, ka šogad padarītais ir sākums turpmākajam darbiem nākamajā gadā. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijai 2008.gads bijis raţīgs. Bagāts ar notikumiem, paveiktiem darbiem, jaunu 

ideju aizsākumiem. Arī mūsu informatīvais izdevums ceļu pie lasītājiem sāka 2008.gadā – pirmais numurs 

tika sagatavots martā, un šodien svinam apaļu jubileju – desmitā numura izdošanu. 

 

Šajā izdevumā palūkosimies uz 2008.gadā paveikto visās Izglītības un zinātnes ministrijas nozarēs skaitļu 

un notikumu griezumā, bet 2009.gada janvāra izdevumā piedāvāsim paveiktā analīzi un vērtējumu. 

2008.gads skaitļos un notikumos 

ES struktūrfondi 
 

2008.gadā Latvijā 

noslēdzas 2004. –

2006.gada plānošanas 

perioda ES struktūr-

fondu projektu īsteno-

šana. IZM nodrošinā-

jusi pilnīgu izglītībai 

un zinātnei piešķirtā 

finansējuma apguvi. 

 

Projektu īstenošanas  

rezultātā: 

 

* Atjaunotas un nodrošinātas 

ar modernizētu tehnoloģisku 

mācību aprīkojumu un infra-

struktūru 25 profesionālās 

izglītības un 9 augstākās iz-

glītības iestādes; 

 

* Iegādāts mūsdienīgs pētnie-

cības aprīkojums 19 zinātnis-

kās pētniecības centros; 

 

* Atbalstīti 42 lietišķās pēt-

niecības projekti zinātnē; 

 

* Iegādāti 552 pētniecības 

aprīkojuma komplekti; 

 

* 5 169 studenti pabeiguši 

jaunas vai uzlabotas studiju 

programmas; 14 509 studenti 

turpina studijas jaunās vai 

uzlabotās programmās; 

 

* Apmācīti 23 391 pedagogi: 

2 984 dabaszinātnēs un mate-

mātikā, 8 137 IT, 1 870 

latviešu valoda cittautību 

bērniem, 6 803 profesionā-

lās orientācijas un karjeras 

jautājumos u.c.; 

 

* Doktorantūras vai pēc-

doktorantūras studijas pa-

beiguši 608 cilvēki, 242 

ieguvuši doktora grādu; 

 

* Izveidoti 6 mūžizglītības 

speciālistu tīkli, apmācīti 

711 mūžizglītības koordina-

tori; 

 

* 2 612 pieaugušo pabeigu-

ši tālākizglītības kursus; 

 

* 821 augstākās profesionā-

lās izglītības iestāţu peda-

gogi pabeiguši praksi uzņē-

mumos; 

 

* 4 560 vidējās profesionā-

lās izglītības iestāţu un 

augstākās izglītības iestāţu 

studentu izgājuši praksi 

uzņēmumos; 

 

* 93,6 tūkst. skolēnu pieda-

lījušies karjeras konsultāci-

ju pasākumos; 

 

* 701 skolēns iesaistīts pe-

dagoģiskās korekcijas pasā-

kumos. 

 

2008.gadā sākusies 

jaunā - 2007.-

2013.gada plānoša-

nas perioda - ES 

struktūrfondu apguve 

 

 

2008.gada augustā 

darbu noslēdz trīs 

gadus ilgušais ES 

struktūrfondu līdzfi-

nansēts projekts 

"Mācību satura iz-

strāde un skolotāju 

tālākizglītība dabas-

zinātņu, matemātikas 

un tehnoloģiju 

priekšmetos" 
 

Izglītība 
 

2008.gada 

1.septembrī stājas 

spēkā jaunie vispārē-

jās vidējās izglītības 

mācību priekšmetu 

standarti Fizikā, Ķī-

mijā, Bioloģijā, Da-

baszinībās, Matemā-

tikā, Sportā un Sveš-

valodās 

 

Izglītības satura un 

eksaminācijas centrs 

(ISEC) organizējis 19 

valsts olimpiādes, 

nodrošināta skolēnu 

līdzdalība 13 starp-

tautiskajās mācību 

priekšmetu olimpi-

ādēs. 

2007./2008.m.g. 

starptautiskajās olim-

piādēs iegūtas 5 zelta, 

3 sudraba un 5 bronzas 

medaļas, 4 pirmās un 4 

otrās vietas, 1 trešā 

vieta, kā arī 7 atzinības 

raksti 

 

ISEC izveidojis 35 

mācību priekšmetu 

programmu paraugus 

vidusskolai 

 

Izsniegtas 55 augstākās 

izglītības studiju prog-

rammu licences, akre-

ditētas 127 studiju 

programmas, apstipri-

nātas 12 augstskolu 

Satversmes 

 

Sekmīgi uzsākta Izglī-

tības inovāciju fonda 

darbība: atbalstīti 56 

projekti par kopējo 

summu 154 885 Ls 

 

Sports 
 

 

Latvijas sportisti izcili 

startē Eiropas  un pa-

saules sacensībās, atve-

dot pilnu medaļu kom-

plektu no vasaras olim-

piādes Pekinā, iegūstot 

medaļas parolimpiska-

jās spēlēs Pekinā 

 

2008.gada 13.-

15.jūnijā notiek Latvi-

jas II Olimpiāde 
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Turpinājums no  2. lpp. 

Sports 
 

IZM atbalstījusi 64 

sporta federāciju pasā-

kumus un sportistu 

dalību 281 Latvijas 

meistarsacīkstēs, 208 

starptautiskajās sacen-

sībās, Eiropas un pa-

saules čempionātos, 

Eiropas un pasaules 

kausa posmos, 82 tre-

niņnometnēs 

 

51 sportistam, 51 tre-

nerim, ārstam, apkal-

pojošajam personā-

lam, komandām un 

federācijām par izci-

liem sasniegumiem 

piešķirtas naudas bal-

vas 714 75 latu apmē-

rā 

 

Noslēgti 144 sadarbī-

bas līgumi par atbalstu 

sporta inventāra iegā-

dei 250 000 latu ap-

mērā 

 

Profesionālā izglītība 

 
Izstrādāta koncepcija 

„Profesionālās izglītī-

bas pievilcības paaug-

stināšana un sociālo 

partneru līdzdalība 

profesionālās izglītī-

bas kvalitātes nodroši-

nāšanā” 

 

Visas Latvijas profesi-

onālās izglītības iestā-

des piedalās 

„Amatnieku svētkos – 

2008” Rīgā, Rīgas 

apkaimē, Latgales, 

Vidzemes, Zemgales 

un Kurzemes novadā  

 

Profesionālo izglītības 

iestāţu audzēkņi Nī-

derlandē piedalās 

starptautiskā konkursā 

„Euroskills 2008”. 

Latvijas labākais 

pārstāvis namdara 

profesijā -Oskars 

Zvirbulis no Cēsu 

Profesionālās vidus-

skolas  

 

Valsts valoda 

 
Īstenota kampaņa 

“Runāsim latviski!” 

 

Organizēts pasāku-

mu cikls “Eiropas 

Valodu dienas 2008” 

 

Izveidots TV raidī-

jums “10 gadi valo-

das politikā 

 
Sagatavots informa-

tīvais ziņojums “Par 

valsts valodas politi-

kas programmas 

2006.-2010.gadam 

īstenošanu” 

 

Zinātne 

 
Pēc zinātnieku iero-

sinājuma līdz 

2009.gada beigām 

pagarinātas 5 Valsts 

pētījumu program-

mas letonikā, biome-

dicīnā un farmācijā, 

IT, materiālzinātnē 

un meţu zinātnē 

 

Izstrādāti priekšliku-

mi likumprojekta 

“Grozījumi likumā 

“Par pievienotās 

vērtības nodokli”” 

precizēšanai un pa-

nākts to atbalsts 

Saeimā. Likums 

nodrošinās zinātnis-

ko pētījumu atbrīvo-

šanu no PNV 18% 

apmērā 

 

Svarīgi notikumi 
 

Sagaidot Latvijas 90. 

dzimšanas dienu, IZM 

Valsts jaunatnes inici-

atīvu centrs īsteno sko-

lēnu patriotiskās un 

pilsoniskās audzināša-

nas pasākumu ciklu 

“Tu esi Latvija!”, kurā 

kopumā iesaistās vai-

rāk nekā 140 000 sko-

lēnu. 

Latvijas skolēni pieda-

lās XXIV Vispārējos 

latviešu Dziesmu un 

XIV Deju svētkos. 

Februārī Rīgā notiek 

UNESO starptautiskā 

konference “Iekļaujošā 

izglītība: no politiskā 

dialoga līdz saskaņotai 

rīcībai”. 

Oktobrī notiek IZM 

kopā ar Eiropas Komi-

siju rīkotā konference 

„Mūžizglītība – perso-

nības izaugsmei un 

valsts attīstībai”. 

Septembrī Atvērto 

durvju dienā ar IZM 

darbu un interaktīvu 

izstādi “90 gadi Latvi-

jas izglītībā” iepazīstas 

vairāk nekā 400 ap-

meklētāju. 

Skolotāju dienā 30 

izcili izglītības un zi-

nātnes darbinieki sa-

ņem prestižo IZM Ga-

da balvu. 

Izstādes “Skola 2008” 

laikā sniegtas konsultā-

cijas vairāk nekā 1000 

apmeklētājiem, izdalīti 

6000 materiālu par 

izglītības iespējām. 

2008.gadā IZM plašsa-

ziņas līdzekļiem un 

citiem interesentiem 

izsūtījusi 201 preses 

relīzi.  

 

 

ES līmenī panākta 

vienošanās Latvijai 

svarīgās 

“BONUS” (Baltijas 

jūras valstu zinātni 

finansējošo organi-

zāciju tīkls) iniciatī-

vas finansēšanas 

uzsākšanai 

2009.gada laikā. 

“BONUS” mērķis – 

kopējas Baltijas jū-

ras pētījumu prog-

rammas izstrāde un 

ieviešana, kurā aktī-

vi piedalās arī Latvi-

ja 

 

Atbalsts pedagogiem 
 

2008.gada 

20.augustā noslēdzas 

Vispārējās izglītības 

kvalitātes novērtēša-

nas valsts aģentūras 

īstenotais ESF pro-

jekts „Pedagogu 

tālākizglītības meto-

diskā tīkla nodroši-

nājuma izveide” 

 

Projekta darbības  

rezultātā: 

 

* veikti 5 neatkarīgi pētīju-

mi; 

 

* sagatavoti 97 metodiķi 

pedagogu tālākizglītības 

procesa organizēšanai un 

pārraudzīšanai;  

 

* izglītojošos semināros 

kopumā izglītoti 3500 peda-

gogi; 

 

* izstrādāta un izdota rokas-

grāmata – atbalsts tālākiz-

glītības procesa organizēša-

nai un pakalpojumu saņem-

šanai nākotnē, apkopoti 

izstrādātie un aprobētie 

materiāli. 

2008.gads skaitļos un notikumos 
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Lai uzlabotu sporta nozares 

pārvaldību Latvijā, paātrinot 

lēmumu pieņemšanu, nodroši-

not ātrāku un efektīvāku pie-

ņemto lēmumu izpildi, kā arī 

samazinot birokrātiskās pro-

cedūras, no 2009.gada 

2.februāra Sporta pārvaldes 

funkcijas veiks Izglītības un 

zinātnes ministrija (IZM) un 

valsts aģentūra „Nacionālais 

Olimpiskais sporta metodis-

kais centrs” (Metodiskais 

centrs) - to 22.decembrī atbal-

stīja Ministru kabinets.  

 

Veicot sporta nozares pārval-

dības uzlabošanu, IZM kon-

sultāciju procesā ar sociāla-

jiem partneriem kopīgi vieno-

jās, ka lietderīgi veikt IZM 

Sporta pārvaldes reorganizāci-

ju. Tas ļaus uzlabot sporta 

pārvaldīšanas institucionālo 

struktūru un funkcijas, nodro-

šinātu efektīvu sporta politi-

kas izstrādi un īstenošanu, 

palielinātu nevalstisko organi-

zāciju lomu sporta politikā, kā 

arī taupītu valsts budţeta lī-

dzekļus. 

 

Rīkojums par Sporta pārval-

des reorganizāciju paredz, ka 

IZM pēc Sporta pārvaldes 

reorganizācijas izstrādās un 

īstenos sporta nozares finansē-

šanas stratēģiju, kā arī plānos 

un administrēs sportam pie-

šķiramos valsts budţeta lī-

dzekļus, organizēs un koordi-

nēs nacionālo sporta bāzu dar-

bību sporta jomā, veiks sporta 

federāciju atzīšanu normatīva-

jos aktos noteiktajā kārtībā, 

kontrolēs atzīto sporta federā-

ciju darbību, uzturēs un aktu-

alizēs sporta federāciju reģis-

tru. 

 

Pēc Sporta pārvaldes reorgani-

zācijas Metodiskais centrs 

nodrošinās metodisko vadību 

un kontroli darbam ar talantī-

gajiem jaunajiem sportistiem, 

koordinēs un pārzinās sporta 

izglītības iestāţu darbu, kā arī 

jaunatnes sporta pasākumus. 

 

Metodiskais centrs veiks spor-

ta speciālistu un sporta izglītī-

bas iestāţu darba uzraudzību, 

uzturēs un aktualizēs talantīgo 

jauno sportistu reģistru, apko-

pos un analizēs informāciju 

par sporta izglītības iestāţu 

licencēto programmu īstenoša-

nas plāna izpildi, grupu noslo-

gotību, dalību sacensībās, kā 

arī cita veida statistiku sporta 

jomā, popularizēs sportu un 

veselīgu dzīvesveidu, kā arī 

lietderīgas brīvā laika pavadī-

šanas iespējas sporta jomā. 

 

Apstiprināts, ka biedrība 

„Latvijas Sporta federāciju 

padome” pārņems līdz šim 

Sporta pārvaldes kompetencē 

esošas funkcijas: veikt sporta 

federāciju atzīšanu, kā arī kon-

trolēt atzīto sporta federāciju 

darbību, uzturēt un aktualizēt 

sporta federāciju reģistru. 

 

Sporta pārvaldes reorganizā-

cija nosaka veikt izmaiņas arī 

vairākos citos normatīvajos 

aktos, kas 22.decembrī tika 

izskatīti Ministru kabineta 

sēdē. 

 

Sporta pārvaldē pašlaik strādā 

32 darbinieki, taču pārvaldes 

reorganizācijas rezultātā dar-

binieku skaitu plānots samazi-

nāt, likvidējot 17 amata vie-

tas. Ar 2009.gada 2.februāri 

IZM tiks nodotas 10 amata 

vietas, bet metodiskajam cen-

tram – 5. 

 

Ņemot vērā Sporta pārvaldes 

reorganizāciju un izmaiņas 

IZM struktūrā, Ministru kabi-

nets pieņēmis grozījumus arī 

Latvijas Nacionālās sporta 

padomes sastāvā, nosakot, ka 

līdzšinējā IZM valsts sekretā-

ra vietnieka sporta jautājumos 

Edgara Šnepa, Sporta pārval-

des vadītāja Alda Liekniņa un 

Sporta pedagoģijas akadēmi-

jas rektora Ulda Grāvīša vietā 

turpmāk padomē būs IZM 

valsts sekretārs Mareks Gruš-

kevics, IZM Sporta departa-

menta direktore Agra Brūne 

un jaunais Sporta pedagoģijas 

akadēmijas rektors Jānis Ţī-

dens, kurš rektora amata pie-

nākumus sāks pildīt no 

2009.gada. 

 

Uzlabos sporta nozares pārvaldību 

Aicina pieteikties Aleksandra S. Onasis fonda stipendijām 
 

Līdz 2009.gada 31.janvārim interesenti aicināti pieteikties Aleksandra S. Onasis fonda stipendijām 

studijām un pētniecības darbu veikšanai Grieķijā no 2009.gada 1.oktobra līdz 2010.gada septem-

brim.  

 

Šīs stipendijas tiek piedāvātas augstskolu mācībspēkiem, pētniekiem, māksliniekiem, mūziķiem, 

grieķu valodas skolotājiem, maģistrantūras un doktorantūras studentiem vairākās jomās. 

 

Plašāka informācija par Aleksandra S. Onasis fonda piedāvāto stipendiju piešķiršanas noteiku-

miem un pieteikšanās kārtību, kā arī pieteikuma veidlapas atrodamas fonda sekretariāta mājas lapā: 

http://www.onassis.gr. Atrast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem Jums palīdzēs atveramā sada-

ļa „Frequently Asked Questions” minētajā mājas lapā. 

http://www.onassis.gr/
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3.decembrī svinīgā pasākumā 

tika piešķirtas ES Mūţizglītī-

bas programmas Leonardo da 

Vinci apakšprogrammas 2005. 

un 2006.gada projektu kvalitā-

tes un veiksmīgāko dalībnieku 

balvas „Spārni 2008”. Četrām 

organizācijām un četriem pro-

jektu dalībniekiem tās pasnie-

dza Izglītības un zinātnes mi-

nistrijas parlamentārais sekre-

tārs Rolands Broks, Valsts 

sekretāra vietniece struktūr-

fondu jautājumos un Eiropas 

lietās Lauma Sīka un Valsts 

izglītības attīstības aģentūras 

(VIAA) direktore Dita Trai-

dās. 

 

Konkursa dalībnieki tika vērtē-

ti divās nominācijās: Mobilitā-

tes projektu kvalitātes balva 

Spārni 2008, ko pasniedz par 

kvalitatīvu projektu un dalīb-

niekam par veiksmīgu dalību 

projektā. 

 

 

Leonardo da Vinci kvalitātes 

balvu par teicamiem projekta 

rezultātiem saņēma: 

 

* P.Stradiņa veselības un 

sociālās aprūpes koledža par 

projektu „Sociālās aprūpes 

studentu praktisko iemaņu un 

prasmju pilnveidošana vecu 

ļaužu un invalīdu ilgstošajā 

aprūpē Vācijā”; 

 

* Arhitektūras veicināšanas 

fonds par projektu „Jauno 

arhitektu staţēšanās Eiropas 

arhitektu birojos II”; 

 

* Skrundas arodvidusskola 

par projektu „Audzēkņu pro-

fesionālo iemaņu un prasmju 

pilnveide Slovēnijā”; 

 

* biedrība "Bērnu un jaun-

iešu uzticības tālrunis” par 

projektu „Bērnu uzticības 

tālrunis kā bērnu tiesību aiz-

sardzības sistēmas sastāvda-

ļa”. 

 

Veiksmīgākie projektu dalīb-

nieki: 

 

*Nadežda Vasiļjeva (Latgales 

Transporta un sakaru tehniskās 

skolas projekts “Vācu mācību 

firma kā jauna profesionālā 

mācību koncepcija: menedţ-

menta apgūšana”); 

 

*Raimonda Miezīte (Latvijas 

Multiplās sklerozes asociācijas 

projekts “Invalīdu atbalsta 

grupu vadītāju pieredzes ap-

maiņa”); 

 

*Jānis Mežinieks 

(Jaunaglonas arodvidusskolas 

projekts “Profesionālo prasmju 

un personības kompetences 

attīstīšana kvalifikācijas praksē 

Nīderlandē”); 

 

* Baiba Liepiņa (Rīgas pārti-

kas raţotāju vidusskolas pro-

jekts „RPRV pavāru prasmju 

un iemaņu uzlabošana ES val-

stīs”). 

Godalgotie Leonardo da Vinci programmas projekti – 

 radoši un daudzveidīgi 

ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas 2005. un 2006.gada projektu 

kvalitātes un veiksmīgāko dalībnieku balvas „Spārni 2008” sadalītas. 
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Turpinājums no 5.lpp. 

Šis bija jau trešais na-

cionālais Leonardo da 

Vinci projektu kvalitā-

tes balvas konkurss 

„Spārni”. VIAA Le-

onardo da Vinci prog-

rammas nodaļa to rīko 

kopš 2004. gada, reizi 

divos gados. Ik gadu 

konkursu par kvalitatī-

vāko projektu rīko arī 

Eiropas Komisija, uz 

kuru Latvija virza tieši 

„Spārnu” konkursā 

izvērtētos labākos pro-

jektus. 

„Konkurss „Spārni” jau kļuvis 

par tradīciju un patīkamu sa-

censību. Projektu īstenotāji un 

dalībnieki labprāt līdzdarbojas 

šīs tradīcijas kopšanā, un lielā 

atsaucība dalībai konkursā 

norāda uz veselīgu attieksmi 

pret konkurenci. Savukārt mēs, 

šos projektus administrējošā 

iestāde, varam būt gandarīti 

par paveikto un droši šo tradī-

ciju turpināt,” uzsver VIAA 

direktore Dita Traidās. 

 

Kā stāsta P.Stradiņa veselības 

un sociālās aprūpes koledţas 

projekta koordinatore Aiga 

Grauduma, koledţa vienmēr 

iesaistījusies daţādu projektu 

realizācijā – Phare, Leonardo  

da Vinci. Sadarbība ar Sozialp-

flegeschulen Heimerer GmbH, 

Vācija, tika uzsākta 

2001.gadā. Šobrīd kopīgi ir 

realizēti vairāki ļoti veiksmīgi 

mobilitātes projekti – gan stu-

dentu prakšu projekti, gan 

pasniedzēju pieredzes apmai-

ņas projekti. 

 

Konkrētā 2005.gada mobilitā-

tes projekta „Sociālās aprūpes 

studentu praktisko iemaņu un 

prasmju pilnveidošana vecu 

ļaužu un invalīdu ilgstošajā 

aprūpē Vācijā” galvenie pun-

kti tika pārrunāti 2004.gada 

nogalē, kad koledţas vadība 

piedalījās Sozialplegeschulen 

Heimerer GmbH organizētajā 

konferencē. 

 

 Programmas Leonardo da 

Vinci ietvaros jau iepriekš bija 

organizēti projekti pasniedzē-

jiem un studentiem, tāpēc šī 

bija lieliska iespēja iesniegt 

projekta pieteikumu. Šis kole-

dţai bija pirmais projekts, 

kurš ilga trīs mēnešus.  

 

Projekta realizācijā piedalījās 

studiju programmas “Sociālā 

aprūpe” četras studentes. 

Prakses mērķis bija iegūt 

jaunas zināšanas un prasmes 

vecu ļauţu un invalīdu ilgsto-

šajā aprūpē Vācijā. Studentes 

praksi veica divās daţādās 

institūcijās – valsts ilgstošās 

sociālās aprūpes institūcijā un 

privātā uzņēmumā, kas sniedz 

daţāda veida sociālos pakalpo-

jumus (aprūpe mājās, dienas 

centrs, īslaicīga aprūpe/

rehabilitācija). Paralēli praksei 

institūcijās tika apgūta vācu 

valoda, iepazīta kultūra un 

vācu tradīcijas. 

 

„Projekta realizācijas laikā 

studentes ieguva ļoti daudz gan 

profesionāli - jaunu tehnoloģi-

ju, jaunu metoţu apguve, gan 

personīgi  - valodas zināšanu 

uzlabošanās, pārliecība par 

sevi, patstāvība, jauni draugi. 

Iegūtās zināšanas un informā-

cija šobrīd tiek izmantotas 

ikdienas darbā, jo visas studen-

tes strādā sociālās aprūpes 

sfērā. Galvenais novēlējums ir 

- nebaidīties un piedalīties 

daţādos projektos, jo šāda pie-

redze veicina personības iz-

augsmi, paplašina pieredzi, 

tiek iegūti jauni kontakti, un 

ieguvēji noteikti esam mēs 

visi,” pārliecināta 

A.Grauduma. 

 

 

P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledţas projekta dalībnieki praktiskajās nodarbības ar 

Sozialpflegeschulen Heimerer GmbH studentiem Vācijā. 
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Otrajā starptautiskās Edinbur-

gas hercoga jauniešu pašizaug-

smes programmas „Award” 

apbalvošanas pasākumā 50 

Latvijas jaunieši saņēma bron-

zas nozīmītes, 13 jaunieši sud-

raba nozīmītes un 24 izglītības 

darbinieki saņēma pateicības. 

 

Jauniešu pašizaugsmes prog-

rammā „Award”  iesaistās 

jaunieši vecumā no 14 līdz 25 

gadiem, kuri programmas ie-

tvaros ir apguvuši un sevi at-

tīstījuši 4 jomās: jaunu pras-

mju apgūšanā (piemēram, ģitā-

ras spēle, stepa dejošana, stikla 

pūšana), fiziskās sagatavotības 

nostiprināšanā (piemēram, 

katru rītu noskrien 5 km dis-

tanci), izturības pārbaudes 

ceļojumā vai ekspedīcijā, dar-

bā bez atalgojuma sabiedrības 

un citu labā (piemēram, darbs 

sociālās aprūpes centrā, palī-

dzība kaimiņiem mājas dar-

bos). 

 

Valentīna Puţule ir „Award” 

grupas vadītāja Balvos, un šī ir 

aktīvākā „Award” grupa Latvi-

jā. Valentīna atzīst, ka jaun-

ieši „Award” programmā 

pilnveido savas prasmes un 

neizjūt konkurenci, tādēļ vēl-

me darīt vairāk tikai palieli-

nās. Balvu jauniešiem visvai-

rāk paticis piedalīties rudens 

nakts pārgājienā un kopīgi 

veidot tūrisma takas. Jaunieši 

dalījušies pavārmākslas piere-

dzē ar citu valstu jauniešiem 

un tagad prot gatavot arī citās 

valstīs iemīļotus un populārus 

ēdienus. „Skolas, skolotāji un 

vecāki ir ļoti priecīgi par šādu 

prasmju attīstīšanas iespēju,” 

uzsver Valentīna Puţule: 

 

Balvu „Award” grupas dalīb-

nieks Oskars Smoļaks saņēma 

sudraba nozīmīti. Jaunietis, 

piedaloties programmā, veicis 

daţādas aktivitātes, no kurām 

vislabāk patikušas nodarbības 

trenaţieru zālē, interesanta 

bijusi iespēja iesaistīties baz-

nīcas darbā – mainīt altāra 

segas, mācīties motivēt naba-

dzīgus cilvēkus saskatīt dzī-

ves labo pusi. Oskars Smo-

ļaks atzīst, ka „Award” prog-

rammas īstenošanas laikā ir 

iegūti daudz jauni draugi, ar 

kuriem dalīties pieredzē. Lai 

iegūtu arī zelta nozīmīti, jaun-

ietis solās pilnveidot sevi baz-

nīcas darbā, kā arī izstrādāt 

projektu. 

 

Arī ogrēnietis Viesturs Roziņš 

saņēma sudraba nozīmīti un 

atzīst, ka „Award” programmā 

piedalīties vilināja iespēja pie-

rādīt pašam sev, cik daudz 

iespējams izdarīt sabiedrības 

un sevis paša labā. Viesturam 

patīk organizatorisks darbs un 

žurnālistika. „Award” prog-

rammas laikā viņš darbojies 

mediju komandā Čehijā, kur 

uzlabojis savas angļu valodas 

zināšanas. Studējot Kultūras 

vadību Baltijas starptautiskajā 

akadēmijā, svarīga bijusi tieši 

starptautiskā pieredze organi-

zatoriskajā darbā. Viesturs 

„Award” programmas ietvaros 

dejojis arī Latīņamerikas dejas 

un nākamā gada laikā vēlas 

apgūt kādu eksotisku valodu. 

 

 

Apbalvoti starptautiskās programmas „Award” Latvijā dalībnieki 

 
Programmu „Award” 

Latvijā Izglītības un 

zinātnes ministrijas 

Valsts jaunatnes inici-

atīvu centrs uzsāka īs-

tenot 2006.gadā. Paš-

laik programmā iesais-

tījušies vairāk nekā 200 

jauniešu no visiem Lat-

vijas novadiem. Savu-

kārt pasaulē program-

mas dalībnieku skaits ir 

aptuveni 6 miljoni 

jauniešu. Programma 

ir pazīstama vairāk 

nekā 100 valstīs. 

Programmas „Award”  organizatori un dalībnieki pēc apbalvošanas ceremonijas. 
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Rakstu krājumu sērijā 

„Laikmets un personība” ta-

pusi grāmata, kas veltīta izglī-

tības ministriem un izglītības 

attīstībai Latvijas 90 gadu 

pastāvēšanas vēsturē.  

 

10.decembrī Latvijas Kara 

muzejā notika jaunās grāma-

tas atvēršanas svētki, kas pul-

cināja kuplu interesentu pul-

ku. 

 

Rakstu krājumā „Laikmets un 

personība” ietverti pētījumi 

par vēsturiskām personībām – 

izglītības ministriem no Latvi-

jas neatkarības pasludināšanas 

1918.gadā līdz neatkarības 

atjaunošanai un tie atspoguļo 

cilvēku dzīves, kas ietekmēju-

šas Latvijas izglītības vēstu-

risko attīstību. 

 

Grāmatas sastādītāja un zināt-

niskā redaktore ir Latvijas 

Universitātes Pedagoģijas 

muzeja vadītāja, profesore, 

Dr.paed. Aīda Krūze, daudz-

pusīgs ir grāmatas autoru ko-

lektīvs – Māris Baltiņš, Alīda 

Zigmunde, Jeļena Vediščeva, 

Aīda Krūze, Dace Lagzdiņa, 

Ilgars Grosvalds un Baiba Kaļ-

ķe.  

Grāmatas priekšvārda autore ir 

izglītības un zinātnes ministre, 

profesore, Dr.hab.paed. Tatja-

na Koķe. 

 

„Iepazīstoties ar krājuma 

„Laikmets un personība” satu-

ru, lasot izglītības ministru 

biogrāfijas, nākas konstatēt, ka 

ministru rūpju lokā daţādos 

laikos ir līdzīgas problēmas, ka 

izglītībā gadu gaitā ir vairāki 

nemainīgi akcenti jeb atslēg-

vārdi – piemēram, izglītības 

saturs; pedagogu profesionali-

tāte; kvalifikācija un atalgo-

jums; izglītības kvalitāte; iz-

glītības pieejamība un izglītī-

bas iestāţu tīkla attīstība; ma-

zākumtautību izglītība. Šīs 

problēmas savu aktualitāti nav 

zaudējušas arī mūsdienās, un 

pamatoti rodas jautājums – vai 

vispār ir iespējams to ideāls 

risinājums, tāds, kas apmieri-

nātu visus? Un kam šo pro-

blēmu risināšanā būtu notei-

cošais vārds – skolēniem, 

pedagogiem, vecākiem, izglī-

tības darba organizatoriem, 

politiķiem, nacionālajai inteli-

ģencei vai vēl kādam citam 

spēkam?” grāmatas priekšvār-

dā raksta  T.Koķe. Ministre 

uzsver, ka ir paveikts ļoti liels 

un vajadzīgs darbs un izsaka 

cerību, ka šai grāmatai taps 

arī turpinājums par atjaunotās 

Latvijas ministriem. 

 

Rakstu krājuma adresātu loks 

ir plašs – skolotāji, augstskolu 

pasniedzēji, studenti, vecāko 

klašu skolēni, izglītības un 

zinātnes darbinieki, ikviens 

interesents. 

 

Grāmatu iespējams iegādāties 

izdevniecības „RaKa” grā-

matnīcās. 

 

 

Klajā nākusi Latvijas izglītības ministriem veltīta grāmata 

Grāmatas sastādītāja un 

zinātniskā redaktore, LU 

Pedagoģijas muzeja vadī-

tāja, prof.Dr.paed. Aīda 

Krūze. 

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un atjaunotās Latvijas laika bijušie izglītības ministri 

- Jānis Gaigals (vidū) un Juris Celmiņš grāmatas “Laikmets un personība” atvēršanas svētkos. 
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Latvijā pirmo augstskolu zināšanu kausu izcīnījusi Vidzemes Augstskola 

„GE Money Bank INTELLECTICUS 2008” uzvarētāji, žūrijas pārstāvji un izglītības un 

zinātnes ministre Tatjana Koķe (centrā). 

Galvenās balvas ieguvēji - 

Vidzemes Augstskola, studiju 

programmas „Biznesa 

vadība” 4. kursa studentu 

komanda. 

3.decembrī Izglītības un zi-

nātnes ministrijā tika apbal-

voti Latvijā pirmās augstsko-

lu olimpiādes „GE Money 

INTELLECTICUS 2008” 

uzvarētāji, kuriem izglītības 

un zinātnes ministre Tatjana 

Koķe pasniedza augstskolu 

kvalitātes zīmi – ceļojošo 

zināšanu kausu. 

Šī gada GE Money INTEL-

LECTICUS 2008 tēma bija 

„Personāla vadība esošajos 

Latvijas ekonomikas apstāk-

ļos” un olimpiādes uzvarētāji 

ir: 

 

1.vieta – Vidzemes Augst-

skola, studiju programmas 

„Biznesa vadība” 4. kursa 

studentu komanda, kas iegu-

va galveno balvu - ceļojošo 

zināšanu kausu augstskolai 

un praktisku individuālu ap-

mācību kursu General Elec-

tric līdervadība studentu ko-

mandai; 

2.vieta – Vidzemes Augst-

skola, Tūrisma vadības un 

organizācijas studiju prog-

rammas 4. kursa studentu 

komanda, kas ieguva diplo-

mus un grāmatu 

„Organizācijas efektivitātes 

modelis”; 

3.vieta – Rīgas Stradiņa uni-

versitāte, Eiropas studiju fa-

kultātes Eiropas ekonomika 

un biznesa programmas 

3.kursa studentu komanda, 

kas arī ieguva diplomus un 

grāmatu „Organizācijas efek-

tivitātes modelis”. 

 

“Šī ir pirmā reize, kad Latvijā 

sacenšas augstskolas, un es 

augsti novērtēju šādu iniciatī-

vu. Augstskolu studenti ir 

mūsu rītdienas darbaspēks, un 

arvien vairāk uzņēmumiem 

būtu jāiesaistās, lai attīstītu to 

prasmes un zināšanas,” svei-

cot uzvarētājus teica izglītības 

un zinātnes ministre Tatjana 

Koķe. 

 

„GE Money Bank arī pirmo 

reizi dod iespēju kādam ārpus 

uzņēmuma apgūt General 

Electric korporatīvās univer-

sitātes izstrādāto līdervadības 

kursu. Šis sertifikāts un iegū-

tās zināšanas būtiski noderēs 

studentiem karjeras attīstībā. 

Savukārt jaunizveidotā kvali-

tātes zīme augstskolām – ce-

ļojošais zināšanu kauss dos 

stimulu augstskolām piedalī-

ties olimpiādē arī nākamgad 

jau par citu tēmu. Zināšanu 

kauss vizuāli atspoguļo to, cik 

daudz pakāpienu jāpārvar, lai 

sasniegtu zināšanu virsotni. 

Un pat virsotnē, kur cilvēks 

atrodas uz zemeslodes, tātad 

ar starptautiskām zināšanām, 

tam vēl joprojām rokās ir grā-

mata, kas apliecina to, ka dzī-

vē mācīšanās ir nepārtraukta,” 

stāsta Katerina Leidmane, GE 

Money Bank Personāla pār-

valdes direktore, olimpiādes 

žūrijas komisijas locekle. 

 

„GE Money Bank INTEL-

LECTICUS” ir jauna tradīcija 

– ikgadēja intelektuāla olim-

piāde augstskolām, ko šogad 

sadarbībā ar IZM Izglītības 

satura un eksaminācijas cen-

tru uzsāka GE Money Bank. 

Olimpiāde katru gadu tiks 

rīkota par sabiedrībā aktuālu 

tēmu, ietverot praktisku pie-

eju, studentiem piedāvājot 

praktiskas balvas un augst-

skolām sacenšoties par ceļo-

jošā zināšanu kausa iegūšanu, 

kas apliecina to studiju kvali-

tāti. 

 

Žūrijas komisijā bija Rīgas 

Starptautiskās ekonomikas un 

biznesa administrācijas augst-

skolas asociētā profesore Rai-

na Vīra, Latvijas Universitā-

tes Ekonomikas un vadības 

fakultātes Publiskās pārvaldes 

katedras vadītāja Inesa Vo-

rončuka, Latvijas Personāla 

vadīšanas asociācijas valdes 

locekle, Lattelecom Personāla 

vadības direktore Ingrīda Ro-

ne,  AS Cēsu Alus Personāla 

nodaļas vadītāja Daiga Ozoli-

ņa - Punāne un  AS GE 

Money Bank Personāla pār-

valdes direktore Katerina 

Leidmane. 
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Decembra sākumā kļuvis zi-

nāms Izglītības un zinātnes 

ministrijas (IZM) organizētā 

konkursa „Gada sporta skolo-

tājs” galvenā titula ieguvējs – 

tā ir Salaspils sākumskolas 

sporta skolotāja Nadeţda Po-

vasare.  

 

„Kad man būs bērni, es gribē-

tu, lai viņus sportā ievirzītu 

tāda skolotāja kā Nadeţada 

Povasare,” saka viens no kon-

kursa vērtēšanas komisijas 

pārstāvjiem, Latvijas BMX 

izlases sportists un treneris, 

olimpietis Ivo Lakučs, uzsve-

rot, ka konkursa gaitā skolotā-

ja ar saviem pirmklasniekiem 

demonstrēja patiesi izcilu 

sporta stundu, vienlaikus pie-

vēršot uzmanību arī vingrinā-

jumu izpildes kvalitātei un 

liekot akcentu uz staltu stāju 

un pareizu gaitu. 

 

Titula „Gada sporta skolotājs” 

ieguvēja Nadeţda Povasare 

teic, ka jūtas patiesi gandarīta 

par sava darba novērtējumu. 

„Patīkami bija uzzināt, ka es-

mu izvirzīta dalībai konkursā. 

Gatavojoties visām trim kon-

kursa kārtām, varēju rādīt un 

stāstīt tikai to, ko ikdienā daru, 

tomēr neslēpšu, ka šis laiks 

prasīja ne vienu vien negulētu 

nakti. Es, tāpat kā pārējie finā-

listi, cerēju un gaidīju, ka tieši 

mans darbs būs novērtēts vi-

saugstāk, bet, izdzirdot savu 

uzvārdu, pārsteigums bija mil-

zīgs. Tas ir liels gods gan man, 

gan mūsu skolai. Paldies kon-

kursa organizatoriem, jo šāda 

veida pasākumi stiprina peda-

goga profesijas prestiţu, palīdz 

mums pašiem uz savu darbu 

paraudzīties no malas un moti-

vē skolotājus strādāt vēl labāk 

un radošāk”. 

 

Nadeţda Povasare Salaspils 

sākumskolā sporta stundas 

vada kopš 1997.gada, bet 

pirms tam, no 1981.gada, rū-

pējusies par Salaspils pirms-

skolas izglītības iestādes bērnu 

fizisko veselību. Tagad abas 

šīs iestādes atrodas zem viena 

jumta. Salaspils sākumskolas 

direktore Vanda Bārtule par 

skolotāju Povasari saka īsi: 

„Ļoti laba skolotāja! Esam 

lepni, ka tieši mūsu skolā 

strādā šā godpilnā titula iegu-

vēja. Apbrīnojama ir Nadeţ-

das Povasares radošā pieeja 

darbam, idejas, kuru realizē-

šanā tiek ieguldīts milzu 

darbs”. 

 

Konkursu „Gada sporta sko-

lotājs” IZM organizēja jau 

ceturto gadu. Šogad par gal-

veno titulu konkursa trīs kār-

tās cīnījās 25 pilsētu, rajonu 

labākie sporta skolotāji, bet 

finālā iekļuva trīs - Iveta Gul-

binska (Priekuļu vidusskola), 

Broņislavs Hadaņonoks 

(Kandavas internātvidussko-

la) un Nadeţda Povasare 

(Salaspils sākumskola). Uzva-

rētājs tika apbalvots 

6.decembrī pasākuma 

„Latvijas Gada Balva Sportā 

2008” svinīgajā ceremonijā 

Latvijas Dailes teātrī. 

 

„Gada sporta skolotājs” strādā Salaspils sākumskolā 

Salaspils sākumskolas sporta skolotājai Nadeţdai Povasarei (no kreisās) balvu pasniedz izglītības 

un zinātnes ministre Tatjana Koķe 

 

Konkursu „Gada spor-

ta skolotājs” IZM orga-

nizēja jau ceturto gadu, 

un dalībnieku skaits ar 

katru gadu palielinās 



  Nr.10 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Pieteikties informatīvā izde-

vuma saņemšanai var IZM 

mājas lapā www.izm.gov.lv 

Jautājumus rubrikai “Aktuālais jautājums”, kā arī komentārus, 

ieteikumus turpmāko izdevumu veidošanā un vērtējumu par 

mūsu izdevumu sūtiet Komunikācijas nodaļai: tālr. 67047834, 

inta.stipniece@izm.gov.lv. 

Izdevums iznāk reizi mēnesī - mēneša pēdējā nedēļā. Informācijas pārpublicēšanas  

gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta. 
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Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieki ziedo asinis 

IZM Komunikācijas nodaļas pārvaldes vecākā referente Inese 

Strode šādā krēslā sēž jau trešo reizi. „Zīmīgi, ka asinis sāku 

nodot, uzsākot darba gaitas Izglītības un zinātnes ministrijā. 

Pirms tam par to biju domājusi, bet līdz reālai darbībai 

nenonācu. Kolēģu piemērs iedvesmoja, un tagad es savukārt 

aicinu tos, kas vēl nav sadūšojušies – tā ir lieliska iespēja reāli 

palīdzēt kādam cilvēkam!”      

Izglītības uz zinātnes ministri-

jas (IZM) un tās padotības 

iestāţu darbinieki pirms Zie-

massvētkiem iesaistījās īpašā 

labdarības akcijā, ziedojot 

asinis. 

 

16.decembra rītā pie IZM 

ēkas, Rīgā, Vaļņu ielā 2, pie-

stāja Valsts asinsdonoru cen-

tra specializētais donoru auto-

buss, un visas dienas garumā 

tā durvis vēra 50 IZM un tās 

padotības iestāţu darbinieki. 

  

Līdz šim IZM un padotības 

iestāţu pārstāvji regulāri ie-

saistījušies valsts pārvaldes 

asinsdonoru akcijā „Palīdzi 

palīdzēt!”, bet individuālu ak-

ciju IZM organizēja pirmo 

reizi.  

 

IZM valsts sekretārs 

M.Gruškevics, kurš arī pats 

nodeva asinis, saka: 

„Tuvojoties Ziemassvētkiem 

bieţi esam gatavi iesaistīties 

labdarības projektos, ziedojot 

naudu vai sarūpējot dāvanas 

cilvēkiem, kam ikdienā neklā-

jas viegli. Taču šī akcija ir 

īpaša – ziedojot asinis, mēs 

varam kādam sniegt iespēju 

dzīvot. Esmu gandarīts, ka 

akcija guva tik lielu mūsu dar-

binieku atsaucību.” 

 

Asinis ziedoja IZM, Izglītības 

satura un eksaminācijas centra, 

Valsts Valodas aģentūras, 

Akadēmisko programmu aģen-

tūras, Vispārējās izglītības 

kvalitātes novērtēšanas valsts 

aģentūras, Izglītības valsts 

inspekcijas, Valsts izglītības 

attīstības aģentūras un Studiju 

fonda darbinieki.  

Lai Jaunajā, 2009.gadā, mums netrūkst labestības, mīlestības, 

veiksmes  un optimisma!   

http://www.izm.gov.lv/
mailto:inta.stipniece@izm.gov.lv
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