
Arī IZM ik gadu saka paldies 

izciliem pedagogiem un zināt-

niekiem, kas devuši lielu ie-

guldījumu savu skolēnu, savas 

skolas un izglītības un zināt-

nes nozaru attīstībā un peda-

gogu profesijas prestiža celša-

nā, neraugoties ne uz kādiem 

apstākļiem. Vēl līdz 

31.maijam iespējams pieteikt 

ikvienu skolotāju vai zinātnes 

nozarē strādājošo, kas, Jūsu-

prāt, pelnījis saņemt Izglītības 

un zinātnes ministrijas Gada 

balvu. Par pieteikšanās kārtību 

visa informācija izdevumā.  
 

Ceram, ka šajā izdevumā no-

derīgu informāciju, kas rosina 

gan uz jauniem darbiem, gan 

pārdomām, atradīs ikviens!  
 

Pieteikties IZM informatīvā 

izdevuma saņemšanai var 

mūsu mājas lapā  

www.izm.gov.lv.  
 

Uz tikšanos nākamajā izdevu-

mā maija beigās!  
 

Ar sveicieniem –  

IZM Komunikācijas nodaļa  

prese@izm.gov.lv 

Mums ir patiess prieks ar jums 

tikties jau otrajā Izglītības un 

zinātnes ministrijas (IZM) 

informatīvajā izdevumā. 

Paldies visiem, kuri pēc pirmā 

izdevuma iznākšanas zvanīja 

un rakstīja mums, lai ieteiktu 

tēmas jaunajam izdevumam, 

uzdotu jautājumus un vienkārši 

pateiktu paldies. Par jūsu 

patieso interesi liecina tas, ka 

dažu nedēļu laikā informatīvā 

izdevuma saņemšanai 

reģistrējušies vairāk nekā 300 

lasītāju un skaits ar katru dienu 

turpina pieaugt. Informācija un 

notikumi izglītības, zinātnes, 

sporta un valsts valodas jomā 

ir daudz,  jums, lasītāji, tā var 

būt nozīmīga dažādos 

aspektos, tāpēc rosinām droši 

izteikties un informēt mūs – 

IZM informatīvā izdevuma 

veidotājus – par to, ko Jums 

būtu svarīgi uzzināt.  
 

Sācies pavasaris, noslēgumam 

tuvojas mācību gads, tāpēc 

šajā numurā publicējam infor-

māciju par skolēnu drošību 

ekskursiju un pārgājienu laikā, 

eksāmeniem, likumprojektu 

„Grozījumi Izglītības likumā”, 

pētījumu „Sporta bāzu cel-

tniecības plānošana un attīstī-

ba Latvijā” un citu aktuālo 

informāciju izglītības nozarē.  
 

Īpašs gandarījums, ka šodien, 

30.aprīlī, Valsts Izglītības 

attīstības aģentūra un Studiju 

fonds noslēdz līgumu par 

11,24 miljonu latu piešķīru-

mu ES Sociālā fonda projekta 

„Atbalsts vispārējās izglītības 

pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekš-

metos” īstenošanai, kas pa-

redz mērķstipendiju izmaksu 

vispārējās izglītības dabaszi-

nātņu, matemātikas un sveš-

valodu skolotājiem. Šis Lat-

vijā ir pirmais Eiropas Savie-

nības (ES) struktūrfondu 

2007. – 2013. gada plānoša-

nas perioda noslēgtais projek-

ta līgums. Kur un kā pedago-

gi varēs pieteikties šīm sti-

pendijām, lasiet izdevumā!  
 

Tuvojas mācību gada beigas 

un skolu izlaidumos skolēni 

saka paldies saviem skolotā-

jiem par pašaizliedzību, sava 

darba mīlestību un lielo de-

vumu personības izaugsmē. 

Labdien! 
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Izglītības un zinātnes ministrijas 

informatīvais izdevums 

Šajā numurā: 

Ievads 1 

Lai ekskursijas un pārgā-

jienus neaizēnotu nepatī-

kami starpgadījumi 
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Uzsākts atbalsts vispārē-

jās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritāra-

jos mācību priekšmetos 

2 

Sporta bāzu celtniecības 

plānošanai un attīstībai 

nepieciešams izstrādāt 

attīstības programmu 
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Jau maijā sākas valsts 

pārbaudījumu sesija 

4 

Sagatavoti grozījumi  

Izglītības likumā 

5 

Uzlabo mācību kvalitāti  

dabaszinātņu, matemāti-

kas un tehnoloģiju priekš-

metos 

6 

Aicina pieteikt izcilus izglītī-

bas un zinātnes darbinie-

kus IZM 2008.gada balvai 

7 

Konkurss mūžizglītības 

logotipa izstrādei 
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1.lapa 

 

Konkurss EIROPAS ATZINĪ-

BAS ZĪME VALODU APGU-

8 

Ārvalstu stipendijas 8 

Profesionālās izglītības 

iestādes aicinātas piedalī-

ties metodisko izstrādņu 

9 

Noslēdzies projekts „Esi 

aktīvs!” 

9 

Izstrādājot metodiskos 

materiālus, akcentē pilso-

niskās audzināšanas nozī-

mi 

 

ros, īpaši vēršot uzmanību uz 

riska faktoriem ekskursiju un 

pārgājienu laikā. Peldēšanās ir 

tikai viens no riska faktoriem, 

kas ir identificēts.  

 

 

Turpinājums 2.lp. 

Nr.2 

Lai ekskursijas un pārgājienus neaizēnotu nepatīkami starpgadījumi 

Sācies pavasaris, noslēgumam 

tuvojas mācību gads un dau-

dzas Latvijas izglītības iestā-

des, kā ik gadu, plāno ārpus-

skolas aktivitātes. Lai priecīgo 

notikumu neaizēnotu nepatīka-

mi starpgadījumi vai pat traģē-

dijas, Izglītības un zinātnes 

ministrija (IZM) aicina vecā-

kus, skolotājus un skolu va-

dību skolēnu drošības jautā-

jumus ekskursiju un pārgājie-

nu laikā, kā arī vasaras brīv-

laikā risināt īpaši atbildīgi. 

 

Ar bērnu drošību saistītos 

jautājumus IZM aktualizējusi 

izglītības pārvalžu seminā-

Latviešu valodā iztulkota 

grāmata par skolu 

autonomiju Eiropā 

11 

10 

Aktuālais jautājums 11 

Sveiciens Latvijas 

Neatkarības pilngadībā! 12 

http://www.izm.gov.lv
mailto:mailto:prese@izm.gov.lv


Turpinājums no 1.lp. 
 

Izvērtējot dažādus gadījumus 

no skolu pieredzes secinām, 

ka nav iespējams apzināt vi-

sus potenciālos riskus un atru-

nāt izvairīšanos no tiem nor-

matīvajos aktos, tomēr būtiski 

skolotājiem, vecākiem un 

skolu vadībai būt modriem, 

analizēt citu skolu pieredzi un 

izvērtēt riskus, lai izvairītos 

no jebkāda apdraudējuma 

skolēnu drošībai. Papildus 

vēršam uzmanību uz to, lai 

klases ekskursijās dotos pie-

tiekams skaits pedagogu, kā 

arī vecāki, ja viņiem ir tāda 

vēlēšanās. 

Pagājušajā nedēļā IZM nosū-

tījusi vēstuli rajonu un pilsētu 

izglītības iestāžu vadītājiem, 

izglītības iestāžu direktoriem, 

atgādinot spēkā esošos nor-

matīvos aktus saistībā ar bēr-

nu drošību un aicinot pirms 

došanās ekskursijā rūpīgi iz-

vērtēt visus riskus, jo īpaši 

domājot vai peldēšanās atklā-

tās peldvietās ir nepieciešama 

patīkamai un neaizmirstamai 

klases ekskursijai. Ekskursiju 

un pārgājienu laikā bērni drīkst 

peldēties tikai tajās peldvietās, 

kas atbilst Ministru kabineta 

noteikumu „Peldvietu iekārtoša-

nas un higiēnas noteikumi” pra-

sībām, papildus vērtējot to pie-

mērotību konkrētā vecumposma 

bērniem. 

 

Kā uzsver IZM Vispārējās izglī-

tības departamenta direktors 

Artūrs Skrastiņš, pirms došanās 

ekskursijā, tās organizētājiem 

vairākkārt rūpīgi jāpārdomā 

katrs plānotais solis, stingri ie-

vērojot Ministru Kabineta notei-

kumus „Kārtība, kādā nodroši-

nāma izglītojamo drošība izglī-

tības iestādēs un to organizēta-

jos pasākumos” un izglītības 

iestādē izstrādāto drošības in-

strukciju „Par drošību ekskursi-

jās un pārgājienos”, ar šo in-

strukciju iepazīstinot skolēnus. 

Normatīvie akti nosaka, ka 

pirms došanās ekskursijā vai 

pārgājienā atbildīgā persona 

izglītības iestādes vadītājam 

iesniedz rakstisku informāci-

ju, kurā norādīts ekskursijas 

mērķis, maršruts, ilgums, da-

lībnieku saraksts, vecums, 

pārvietošanās veids, nakšņo-

šanas vieta, saziņas iespējas 

un pirmās palīdzības sniegša-

nas iespējas. Ar šo informāci-

ju obligāti jāiepazīstina arī 

vecāki. Savukārt vecākiem 

ekskursijas vadītājs jāinformē 

par sava bērna veselības traucē-

jumiem vai specifiskām īpatnī-

bām, ja tam nepieciešama īpaša 

uzmanība, kā arī par iespēju 

nepieciešamības gadījumā sazi-

nāties ar vecākiem. 

 

Tuvojoties skolēnu vasaras 

brīvlaikam, IZM aicina klašu 

audzinātājus pārrunāt ar skolē-

niem dažādus drošības jautāju-

mus. Arī vecākiem šie jautāju-

mi ar saviem bērniem regulāri 

jāpārrunā, analizējot plašsazi-

ņas līdzekļos minētos negadīju-

mus. Visu skolēnu vasaras brīv-

laiku bērni nepavada kopā ar 

vecākiem, tāpēc aicinām vecā-

kus regulāri interesēties par 

bērna gaitām, meklēt un atrast 

iespējas, kā aktīvi, veselīgi un 

lietderīgi rosināt bērnus pavadīt 

viņu brīvo laiku.  

oda noslēgtais projekta līgums. 

Ko ar šo projektu izglītības 

sistēmā vēlamies panākt?  

Projekta mērķis ir veicināt jaun-

u skolotāju ienākšanu skolās, 

skolotāju trūkuma novēršanu, 

2008.gada 

30.aprīlī Valsts 

Izglītības attīstī-

bas aģentūra un 

Studiju fonds 

noslēdza līgumu 

par 11,24 miljo-

nu latu piešķīru-

mu ES Sociālā 

fonda projekta 

„Atbalsts vispā-

rējās izglītības 

pedagogu nodro-

šināšanai priori-

tārajos mācību 

priekšmetos” 

īstenošanai, kas 

paredz mērķsti-

pendiju izmaksu vispārējās 

izglītības dabaszinātņu, mate-

mātikas un svešvalodu skolo-

tājiem. Šis ir mūsu valstī pir-

mais ES struktūrfondu 2007. 

– 2013.gada plānošanas peri-

kā arī mācību kvalitā-

tes uzlabošanos dabas-

zinātņu un svešvalodu 

priekšmetos. Ar mērķ-

stipendijām valsts 

līmenī ceram panākt 

zināmu lūzuma pun-

ktu jauniešu izvēlē par 

labu turpmākajām 

studijām augstākajā 

izglītībā dabaszinātņu 

un tehnoloģiju prog-

rammās. 
 

Kuru mācību priekš-

metu skolotājiem 

mērķstipendijas pare-

dzētas? 

Saskaņā ar ES struktūr-

fondu plānošanas dokumentiem 

prioritāri atbalstāmie mācību 

priekšmeti ir fizika, ķīmija,  

 

 

Uzsākts atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos 

2.lapa 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

“Nav iespējams 

apzināt visus 

potenciālos riskus un 

atrunāt izvairīšanos no 

tiem normatīvajos 

aktos, tomēr būtiski 

skolotājiem, vecākiem 

un skolu vadībai būt 

modriem, analizēt citu 

skolu pieredzi un 

izvērtēt riskus, lai 

izvairītos no jebkādiem 

draudiem skolēnu 

drošībai.” 

Nr.2 

No kreisās: izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, 

īpašu uzdevumu ministrs ES līdzekļu apguves lietās 

Normunds Broks un IZM valsts sekretāra vietniece 

struktūrfondu jautājumos un Eiropas lietās Lauma Sīka 

Turpinājums 3.lp. 



Lai sporta objektu finansēša-

na notiktu saskaņā ar Izglītī-

bas un zinātnes ministrijas 

(IZM) izstrādātās sporta 

politikas noteiktajiem mēr-

ķiem un tiktu izveidots vie-

nots un pārskatāms projektu 

atlases mehānisms valsts 

investīciju līdzfinansējumam 

pašvaldības izglītības iestāžu 

un multifunkcionālo sporta 

būvju celtniecībā, nepiecie-

šams izstrādāt vidēja termiņa 

Sporta būvju attīstības prog-

rammu – tā secinājuši pētīju-

ma „Sporta bāzu celtniecības 

plānošana un attīstība Latvi-

jā” eksperti. 

 

Pētījuma mērķis ir radīt in-

formatīvo pamatu politikas 

dokumentu un normatīvo 

aktu izstrādei saistībā ar 

sporta bāzu tīkla attīstību 

laika periodā līdz 

2013.gadam. Pētījuma laikā 

tika izvērtēta sporta objektu 

izvietojuma lietderība, izvēr-

tēti līdzšinējie finanšu avoti, 

līdzšinējais attīstības un fi-

nansējuma plānošanas pro-

cess, valsts, pašvaldību un 

privātā sektora attiecību mo-

delis sporta bāzu plānošanā, 

būvēšanā un uzturēšanā. 

 

Eksperti izstrādājuši sporta 

bāzu plānojuma perspektīvas 

saistībā ar administratīvi teri-

toriālo reformu un iespēja-

mos sporta bāzu finansēšanas 

modeļus, kā arī kritērijus 

jaunu sporta objektu būvnie-

cībai nacionālas nozīmes un 

vietējas nozīmes sporta attīs-

tības centros. 

 

Izvērtējot situāciju Cēsu un 

Talsu rajonā, eksperti uz pie-

mēru bāzes parādījuši, kā 

varētu notikt skolu sporta 

zāļu optimālā izvietojuma 

izvērtēšana visos Latvijas 

novados. Pētījums piedāvā 

risināt skolu sporta zāļu cel-

tniecības problēmu saistībā 

ar vispārējās izglītības skolu 

tīkla attīstības modeli. Vispā-

rējās izglītības skolu investī-

ciju projektu izvērtēšanai tiek 

piedāvāti kritēriji, kurus pēc 

būtības iespējams lietot spor-

ta objektu izvietojuma sakār-

tošanā katrā no administratī-

vajiem līmeņiem. Novērtē-

šana varētu tikt veikta, ņe-

mot vērā demogrāfisko situ-

āciju un iedzīvotāju blīvu-

mu, iedzīvotāju aktivitāti, kā 

arī ģeogrāfisko aspektu un 

tuvāko sporta objektu noslo-

gotību. 

 

Veicot situācijas analīzi, 

pētījuma autori secinājuši, 

ka nepastāv vienots koordi-

nācijas un informācijas ap-

maiņas mehānisms starp 

institūcijām, kas nodarbojas 

ar veselīga dzīvesveida vei-

cināšanu un uz augstiem 

sasniegumiem orientēta 

sporta politikas plānošanu. 

 

Sporta objektu finansēšana 

daudzos gadījumos notiek 

ārpus IZM izstrādās sporta 

politikas noteiktajiem mēr-

ķiem, līdz ar to nedodot ie-

spēju institūcijai, kas atbildī-

ga par sporta politiku valstī, 

piedalīties lēmumu pieņem-

šanas procesā. 

  

Turpinājums 4.lp. 

Sporta bāzu celtniecības plānošanai un attīstībai nepieciešams 

izstrādāt Sporta būvju attīstības programmu 

3.lapa 

 

„IZM ar pētījuma gala 

ziņojumu plāno 

iepazīstināt arī politiķus un 

valdībā ir gatava aizstāvēt 

pētījumā ietverto ideju – 

lemjot par sporta būvju 

celtniecības plānošanu un 

attīstību, nacionālā 

finansējuma sadalē ievērot 

stingrus un visiem 

saprotamus kritērijus.”  

Nr.2 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Turpinājums no 2.lp. 

 

bioloģija, dabaszinības, ma-

temātika, informātika, sveš-

valoda. 

. 

Līdz ar to uz stipendiju var 

pieteikties minēto mācību 

priekšmetu skolotāji, kuri 

kādu no šiem mācību priekš-

metiem māca vispārizglīto-

jošo skolu 7. – 12. klasēs vai 

profesionālās izglītības iestā-

dēs. 

 

Kādi ir nosacījumi, lai sko-

lotājs varētu pretendēt uz 

mērķstipendiju?  

Mērķstipendiju 100 LVL 

apmērā primāri piešķir peda-

gogiem, kas vispārējās izglī-

tības iestādes 7.-12.klasē vai 

profesionālās izglītības iestā-

dēs māca kādu no prioritāri 

atbalstāmajiem mācību 

priekšmetiem vismaz 12 

kontaktstundas nedēļā un 

iegūst prioritārā mācību 

priekšmeta pedagoga profe-

sionālo kvalifikāciju atbil-

stošā studiju programmā. 

 

Nākamie uz stipendiju var 

pretendēt  pedagogi, kuri jau 

ir ieguvuši   pedagoga profe-

sionālo kvalifikāciju priori-

tārajā mācību priekšmetā, 

māca vispārējās izglītības 

iestādes 7.-12.klasē vai pro-

fesionālās izglītības iestādēs 

prioritāro mācību priekšmetu 

vai priekšmetus vismaz  9   

kontaktstundas nedēļā un 

papildus darbam veic  no-

teiktos skolotāja pētniecības 

un radošā darba  uzdevumus. 

Šie pedagogi saņems stipen-

diju no 65 līdz 150 latiem 

mēnesī, atkarībā no kontakt-

stundu skaita. Stipendija 150 

latu apmērā tiks pieškirta 

skolotājiem, kuriem ir 21 vai 

vairāk kontaktstundas nedē-

ļā.  

Saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem no šīs stipendijas 

netiks atrēķināti iedzīvotāja 

ienākuma nodoklis, stipendi-

ja netiks izmaksāta atvaļinā-

juma un ilgstošas darba ne-

spējas laikā.  

 

Kur skolotājam jāpiesa-

kās, lai saņemtu stipendi-

ju?  

Skolotājiem jāvēršas ar ie-

sniegumiem pie projekta 

sadarbības partneriem tās 

pilsētas vai rajona izglītības 

pārvaldē, kuras administratī-

vajā teritorijā atrodas skola, 

kurā skolotājs strādā. 

IZM valsts sekretārs 

Mareks Gruškevics 

Plašāka informācija, kādi 

ir nosacījumi, lai skolotājs 

varētu pretendēt uz 

mērķstipendiju, ir 

atrodama Studiju fonda 

interneta mājas lapā 

www.sf.gov.lv,  

kā arī IZM mājas lapā 

http://esfondi.izm.gov.lv/ 

http://www.sf.gov.lv/
http://esfondi.izm.gov.lv/
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Pētījuma autori norāda, ka 

ministriju starpā nav vienotu 

kritēriju sporta būvju finansē-

šanā, investīciju projektu attīs-

tībā vērojama ministriju indi-

viduālā pieeja (sporta būves 

tiek finansētas no IZM, Aiz-

sardzības ministrijas, Iekšlietu 

ministrijas), bet projektu atlasē 

vērojama pārspīlēta politisko 

partiju iejaukšanās. 

 

Tieši tāpēc nepieciešams iz-

strādāt vidēja termiņa Sporta 

būvju attīstības programmu, 

kuras mērķis būtu noteikt ko-

pējo gada budžetu jeb valsts 

investīciju grozu sporta būvēm, 

tādējādi radot sistēmu, kurā 

visām pašvaldībām tiek nodro-

šinātas vienādas iespējas pre-

tendēt uz valsts līdzfinansēju-

mu un tiktu garantēts finansē-

jums projekta realizācijai arī 

turpmākajos gados, ja celtniecī-

ba paredzēta vidējā termiņā. 

Sporta būvju attīstības prog-

rammā jāiekļauj arī uz augs-

tiem sasniegumiem orientēto 

sporta būvju investīciju projek-

ti. 

 

IZM valsts sekretāra vietnieks 

sporta jautājumos Edgars Šneps 

uzskata, ka šis pētījums ir raci-

onāls skats no malas. Iespē-

jams, tieši tas pietrūka, lai vi-

sos lēmumu pieņemšanas līme-

ņos būtu skaidrs, ka par inves-

tīcijām nozarē jāatbild nozares 

politikas izstrādātājiem, kā arī 

saprotami kritēriji ļauj efektīvi 

rīkoties ar budžeta līdzekļiem 

un neļauj apšaubīt pieņemtos 

lēmumus. Pētījuma autoru 

izstrādātais algoritms optimā-

lam sporta zāļu izvietojumam 

jau šobrīd var tikt izmantots 

plānošanas vajadzībām. Turpi-

nāsim darbu, lai īstenotu pētī-

juma autoru piedāvātās idejas. 

 

2007./2008.mācību gada valsts 

pārbaudījumu sesija sāksies 

13.maijā, kad notiks ieskaite 

3.klasei. Pēdējais valsts pār-

baudes darbs šogad notiks 

16.jūlijā – vēstures eksāmens 

9.klasei (papildtermiņā). 

Plānots, ka šajā mācību gadā 

ISEC vispārējās vidējās izglītī-

bas sertifikātus izglītības pār-

valžu vadītājiem izsniegs 

2008.gada 18.jūlijā. 

Ja skolēns vēlas stāties augst-

skolā ārpus Latvijas, kurā uz-

ņemšanas noteikumi paredz 

dokumentu iesniegšanu pirms 

18.jūlija, ISEC var izsniegt 

izziņu, kas apliecinātu, ka per-

sona ir nokārtojusi centralizē-

tos eksāmenus un saņems tajos 

vērtējumu. 

 

Saistībā ar valsts pārbaudes 

darbu drošības jautājumiem, 

ISEC pagājušajā gadā ir veikti 

divi auditi ar mērķi izvērtēt un 

sniegt ierosinājumus drošības 

pasākumu pilnveidei centrali-

zēto eksāmenu sagatavošanas, 

pavairošanas un piegādes pro-

Kā informē Izglītības satura un 

eksaminācijas centrs (ISEC), 

vidējās vispārējās izglītības 

iegūšanai jākārto pieci eksā-

meni – divi valsts noteiktie 

(latviešu valodā un literatūrā 

un vienā no svešvalodām), 

viens skolas noteiktajā mācību 

priekšmetā, kā arī divi skolēna 

izvēlētajos mācību priekšme-

tos. Līdz 1.aprīlim skolēni 

varēja precizēt savu izvēli, un 

izglītības pārvalžu iesūtītā 

informācija liecina, ka vidus-

skolās centralizētos eksāmenus 

kārtos 98 748 skolēni. Lielā-

kais pieteikušos skaits ir eksā-

meniem angļu valodā, latviešu 

valodā un literatūrā, vēsturē un 

matemātikā. ISEC apkopojis 

arī 9.klašu skolēnu pieteiku-

mus centralizētajam eksāme-

nam latviešu valodā mazākum-

tautību izglītības programmās 

- eksāmenam saņemti 7442 

pieteikumi. Savukārt necentra-

lizētos valsts pārbaudes darbus 

9.klases noslēgumā kārtos 

94012 skolēni. 
 

cesos. Ir pilnveidoti iekšējie 

normatīvie akti un palielināts 

atbildības līmenis darbinie-

kiem, kas iesaistīti eksāmenu 

sagatavošanas gaitā. Ir veikti 

vairāki fizisko drošību veicino-

ši pasākumi. Pastiprināta vērī-

ba tiek vērsta uz eksāmenu 

materiālu pavairošanas un pie-

gādes kārtību. 
 

Līdzīgi kā citus gadus arī šo-

gad no 6. maija līdz 18. jūlijam 

darbosies ISEC uzticības tālru-

nis. 
 

Zvanot uz šo numuru, automā-

tiskajā atbildētājā varēs atstāt 

ierosinājumus un komentārus 

par valsts pārbaudes darbiem 

un to norisi. ISEC atgādina, ka 

minētais tālrunis nav paredzēts 

situācijām, kurām nepiecie-

šams tūlītējs risinājums. 
 

Šajā pašā laikā darbosies arī e-

pasts eksameni@isec.gov.lv, 

uz kuru ISEC aicina nosūtīt 

informāciju un jautājumus par 

valsts pārbaudes darbiem elek-

troniski. 

Jau maijā sākas valsts pārbaudījumu sesija 

4.lapa 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Papildus informācija 

pieejama 

www.isec.gov.lv  

sadaļā „Eksāmeni” 

Nr.2 

Ar pētījumu „Sporta bāzu celtniecības plānošana un attīstība Latvijā” var iepazīties IZM mājas lapā  

http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/sports/petijumi.html 

mailto:eksameni@isec.gov.lv
http://www.isec.gov.lv/
http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/sports/petijumi.html


Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

5.lapa 

.Ņemot vērā to, ka, strauji mai-

noties darba tirgū un sabiedrībā 

kopumā nepieciešamajām zinā-

šanām, to pielietojumam un 

kompetencēm, ievērojami ir 

mainījies mācību saturs un pra-

sības pamatizglītībā, vidējā un 

augstākā izglītībā, Izglītības un 

zinātnes ministrija (IZM) izstrā-

dājusi likumprojektu 

„Grozījumi Izglītības likumā”. 

„Izglītības likums” pašreizējā 

redakcijā stājās spēkā pirms 

vairāk nekā deviņiem gadiem - 

1999.gada 6.janvārī. 

 

Lai „Izglītības likums” atbilstu 

pašreizējai situācijai, nepiecie-

šami grozījumi tā saturā, nosa-

kot valsts un pašvaldību kompe-

tences pieaugušo izglītības īste-

nošanā, izglītības procesā ie-

saistīto pušu (izglītojamā, peda-

goga un izglītojamā vecāku) 

tiesības un pienākumus, pašval-

dības tiesības noteikt maksu 

profesionālās ievirzes izglītības 

iestādēs mācību materiālā bāzes 

papildināšanai un pilnveidoša-

nai, kā arī pirmskolas izglītības 

iestāžu finansēšanu.  

 

Lai sekmētu izglītības attīstību 

un progresu, likumprojektā kā 

viens no galvenajiem pedagogu 

uzdevumiem izvirzīts skolēnu 

attieksmes un motivācijas vei-

došana. Pedagoga pienākums ir 

radoši un atbildīgi piedalīties 

izglītības programmu īstenoša-

nā, veidot izglītojamā attieksmi 

pret sevi, citiem, darbu, dabu, 

kultūru, sabiedrību un valsti, 

audzināt krietnus, godprātīgus 

cilvēkus – Latvijas patriotus. 

 

„Izglītības likuma” 52.panta 

pašreizējā redakcija galvenokārt 

izsaka tikai pedagogu sociālās 

tiesības un garantijas, bet neno-

saka būtiskas pedagogu profesi-

onālās tiesības. Likumprojektā 

paplašinātas pedagoga tiesības, 

lai sekmīgāk piedalītos izglītī-

bas procesu pilnveidē, kā arī 

tiesības saņemt ne tikai materi-

ālo, bet arī izglītības procesa 

īstenošanai nepieciešamo infor-

matīvo nodrošinājumu. Lai 

veicinātu sabiedrības atbalstu 

pedagogiem un pedagoga pro-

fesijas prestiža celšanu, kā vie-

na no tiesībām paredzēta – tie-

sības saņemt sabiedrības atbal-

stu. 

 

Likumprojektā papildināti sko-

lēna pienākumi, nosakot, ka 

skolēns ar savu rīcību nedrīkst 

diskreditēt izglītības iestādi, 

viņam jāievēro pedagogu, izglī-

tojamo un citu personu tiesības 

un intereses, jāsargā savu un 

citu personu veselība un dzīvī-

ba, kā arī jāpiedalās izglītības 

iestādes apkārtējās vides sagla-

bāšanā un sakopšanā. 

 

Būtiski papildinājumi ieviesti 

likuma 58.pantā, kas nosaka 

vecāku (personu, kas realizē 

aizgādības tiesības) pienāku-

mus. Grozījumi paredz, ka ve-

cākiem jāievēro ne tikai sava 

bērna tiesības, bet arī pārējo 

bērnu, pedagogu un citu perso-

nu likumiskās tiesības un inte-

reses, kā arī jāinformē izglītī-

bas iestāde par bērna veselības 

stāvokli, specifiskām īpatnībām 

un citiem apstākļiem, kuri būtu 

nozīmīgi izglītības procesā. 

 

Grozījumi Izglītības likumā 

paredz izmaiņas pašreizējā 

izglītības iestāžu finansēšanas 

kārtībā un izglītības sistēmas 

finansēšanas avotos. Likumpro-

jekts paredz, ka privāto izglītī-

bas iestāžu finansēšanā valsts 

un pašvaldības piedalās atbil-

stoši MK noteikumiem par 

izglītības programmu īstenoša-

nas izmaksu minimumu uz 

vienu izglītojamo, ja šajās ie-

stādēs tiek īstenotas ne tikai 

akreditētas pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības 

programmas, bet arī pirmssko-

las izglītības programmas un 

licencētas profesionālās ievir-

zes izglītības programmas. 

 

Savukārt „Izglītības likuma” 

60. pants „Izglītības iestāžu 

finansēšanas kārtība” paredz, 

ka arī privāto pirmsskolas iz-

glītības iestāžu pedagogu dar-

ba samaksa tiek nodrošināta no 

valsts budžeta līdzekļiem un 

valsts budžeta mērķdotācijām. 

 

Lai noteiktu valsts un pašvaldī-

bu atbildību pieaugušo izglītī-

bā un nodrošinātu efektīvāku 

valsts un pašvaldību finansēju-

ma sadali un izlietošanu, ir 

papildināts likuma 14.pants, 

deleģējot tiesības Ministru 

kabinetam noteikt kārtību, 

kādā valsts finansē pieaugušo 

neformālās izglītības program-

mas, un kritērijus, lai varētu 

pretendēt uz šādu finansējumu, 

kā arī kārtību, kādā tiks finan-

sēti atbalsta pasākumi darba 

devējiem darbinieku papildu 

izglītošanā un kritērijus, lai 

varētu pretendēt uz šādu finan-

sējumu. 

 

Būtisku ieguldījumu un priekš-

likumus šī likumprojekta gro-

zījumu izstrādē sniedza 

2007.gada augustā visā Latvijā 

notikušās reģionālās izglītības 

iestāžu vadītāju un pedagogu 

konferences „Dialogs un sa-

skaņota rīcība izglītībā”. Šo 

konferenču ietvaros īpaša dar-

ba grupa bija veltīta tieši sko-

las un ģimenes sadarbības jau-

tājumiem un tajā piedalījās 

Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrības spe-

ciālisti, izglītības nozares pār-

stāvji un eksperti, IZM amat-

personas un vecāku pārstāvji. 

Sagatavots likumprojekts „Grozījumi Izglītības likumā” 

Nr.2 

Ar likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā” var iepazīties mājas lapā 
http://www.izm.gov.lv/normativie-akti/projekti.html 

Likumprojektā 

paplašinātas 

pedagoga tiesības, 

lai sekmīgāk 

piedalītos izglītības 

procesa pilnveidē, kā 

arī tiesības saņemt ne 

tikai materiālo, bet 

arī izglītības procesa 

īstenošanai 

nepieciešamo 

informatīvo 

nodrošinājumu.  

http://www.izm.gov.lv/normativie-akti/projekti.html
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Uzlabo mācību kvalitāti  

dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos 

No 2005. gada jūlija līdz 2008. 

gada augustam Izglītības un 

zinātnes ministrijas Izglītības 

satura un eksaminācijas centrs 

(ISEC) īsteno Eiropas Savienī-

bas struktūrfondu nacionālās 

programmas “Mācību kvalitā-

tes uzlabošana dabaszinātņu, 

matemātikas un tehnoloģiju 

priekšmetos vidējā izglītībā” 

projektu “Mācību satura izstrā-

de un skolotāju tālākizglītība 

dabaszinātņu, matemātikas un 

tehnoloģiju priekšmetos”. 
 

Projekta ietvaros modernizēts 

mācību saturs vidējā izglītības 

pakāpē (10.–12. klase) bioloģi-

jā, ķīmijā, matemātikā, fizikā 

un dabaszinībās, izstrādāti, 

izdoti un ieviesti 15 skolotāju 

atbalsta materiālu komplekti 

(kopumā 90 brošūras, 30 kom-

paktdiski). Vairāk nekā 6000 

skolēnu apguvuši modernizētu 

mācību saturu, izmantojot pro-

jektā izstrādātos atbalsta mate-

riālus, 50 pilotskolām radīta 

iespēja kļūt par reģionālajiem 

metodiskajiem centriem, pro-

jekts tās nodrošinājis ar nepie-

ciešamo aprīkojumu mācību 

satura un skolotāju atbalsta 

materiālu aprobācijai, savukārt 

2960 skolotājiem ir nodrošinā-

ta iespēja paaugstināt savu 

kvalifikāciju tālākizglītības 

kursos. 
 

Semināri direktoru  

vietniekiem 
 

Lai sniegtu skolām nepiecieša-

mo atbalstu modernizētā mācī-

bu satura īstenošanai un snieg-

tu informāciju par skolotāju 

atbalsta materiālu izmantoša-

nas iespējām, kā arī citām iz-

maiņām, kas ienāks skolās 

dabaszinātnēs un matemātikā, 

šā gada aprīlī un maijā tiek 

organizēti semināri skolu di-

rektoru vietniekiem izglītības 

jomā „Mūsdienīgs mācību 

process dabaszinātnēs un ma-

temātikā” un direktoru vietnie-

kiem informātikas jautājumos 

„Informāciju tehnoloģijas 

mūsdienīgā dabaszinātņu un 

matemātikas mācību proce-

sā”. 
 

Plašāku informāciju par semi-

nāru norisi meklējiet projekta 

interneta mājas lapā 

www.dzm.lv. 
 

21.maijā –  

noslēguma konference 

 

2008. gada 21.maijā notiks 

projekta noslēguma konferen-

ce, kuras laikā tās dalībnieki 

tiks iepazīstināti ar projekta 

īstenošanas gaitu un sasnieg-

tajiem rezultātiem, kā arī va-

rēs piedalīties interesantās 

lekcijās un diskusijās par da-

žādiem aktuāliem dabaszināt-

ņu un matemātikas jautāju-

miem. Tās vadīs zināmi da-

baszinātņu un matemātikas 

pētnieki gan no Latvijas, gan 

ārvalstīm, piemēram, Londo-

nas Karaliskās koledžas pro-

fesors Džonatans Osborns, 

Igaunijas Ķīmijas skolotāju 

asociācijas prezidents, profe-

sors Arne Tildseps, biologs 

un SIA „Genera” direktors 

Juris Šteinbergs, Latvijas Uni-

versitātes pētnieks Ilgonis 

Vilks, Latvijas Universitātes 

profesors Ivars Lācis un citi. 
 

Konferences laikā tās dalīb-

nieki varēs apmeklēt interak-

tīvu izstādi, kurā būs iespēja 

ne tikai iepazīties ar projekta 

sagatavotajiem skolotāju at-

balsta materiāliem, pilotsko-

lām nodrošināto aprīkojumu, 

tālākizglītības kursu norisi, 

sadarbības partneriem, bet arī 

praktiski darboties ar dažā-

dām modernām ierīcēm, pie-

mēram, interaktīvo tāfeli ar 

balsošanas pultīm, mikrosko-

piem, sensoriem u.tml. 
 

Semināri  

augstskolu docētājiem 
 

Šā gada pavasarī projekts 

organizē seminārus augstsko-

lu docētājiem par īstenotajām 

pārmaiņām dabaszinātņu un 

matemātikas mācību priekšme-

tos vidusskolā. Semināra laikā 

augstskolu docētāji iepazīstas 

ar jauno pieeju dabaszinātņu un 

matemātikas izglītībā vidussko-

lā, dabaszinātniskās un mate-

mātiskās izpratības jēdzienu 

būtību, mācību priekšmetu 

standartiem un programmām, 

ar pieeju mācību satura izstrā-

dei un satura saskaņotību da-

baszinātņu un matemātikas 

mācību priekšmetos, kā arī 

pētniecisko prasmju attīstīšanu 

vidusskolā. Šādu semināru liet-

derību apstiprināja vairāku 

augstskolu rektori Latvijas 

Rektoru padomes sanāksmes 

norises laikā šā gada sākumā. 
 

Semināri jau notikuši Daugav-

pils Universitātes, Rīgas Peda-

goģijas un izglītības vadības 

augstskolas docētājiem, Rīgas 

Tehniskās universitātes mate-

mātikas, fizikas un ķīmijas 

docētājiem, Latvijas Universi-

tātes Ķīmijas fakultātes, Biolo-

ģijas fakultātes un Fizikas un 

matemātikas fakultātes docētā-

jiem un Liepājas pedagoģijas 

akadēmijai. Seminārus plānots 

organizēt arī Rīgas Stradiņa 

universitātes, Ventspils Augst-

skolas un Latvijas Lauksaim-

niecības universitātes dabaszi-

nātņu un matemātikas speci-

ālistiem. 
 

Projekta darba laikā liela uzma-

nība ir pievērsta daudzpusīgai 

sadarbībai ar Latvijas augstsko-

lām. Ir noslēgti sadarbības līgu-

mi ar Latvijas Universitāti, 

Daugavpils Universitāti un 

Liepājas Pedagoģijas akadēmi-

ju. Minēto augstskolu pasnie-

dzēji strādā darba grupās, kā arī 

ir projekta sagatavoto standartu 

projektu un skolotāju atbalsta 

materiālu eksperti. 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums Nr.2 

Projekta ietvaros 

modernizēts mācību 

saturs vidējā izglītības 

pakāpē (10.–12. klase) 

bioloģijā, ķīmijā, 

matemātikā, fizikā un 

dabaszinībās, izstrādāti, 

izdoti un ieviesti 15 

skolotāju atbalsta 

materiālu komplekti 

(kopumā 90 brošūras, 

30 kompaktdiski).  

http://www.dzm.lv/


Izglītības un zinātnes ministri-

ja (IZM) līdz 2008.gada 

31.maijam aicina iesniegt iero-

sinājumus apbalvot izcilus 

izglītības un zinātnes darbinie-

kus, jo šogad jau 10 reizi tiks 

godināti 30 izcili izglītības un 

zinātnes darbinieki, saņemot 

Izglītības un zinātnes ministri-

jas Gada balvu. 

 

IZM Gada bal-

va ir dibināta, 

lai izteiktu atzi-

nību izglītības 

un zinātnes dar-

biniekiem, kuri 

savu darbu veic 

pašaizliedzīgi, 

atbildīgi, ar 

augstu profesi-

onalitāti un ne-

izsīkstošu ener-

ģiju. IZM aicina 

ikvienu novērtēt pedagogu 

darbu un īpaši pateikties izci-

lām personībām, kuras iemieso 

pedagoga profesijas mīlestību 

un devušas lielu ieguldījumu 

mērķtiecīgas, zinošas un ētis-

kas Latvijas sabiedrības veido-

šanā.  

 

IZM Gada balvu - Goda diplo-

mu un naudas prēmiju 500 latu 

apmērā piešķirs par veiksmīgu 

un radošu darbu izglītības sistē-

mas pilnveidē, bērnu, jauniešu 

vai pieaugušo izglītošanā, sa-

darbības nodrošināšanā ar ve-

cākiem un sadarbības partne-

riem; par radošu un kvalitatīvu 

pedagoģisko darbību pirmssko-

las, vispārējā, profesionālajā 

vai augstākajā izglītībā; par 

ieguldījumu bērnu un jauniešu 

pilsoniskajā un patriotiskajā 

audzināšanā, kultūrvēsturisku 

tradīciju saglabāšanā un skolē-

nu pētnieciskās darbības veici-

nāšanā; par pašaizliedzību un 

cilvēcību darbā un attieksmē 

pret skolēniem; par ieguldīju-

mu jauno zinātnieku audzinā-

šanā. 

 

Motivētu ierosinā-

jumu un tam pie-

vienotu informatīvo 

materiālu par bal-

vas piešķiršanai 

izvirzīto kandidātu 

šogad var iesniegt 

pilsētu vai rajonu 

izglītības pārvaldes, 

Augstākās izglītī-

bas padome, Rekto-

ru padome, izglītī-

bas un zinātnes 

ministrs, Latvijas 

izglītības vadītāju 

apvienība, Profesionālās izglī-

tības iestāžu direktoru padome, 

Latvijas izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrība un 

normatīvo aktu noteiktajā kār-

tībā reģistrētas biedrības un 

nodibinājumi. 

 Aicina pieteikt izcilus izglītības un zinātnes darbiniekus  

Izglītības un zinātnes ministrijas 2008.gada balvai 
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 Ar IZM balvas 2008.gada nolikumu un kārtību iespējams iepazīties IZM mājas lapā: 
http://www.izm.gov.lv/ministrija/gada_balva.html 

IZM izsludina konkursu mūžizglītības logotipa izstrādei 

Izglītības un zinātnes ministri-

ja projekta „Nacionālās Mū-

žizglītības stratēģijas izveide 

un ieviešana – Izglītība un 

apmācība 2010” ietvaros izslu-

dina konkursu mūžizglītības 

logotipa (logo) izstrādei. 

Konkursa dalībnieki var būt 

juridiska vai fiziska persona, 

vai personu grupa. 

Konkursam iesniedzamais 

darbs - mūžizglītību simboli-

zējoša logo skice, kas veidota 

saskaņā ar konkursa noteiku-

miem, un logo koncepciju. 

 

Izstrādātus logo priekšlikumus 

lūgums iesniegt līdz 2008.gada 

6.maijam, plkst. 17.00 Izglītī-

bas un zinātnes ministrijā, Vaļ-

ņu ielā 2, 318.kabinetā vai sūtot 

pa pastu (pasta zīmogs līdz 

2008.gada 6.maijam ieskaitot). 

 

Uzvarētāju noteiks ar Izglītī-

bas un zinātnes ministrijas 

rīkojumu izveidota logo vērtē-

šanas komisija, vērtējot piedā-

vāto logo skiču atbilstību kat-

ram no konkursa vērtēšanas 

kritērijiem. 

Konkursa uzvarētājs kā atlīdzī-

bu par logo skices izveidošanu 

saņems Ls 900. 

 

 

Ar konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties IZM mājas lapā: 

http://www.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/muzizglitiba_logo.html 

Papildu informācija pa tālr.26626262 

IZM 2007.gada balvas saņēmēji 

“Esmu laimīga, ka daru 

darbu, kas tuvs sirdij, 

ka man ir lieliski kolēģi 

un priecājos, ja varu 

viņus mudināt mācīties, 

neapstāties pie 

sasniegtā” -  IZM 

2007.gada balvas 

saņēmēja Rīgas 

1.speciālās 

internātpamatskolas 

direktore Laila Lapiņa. 

http://www.izm.gov.lv/ministrija/gada_balva.html
http://www.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/muzizglitiba_logo.html


Sākot ar 2008.gada 23.aprīli 

ārvalstu stipendiju administrē-

šanu no Izglītības un zinātnes 

ministrijas (IZM) ir pārņēmusi 

Valsts aģentūra „Akadēmisko 

programmu aģentūra” (APA). 

Ar stipendiju jautājumiem arī 

turpmāk strādās Aija Jakovi-

ča, kas līdz šim bija sastopa-

ma IZM Starptautisko sakaru 

nodaļā. Tagad lūdzam jautāju-

mus par ārvalstu stipendijām 

uzdot, rakstot uz e-pasta adre-

si: aija.jakovica@apa.lv vai 

arī zvanot uz APA tālruni: 

67280138, bet pieteikumus un 

dokumentus iesniegt vai sūtīt 

uz APA adresi: Blaumaņa 

iela 22, Rīga, LV-1011. 
 

Šobrīd kandidāti aicināti ie-

sniegt pieteikumus uz 2 sti-

pendijām: 

1. Tie, kuri labi pārvalda vācu 

valodu, nav vecāki par 30 

gadiem un savus nākotnes 

nodomus saista ar darbu valsts 

pārvaldē, politikā, masu sazi-

ņas līdzekļos, augstskolās 

u.tml., līdz 2008.gada 

30.jūnijam var pieteikties uz 

stipendiju starptautiskajai 

praksei Vācijas Federatīvās 

Republikas Bundestāgā. Visa 

nepieciešamā informācija, kā 

arī aizpildāmās veidlapas at-

rodama interneta mājas lapā: 

www.bundestag.de/ips, Latvi-

jai adresētajā lapā. Sludinā-

jums atrodams IZM un Vāci-

jas vēstniecības Latvijā mājas 

lapā. Lai arī stipendijas ap-

mērs nav liels, iespējas, ko 

sniedz šī stipendija, ir ļoti 

lielas: palīdzēt kādam deputā-

tam viņa ikdienas darbā, iepa-

zīt Vācijas politisko dzīvi, 

apmeklēt lekcijas trīs Berlīnes 

universitātēs, iepazīt daudz-

veidīgo Berlīnes kultūras dzī-

vi. Jāpiebilst, ka kādreizējiem 

Bundestāga stipendiātiem šī 

prakse ir lieliski palīdzējusi 

veidot 

Aizpildītas pieteikuma veidla-

pas kopā ar prasītajiem doku-

mentiem jāiesniedz Vācijas 

vēstniecībā (1 eksemplārs), 

2.eksemplārs (pirmā eksemplā-

ra kopija) jāienes APA, Blau-

maņa ielā 22–41, vai jāatsūta 

uz APA pa pastu. 
 

2. Grieķijas valsts stipendiju 

fonds (I.K.Y.) piedāvā stipen-

dijas tiem, kas ieguvuši baka-

laura grādu filoloģijā, literatū-

rā, tulkošanā, lingvistikā, etno-

loģijā, teoloģijā, arheoloģijā, 

vēsturē, folklorā, filozofijā, 

pedagoģijā, psiholoģijā. Kandi-

dātiem nepieciešamas grieķu 

valodas pamatzināšanas, ve-

cums – līdz 50 gadiem. Papildu 

informācija un veidlapas atro-

damas interneta mājas lapā: 

www.iky.gr (skatīt kreisajā 

pusē sadaļu „Mūsdienu grieķu 

valodas un kultūras studijas”). 

Sludinājums ievietots arī IZM 

mājas lapā. Pēdējā pieteikšanās 

diena – 2008.gada 30.maijs. 

Dokumenti jāiesniedz Grieķijas 

Republikas vēstniecībā, Rīgā, 

Elizabetes ielā 11–5. 

valodas apguvēju vecuma. 

Valodu apguves procesā vē-

lams izmantot jaunās tehnolo-

ģijas, bet tas nav obligāts 

priekšnosacījums dalībai kon-

kursā. Atzinības zīmi piešķir 

projektiem, kas pieteikšanas 

brīdī tiek īstenoti vai tuvojas 

nobeigumam. Atzinības zīmi 

nepiešķir pilnībā pabeigtiem 

projektiem. Atzinības zīmi 

nepiešķir mācību materiāliem 

un to nepiešķir atkārtoti. 

Tiks atbalstīti projekti, kuros 

vairāku kultūru aspekti tiek 

atspoguļoti valodu stundās ar 

inovatīvu metožu palīdzību, 

tiek vairota interese par valo-

dām ar kultūras pasākumu 

palīdzību, kā arī valodu apgu-

ves projekti, kas palīdz likvi-

dēt sociālās un kultūras barje-

ras, veicinot iekļaujošas sa-

biedrības veidošanos. 

Līdz 2008.gada 1.jūlijam jeb-

kura iestāde vai persona, kas 

īsteno Eiropas atzinības zīmes 

valodu apguvē mērķim atbil-

stošu valodu apguves projek-

tu, aicināta pieteikties konkur-

sā. Konkursa tematiskā priori-

tāte 2008. gadam – starpkultū-

ru dialogs. Pieteikties aicināti 

arī neformālās izglītības snie-

dzēji, piemēram, bibliotēkas, 

radio, televīzijas u.c. 
 

Eiropas atzinības zīme valodu 

apguvē (EAZVA) ir kopīga 

Eiropas iniciatīva, ko atbalsta 

Eiropas Komisija. Šīs iniciatī-

vas mērķis ir inovatīvu un 

efektīvu valodas apguves vei-

du apzināšana, novērtēšana un 

izplatīšana. Atzinības zīmi kā 

balvu var piešķirt par veik-

smīgu darbību valodu mācīša-

nas un apguves jomā neatkarī-

gi no institūcijas veida un 

 

Visās dalībvalstīs projektiem, 

kas pretendē uz Eiropas atzinī-

bas zīmi valodu apguvē, jāat-

bilst vienotiem kritērijiem. 

Papildu informācija:  
Jana Meržvinska, tālrunis: 

67 280 138. 

 

Pieteikumu veidlapas meklēja-

mas VA „Akadēmisko prog-

rammu aģentūra” mājas lapā 

www.apa.lv. Pieteikums jāno-

sūta pa e-pastu: eazva@apa.lv 

vai pa pastu: VA „Akadēmisko 

programmu aģentūra”, Blauma-

ņa iela 22, Rīga, LV-1011. 

 

Konkursa uzvarētāji saņems 

Eiropas Komisijas diplomus, 

tiesības izmantot EAZVA sim-

boliku, kā arī Izglītības un zi-

nātnes ministrijas speciālbalvu. 

Tiek izsludināts konkurss EIROPAS ATZINĪBAS ZĪME VALODU APGUVĒ 2008 
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Ja nepieciešamas 

konsultācijas par 

ārvalstu stipendijām, 

studenti, pētnieki un 

pasniedzēji laipni 

aicināti Blaumaņa ielā 

22, 4.stāvā, 41.kabinetā. 

Ārvalstu stipendiju 

programmas vadītāja 

pieņem apmeklētājus un 

konsultē pa tālruni 

trešdienās, ceturtdienās 

un piektdienās no plkst. 

9 līdz 17. 

Ārvalstu stipendijas 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums Nr.2 
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Izglītības un zinātnes ministri-

jas Profesionālās izglītības ad-

ministrācija uzsākusi aktīvu 

darbu mācību metodisko lī-

dzekļu skates „Pieredze” pirm-

ās kārtas organizēšanā, aicinot 

profesionālās izglītības iestādes 

aktīvi iesaistīties metodisko 

darbu izstrādē. 
  

Skate notiks divās kārtās. Pirm-

ā kārta – no 2008.gada aprīļa 

līdz decembrim - norit izglītī-

bas iestādēs, kad darbus vērtē 

izglītības iestādes apstiprināta 

komisija. Otrā kārta noritēs 

Profesionālās izglītības admi-

nistrācijā (darbi jāiesniedz no 

2009.gada 5.-15.janvārim). 

Savukārt darbu izstāde pare-

dzēta no 2009.gada 19.-

30.janvārim. 
  

Šogad skatē iesniedzamie 

metodiskie darbi 
  

Metodiskā izstrādne 

„Kvalifikācijas prakses uzņē-

mumā metodiskais nodroši-

nājums” un/vai „Praktisko 

mācību izglītības iestādē  

metodiskais nodrošinājums”. 
  

Metodiskā izstrādne 

„Kvalifikācijas prakses uzņē-

mumā metodiskais nodrošinā-

jums” ietver profesionālās izglī-

tības programmu, kvalifikācijas 

prakses programmu, vadlīnijas 

kvalifikācijas prakses organizā-

cijai izglītības iestādē, kvalifi-

kācijas prakses vērtēšanas kritē-

rijus un vērtēšanu, vadlīnijas 

audzēknim, prakses vadītājam 

izglītības iestādē un vadlīnijas 

prakses vadītājam uzņēmumā 

u.c.. 
  

Metodiskā izstrādne „Praktisko 

mācību izglītības iestādē me-

todiskais nodrošinājums” ie-

tver profesionālās izglītības 

programmu, praktisko mācību 

programmu, īstenošanas 

aprakstu/gaitu (izmantotās me-

todes, metodiskais, materiālais 

un tehniskais nodrošinājums), 

prasmju apguves pārbaudes 

kritērijus un vērtēšanas kārtību 

u.c. 

  

Ar skates nolikumu var iepazī-

ties Profesionālās izglītības ad-

ministrācijas mājas lapā 

www.izmpia.gov.lv sadaļā 

„Aktuālā informācija”, bet sīkā-

ku informāciju iegūsit, zvanot 

PIA Profesionālās meistarības 

izaugsmes daļas vadītājai San-

drai Bidzānei - 67100691. 
  

Mācību metodisko līdzekļu ska-

te „Pieredze” norisinās reizi 

divos gados. 2006.gadā notika 

astotā profesionālās izglītības 

iestāžu mācību un metodisko 

darbu skate ar mērķi – sekmēt 

mācīšanas un mācīšanās kvalitā-

ti profesionālajā izglītībā, lai 

audzēkņi iegūtu nepieciešamās 

zināšanas, prasmes un būtu kon-

kurētspējīgi darba tirgū. Skatē 

piedalījās 43 Izglītības un zināt-

nes ministrijas padotībā esošas 

profesionālās izglītības iestādes 

ar 138 darbiem. Ir izveidots 

metodisko materiālu katalogs, 

kurā ir iekļauti visi skatei ie-

sniegtie darbi, to autori un izglī-

tības iestādes. 

Profesionālās izglītības iestādes aicinātas piedalīties metodisko izstrādņu skatē 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

Sporta pārvalde jau otro gadu 

pēc kārtas organizē projektu 

„Esi aktīvs!” , kura mērķis ir 

iesaistīt arvien vairāk skolēnu 

un popularizēt sportu un fizis-

kās aktivitātes kā veselīga dzī-

ves veida pamatu un lietderīgu 

brīvā laika pavadīšanas iespēju. 
 

Projekts guvis lielu atsaucību - 

šajā mācību gadā „Esi aktīvs!” 

noslēgums tiek organizēts 4 

Latvijas reģionos, jo pasākumā 

iesaistījušās 38 Latvijas skolas 

ar vairāk nekā 5000 dalībnie-

kiem. 
 

Kurzemes reģiona noslēgums 

notika 22.aprīlī Ventspilī. Šo 

reģionu pārstāvēja Kuldīgas 

Alternatīvā sākumskola, Dzēr-

ves pamatskola, Blīdenes pa-

matskola, Virbu pamatskola, 

Tārgales pamatskola, Liepājas 

Ezerkrasta sākumskola, Vents-

pils 1. pamatskola un Ventspils 

2. pamatskola. 
 

Vidzemes reģiona noslēgums 

notika 24.aprīlī Valmierā un 

reģionu pārstāvēja Balvu rajona 

Mežvidu pamatskola, Priekuļu 

vidusskola, Litenes pamatskola, 

Barkavas pamatskola, Valkas 

pamatskola un Rencēnu pamat-

skola. 

  

Latgales reģiona noslēgums 

notika 29.aprīlī Daugavpilī. Šajā 

reģionā projektā bija iesaistīju-

šās Silenes pamatskola, Jēkab-

pils 3.vidusskola, Krāslavas 

Varavīksnes vidusskola, Ludzas 

rajona 1.Mežvidu pamatskola, 

Preiļu 1.pamatskola, Daugavpils 

3.vidusskola, Rēzeknes  

1.vidusskola). 
 

Rīgas reģiona noslēgums pare-

dzēts maijā Rīgā un projektā 

piedalījās Bebru pamatskola, 

Mežgaļu pamatskola, Annenie-

ku pamatskola, Glūdas pamat-

skola, Ogres pamatskola, Salas-

pils 1.pamatskola, Olaines 

1.vidusskola, Jaunpils vidussko-

la, Jelgavas 6.vidusskola, Jūr-

malas Pumpuru vidusskola, 

Rīgas 99.vidusskola, Iļģuciema 

vidusskola, Rīgas 66.speciālā 

vidusskola, Rīgas Franču licejs  

un Rīgas 47.vidusskola. 
 

Projekta „Esi aktīvs!” noslēgumā 

katrs dalībnieks saņem balvu, ko 

sarūpējusi VA „Sabiedrības vese-

lības aģentūra” un veikalu tīkls 

„100% sports”. Pasākuma ietva-

ros paredzēta arī diskusija „Sporta 

popularizēšana sabiedrībā”, kurā 

plānojuši piedalīties projekta re-

alizācijā iesaistīto skolu pārstāvji, 

sportisti, sporta dzīves organiza-

tori un sporta amatpersonas.        

Noslēdzies projekts „Esi aktīvs!” 

Kurzemes reģiona 

noslēguma 

pasākums: Biruta 

Petrova (Ventspils 

1.pamatskola), 

Andželika Silberga 

(Ventspils 

2.pamatskola) un 

Zaiga Vītola 

(Tārgales 

pamatskola). 

http://www.izmpia.gov.lv/
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Izglītības un zinātnes ministri-

jas Valsts jaunatnes iniciatīvu 

(VJIC) centrā noslēgusies me-

todisko izstrādņu skate, kas 

šogad notika jau piekto reizi. 

Metodisko izstrādņu 

skates tiek organizētas 

ar mērķi apzināt un 

popularizēt pedagogu 

darba labāko pieredzi, 

sekmēt viņu radošo 

darbību un jaunu meto-

disko izstrādņu veido-

šanu. 

 

Uz apbalvošanas pasā-

kumu VJIC pulcējās 

vairāk nekā 70 meto-

diskā darba koordinato-

ru un veiksmīgāko me-

todisko darbu autoru. 

Tika godināti skates 

laureāti un rajonu 

(pilsētu) metodiskā darba ko-

ordinatori, izvērtēti rezultāti un 

apkopota piecos gados meto-

disko izstrādņu skatēs gūtā 

pieredze. Īpašu svētku gaisotni 

pasākumam piešķīra Cēsu ra-

jona Priekuļu vidussko-

las direktora vietnieces 

audzināšanas darbā 

Baibas Karlsbergas un 

viņas skolēnu sagatavo-

tais uzvedums „Es ar 

Tevi lepojos”. 

 

Metodisko izstrādņu 

skate notiek 2 kārtās, 

un tajā piedalās inter-

ešu izglītības un audzi-

nāšanas darba speciālis-

ti. Pirmā kārta notiek 

rajona/pilsētas līmenī. 

Darbus vērtē izglītības 

pārvaldes izveidota 

vērtēšanas komisija, uz otro 

kārtu izvirzot trīs labākos dar-

bus. Otrā kārta notiek Valsts 

jaunatnes iniciatīvu centrā, kur 

darbus vērtē VJIC izveidota 

vērtēšanas komisija, kuras 

priekšsēdētāja ir Rīgas Peda-

goģijas un izglītības vadības 

augstskolas Tālākizglītības 

centra vadītāja, lektore Staņis-

lava Marsone. 

 

Labāko darbu autoriem vai au-

toru kolektīviem tiek piešķirti I, 

II, III pakāpes diplomi. Pēc vie-

nošanās ar I un II pakāpes darbu 

autoriem, viņu darbi papildina 

VJIC Metodiskā kabineta mate-

riālu krājumu un šobrīd te pie-

ejami 75 aktuālākie un veiksmī-

gākie darbi, ar kuriem var iepa-

zīties ikviens interesents. 

2008. gadā metodisko izstrādņu 

skatei tika iesniegti 99 darbi, 

tajā skaitā 85 audzināšanas dar-

bībā un 14 interešu izglītībā. 

Iepriecināja tas, ka 49 darbi no 

kopējā skaita bija par pilsonis-

kās audzināšanas tematiku. Tas 

saistīts ar to, ka viens no šī gada 

skates mērķiem ir Latvijas 90. 

gadadienai veltītā pasākumu 

cikla „Tu esi Latvija” ietvaros 

izstrādāt metodisko materiālu – 

rakstu krājumu „Svinēsim valsts 

svētkus”. Neatkarīgā eksperte, 

mākslas zinātņu doktore Inta 

Rasa uzsver, ka, veidojot pilso-

niskās audzināšanas pasāku-

mus, pārdomātam scenārijam ir 

ļoti liela nozī-

me. 

 

Daudzos šā 

gada darbos 

skolotāji atklā-

juši, cik intere-

santi, mūsdienī-

gi un daudzvei-

dīgi sava mācī-

bu priekšmeta 

stundās, klases 

audzinātāja 

stundās, ārpus-

stundu aktivitā-

tēs - konkursos, 

viktorīnās, pro-

jektos, ekskursi-

jās, nometnēs - skolēnos var 

veidot attieksmi pret savu no-

vadu, zemi un valsti. 

 

Vērtēšanas komisija 13 meto-

diskām izstrādnēm piešķīra I 

pakāpi, 21 meto-

diskai izstrādnei 

II pakāpi un 42 

izstrādnēm III 

pakāpi. Šogad 

pirmo reizi tika 

izvirzītas arī 

divas nomināci-

jas: „Lasītāju 

simpātija”, kuru 

saņēma 4 darbi, 

un „Apmeklētāju 

balva”, kuru 

saņēma 3 darbi. 

„Sirds, kas neno-

slēdzas sevī, aug 

un piepildās ar 

prieku. Tas ir lielākais sirds 

dzīves noslēpums. Darot kaut 

ko citu labā, vislielākais la-

bums tiek mums pašiem”, šo 

Tomasa Manna atziņu var attie-

cināt uz visiem pedagogiem - 

metodisko izstrādņu un piere-

dzes materiālu autoriem, ku-

riem ir vēlme un nepieciešamī-

ba, laiks un spēks apkopot savu 

darba pieredzi un dalīties ar to. 

Izstrādājot metodiskos materiālus, akcentē pilsoniskās audzināšanas nozīmi 

Sveicam uzvarētājus: 

I pakāpes ieguvējus 

 

Siguldas Valsts 

ģimnāzija, Rankas 

pamatskola, Vilgāles 

pamatskola, Ciblas 

vidusskola, Ropažu 

vidusskola, Talsu 

rajona izglītības 

iestāžu kopdarbs 

(Laucienes 

pamatskola, Talsu 

2.vdusskola, Talsu 

pamatskola, Rojas 

vidusskola, 

Valdemārpils 

vidusskola), Sēmes 

pamatskola, Trikātas 

pamatskola, 

Daugavpils 

J.Pilsudska poļu 

vidusskola, 

Daugavpils Ruģeļu 

pamatskola, 

Daugavpils 

11.pamatskola, 

Liepājas Bērnu un 

jauniešu tehniskās 

jaunrades centrs, 

Bērnu un jauniešu 

centrs „Zolitūde”. 

Cēsu rajona Priekuļu vidusskolas meiteņu  

vokālais ansamblis  

VJIC direktore Agra Bērziņa (no kreisās) sveic 

metodisko izstrādņu autorus - skates laureātus 



11.lapa 

 Nr.2 

Kā informē Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece 

Solveiga Lazovska, jaunieši, izvēloties savu nākamo specialitāti, aicināti apgūt kādu no lauksaim-

niecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības jomām – tieši šo jomu topošajiem 

jaunajiem speciālistiem valsts piedāvā dažādas atbalsta iespējas jaunas profesijas apguvē. 
 

Tie, kas vēlas mācīties Malnavas koledžā, studiju laikā varēs pretendēt uz atbalstu 70 latu mēnesī, 

ja mācīsies pilna laika programmā „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”. Atbalsts nepārsniegs 700 

latu gadā, un to varēs saņemt, sākot ar 1.kursa 2.semestri. 
 

Valsts stipendiju ir iespēja saņemt jauniešiem, kas mācās profesionālās izglītības iestādēs lauk-

saimniecības, dārzkopības, biškopības, veterinārmedicīnas, zivkopības, piena un gaļas produktu 

ražošanas, mežsaimniecības vai ar šīm nozarēm saistītās programmās. Studentam jāmācās sekmīgi, 

viņam nedrīkst būt neattaisnoti kavētu nodarbību, kā arī nedrīkst būt izglītības iestādes iekšējās 

kārtības pārkāpumu. 
 

Atbalsta apmērs profesionālās izglītības programmu 1. un 2.kursa studentiem noteikts 35 lati mē-

nesī, bet ne vairāk kā 350 lati gadā, savukārt 3. un 4.kursa studentiem – 45 lati mēnesī, bet ne vai-

rāk kā 450 lati mācību gadā. Gadījumā, ja jaunietis praksi apguvis atzītā prakses saimniecībā, sti-

pendija tiek paaugstināta līdz 60 latiem mēnesī, bet ne vairāk kā 600 latiem mācību gadā. 
 

Ja jaunietis mācās Latvijas lauksaimniecības universitātē (LLU), sākot ar 1.kursa 2.semestri viņš 

var saņemt studiju atbalstu 70 latu mēnesī. Taču vienlaikus jārēķinās, ka subsīdiju atbalstā plānots 

izmaksāt ne vairāk kā 700 latu gadā vienam studentam. Uz atbalstu studijām LLU var pretendēt 

tie, kas mācās LLU programmās Lauksaimniecība”, „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”, „Vides 

un ūdenssaimniecība” ar specializāciju meliorācijā, „Veterinārmedicīna”, „Lauksaimniecības inže-

nierzinātnes”, „Pārtikas produktu tehnoloģija”. 

Pēdējo divdesmit gadu laikā 

skolas, un sevišķi to autonomi-

ja, ir daudzu diskusiju un re-

formu objekts Eiropā. Skolām 

tiek piešķirtas arvien plašākas 

lēmumu pieņemšanas pilnva-

ras, lai sekmētu un uzlabotu 

demokrātisko līdzdalību, izglī-

tībai piešķirtā publiskā finan-

sējuma pārvaldīšanu un, pēdē-

jos gados, arī mācīšanas kvali-

tāti. Iztulkotā Eurydice tīkla 

publikācija sniedz ieskatu par 

to, kādās jomās un cik lielā 

mērā pastāv autonomija sā-

kumskolu un pamatskolu dar-

bā, kādas lēmumu pieņemša-

nas instances ir izveidotas un 

kādi ir galvenie skolu atbildī-

bas mehānismi. Pētījums 

sniedz arī vēsturisku pārskatu 

par skolu autonomijas refor-

mām 20 gadu garumā.  

Tulkojums ikvienam intere-

sentam jau maijā būs pieejams 

Eurydice tīkla Latvijas nodaļā 

– Rīgā, Blaumaņa ielā 22 (VA 

„Akadēmisko programmu 

aģentūra”).  

  

Latviešu valodā iztulkota grāmata par skolu autonomiju Eiropā 

Aktuālais jautājums 

Kā rīkoties, ja esmu nozaudējis nozaudēti vispārējās izglītības dokumenti? Vanda Zālīte 

Gadījumā, ja ir nozaudēts (nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts) vispārējās izglītības 

dokumenta oriģināls, ir jāgriežas izglītības iestādē, kas izsniegusi šo dokumenta oriģinālu un 

jāiesniedz iesniegums, ar lūgumu izsniegt izglītības dokumenta dublikātu. Ja izglītības iestāde ir 

reorganizēta vai likvidēta, personai ar iesniegumu jāgriežas attiecīgās pašvaldības izglītības 

pārvaldē. Papildus laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz sludinājums, kur šo dokumentu 

izsludina par nederīgu. Par šo sludinājumu maksā sludinājuma autors. Pēc sludinājuma 

publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”, ne vēlāk kā 10 dienu laikā, attiecīgās izglītības iestādes direktors 

vai pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs izraksta dublikātu un reģistrē izsniegto apliecību par 

vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai izsniegto atestātu par vispārējo 

vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā.  

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Mans dēls pēc 9.klases beigšanas vēlas turpināt mācības profesionālās izglītības iestādē, savu 

nākamo specialitāti saistot ar kādu no lauksaimniecības jomām. Vai valsts topošajiem jaunajiem 

speciālistiem piedāvā kādas atbalsta iespējas, stipendijas? A.Kārkliņa Liepājas rajonā  



Sveiciens Latvijas Neatkarības pilngadībā! 
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Pirms 18 gadiem 4.maijā risi-

nājās notikumi, kas mainīja 

mūsu valsts dzīvi – toreiz vēl 

LPSR Augstākās Padomes 

138 deputāti no kopējā 201 

deputāta skaita pieņēma Dek-

larāciju par Latvijas Neatkarī-

bas atjaunošanu. 

Var teikt, ka Latvijas neatkarī-

bas gados pilngadību sasnie-

gusi arī mūsu izglītības sistē-

ma, kas šajā laikā ir pamatoti 

pārveidota un pilnveidota gan 

pēc formas, gan pēc satura. 

 

Attīstība ar pilngadību neap-

stājas, un tāpēc izglītības ie-

stādēs aicinu mobilizēties 

jauniem konkrētiem darbiem, 

kas vērsti uz skolu darbības 

efektivitāti un izglītības kvali-

tāti, skolēnu mācību prasmju 

Nr.2 

Ceram, ka mūsu veidotais 

izdevums ir rosinājis interesi, 

sniedzis jaunu informāciju un 

būs noderīgs darbam. Būsim 

priecīgi, ja kļūsit par IZM 

informatīvā izdevuma abo-

nentu, pieteikties elektroniskā 

izdevuma saņemšanai var 

IZM mājas lapā  

http://www.izm.gov.lv. 

Komentārus, ieteikumus turp-

māko izdevumu veidošanā, kā 

arī vērtējumu par mūsu pirmo 

izdevumu sūtiet Komunikāci-

jas nodaļai:  

inta.stipniece@izm.gov.lv, 

tālrunis 67047804. 

Gatavojot turpmākos elektro-

niskos izdevumus, meklēsim 

atbildes arī uz jūsu jautāju-

miem, tos lūgums sūtīt uz e-

pastu: info@izm.gov.lv, ar 

norādi „Lasītāja jautājums”.  

 

 

Izdevums iznāk reizi mēnesī - mēneša pēdējā nedēļā.  

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz  

informatīvo izdevumu ir obligāta. 

Kas, kur, kad? 
 
4.maijā plkst.11 Rīgā, pie 

Brīvības pieminekļa – 

Skolu pūtēju orķestru 

defile konkurss un pūtēju 

orķestru parāde 

 

8.maijā plkst.14 VEF 

Kultūras pilī – 

„Amatnieku svētki 2008” 

noslēguma pasākums 

 

9.maijā plkst.10 Rīgas 

skolēnu pilī – Skatuves 

runas un literāro 

uzvedumu „Tu esi Latvija” 

fināla konkurss 

 

10.maijā plkst.11 
Valmieras lidlaukā – 

Latvijas skolēnu 

sacensības gaisa pūķu 
laišanā „Pūķu svētki” 

 

17.maijā plkst.19.30 
O.Vācieša muzejā 

(O.Vācieša iela 19, Rīga) – 

literāro uzvedumu „Tu esi 

Latvija” laureātu koncerts 

 

 24.maijā no plkst.10 – 22 
Preiļu pilsētas estrādē - 

Tautas deju festivāls 

„Latvju bērni danci veda” 

 

31.maijā no plkst. 9 – 23 

Cēsu pils parka estrādē -  

8.Latvijas zēnu koru 

salidojums 

 

31.maijā no plkst.10 – 22 
Limbažu pilsētas estrādē  - 
Tautas deju festivāls 

„Latvju bērni danci veda” 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

un kompetenču attīstīšanu, kā 

arī uz socializācijai nepiecieša-

mo iemaņu un attieksmju no-

stiprināšanu, nesekmības ma-

zināšanu, fiziskai un garīgai 

veselībai draudzīgas skolas 

vides veidošanu, skolotāju 

tālākizglītību, mūžizglītības 

attīstību u.c. 

  

Īpaši šajā Latvijas 90.jubilejas 

gadā apzināsimies, ka neatka-

rības posms mūsu valsts mūžā 

ir proporcionāli īsākais laika 

nogrieznis. Tāpēc izturēsimies 

ļoti atbildīgi pret valsts neatka-

rību kā vērtību, vienmēr atce-

roties, ka valsts – tas esmu arī 

es, ar savu darbu, zināšanām, 

vērtībām. Tikai tā no pilngadī-

bas virzīsimies uz briedumu. 

  

Vēlos pievērst uzmanību tam, 

ka Latvijas Televīzijas arhīvs 

piedāvā noskatīties video ver-

sijā 1990.gada 4.maija Latvi-

jas Republikas Neatkarības 

deklarācijas pasludināšanas 

sēdi. Aicinu skolās izmantot 

šo iespēju Latvijas vēstures 

apgūšanā, kaut vai daļēji no-

skatoties septiņu stundu garo 

videomateriālu, lai izjustu 

toreizējo gaisotni, skolēni – 

pirmo reizi, jo izaugusi jauna 

neatkarības laika paaudze. 

  

Sirsnīgi sveicu Latvijas Re-

publikas Neatkarības deklarā-

cijas pasludināšanas pilngadī-

bas svētkos! 

  

Tatjana Koķe, 

izglītības un zinātnes ministre 

Cienījamie lasītāji! 

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

