
Kas ir „Nākamie 90”, lasiet 

izdevumā, un noteikti apsve-

riet iespēju šim konkursam 

pieteikt savējos – savā nova-

dā, pilsētā, pagastā dzīvojošos 

bērnus un jauniešus, ar kuriem 

lepojaties! 
 

Kā allaž, uzzināsit par iespē-

jām pieteikties dažādos kon-

kursos, piedalīties semināros 

un forumos. 
 

Ja vien jau neesat saplānojuši, 

kā pavadīsit šīs nedēļas noga-

li, mēs iesakām izmantot ie-

spēju un rīt, 31.maijā, apmek-

lēt kādu no burvīgiem pasāku-

miem, kuros iespējams pārlie-

cināties, cik talantīgi ir mūsu 

bērni. Sestdien no vienpa-

dsmitiem rīta pusē līdz pat 

astoņiem vakarā Limbažu 

pilsētā un Limbažu estrādē 

risinās tautas deju festivāls 

„Latvju bērni danci veda”, bet 

Cēsu pils parka estrādē sest-

dien plkst.20 notiek 8.Latvijas 

zēnu koru salidojuma noslēgu-

ma koncerts. 
 

Atgādinām, ka pieteikties 

IZM elektroniskā izdevuma 

saņemšanai iespējams mājas 

lapā www.izm.gov.lv, kreisajā 

malā spiežot uz banera 

„Piesakies IZM elektroniska-

jam izdevumam”. 

Tiksimies atkal jūnija nogalē! 
 

 

Vēlot saulainu un veiksmīgu 

vasaras pirmo mēnesi – 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas 
Komunikācijas nodaļa 

Saulaini sveicieni visiem Izglī-

tības un zinātnes ministrijas 

(IZM) elektroniskā izdevuma 

lasītājiem. Prieks, ka tiekamies 

jau trešo reizi, prieks, ka ar 

katru mēnesi saņemam aizvien 

vairāk atsauksmju un ierosinā-

jumu, kas liecina, ka izdevumā 

publicētā informācija jums ir 

noderīga. 
 

Tieši šodien, 30.maijā, 1.-

8.klašu un 10.-11.klašu skolē-

niem beidzas 2007./2008. mā-

cību gads un viņu noskaņo-

jums jau pavisam vasarīgs. 

Savukārt 9.un 12.klašu jaun-

iešu prātus šobrīd nodarbina 

viena doma: sekmīgāk nokār-

tot ieskaites un eksāmenus. 

Veiksmi jums! 

 

Mūsu šodienas elektroniskā 

izdevuma divas svarīgākās 

tēmas saistītas ar daudziem 

jauniešiem aktuālu jautājumu: 

kur mācīties pēc pamatskolas 

beigšanas? Ceram, ka IZM 

Profesionālās izglītības un 

tālākizglītības departamenta 

direktora Gunāra Krusta snieg-

tā informācija raisīs uz pārdo-

mām un varbūt palīdzēs rast 

atbildi uz kādu neskaidru jau-

tājumu. 

Vecāki aicināti rūpīgi iepazī-

ties ar IZM Valsts Jaunatnes 

iniciatīvu centra speciālistu 

skaidrojumu par vasaras no-

metnēm, jo tieši maijā ļoti 

daudz vecāku jautā – kā izvē-

lēties savam bērnam piemē-

rotāko nometni, kam jāpie-

vērš uzmanība, kas tiesīgi 

organizēt nometnes utt.? 
 

Šodienas izdevumā arī uzzi-

nāsit, kuras Latgales reģiona 

izglītības iestādes saņems 

atbalstu projektiem „Latgales 

izglītības programmā”, iepa-

zīsities ar tiem 13 jaunajiem 

skolotājiem, kuri program-

mas „Iespējamā misija” ie-

tvaros jau šoruden uzsāks 

darba gaitas dažādās Latvijas 

skolās. 
 

No 15. maija līdz 15. septem-

brim pašvaldības, skolas, 

nevalstiskās organizācijas, 

pašdarbības kolektīvi un da-

žādas interešu kopas konkur-

sam „Meklējam Nākamos 

90” aicinātas pieteikt 1. līdz 

12. klašu bērnus un jauniešus 

(2007./2008.mācību gada 

absolventus ieskaitot) ar inte-

resantām idejām, talantiem 

vai nozīmīgiem panākumiem. 

Labdien! 

 

2008.gada 30.maijā 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

informatīvais izdevums 

Šajā numurā: 

Sveicināti trešajā IZM 

informatīvajā izdevumā! 
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Latvijas vispārizglītojošo 

mācību iestāžu 9.un 12.klašu 

skolēni uzsākuši eksāmenu 

kārtošanu, pavisam drīz būs 

klāt arī izlaidumu laiks, pēc 

kura daudziem absolventiem 

sāksies jauns dzīves posms. 

Laiks, kad jākļūst pieaugušā-

kiem, atbildīgākiem, prasīgā-

kam pret sevi un citiem. 

 

Man šodien jo īpaši gribas 

uzrunāt devītklasniekus, aici-

not izmantot šo iespēju laiku, 

nebaidīties no izaicināju-

miem, bet pieņemt tos. Atce-

rieties, ka 16 gadi nav ve-

cums, kad jums izglītības un 

profesionālās orientācijas ceļā 

jāpieņem lēmums uz mūžu! 

Vecāki savus bērnus dažkārt 

mudina nepieņemt pārsteidzī-

gus lēmumus, taču pieredze 

liecina, ka daudzi jaunieši, 

kuri nav īsti pārliecināti par 

nākamās profesijas izvēli pēc 

9.klases, arī vidusskolas bei-

gās ir šādas pašas izvēles 

priekšā: ko darīt tālāk? Un tad 

gribas jautāt, kuram šajā situ-

ācijā ir lielākas priekšrocības 

- jaunietim, kurš 18-20 gadu 

vecumā apguvis arodu, iegu-

vis vidējo izglītību un domā 

par nākamo iespēju īstenoša-

nu vai tam, kuram kabatā 

atestāts par vidējo izglītību, 

bet joprojām nav īstas skaidrī-

bas, pa kuru ceļu doties tālāk? 

 

Statistikas dati rāda, ka pēc 

9.klases beigšanas aptuveni 

70 procentu jauniešu izvēlas 

turpināt mācības vidusskolās, 

bet 30 procentu dodas uz pro-

fesionālās izglītības iestādēm. 

Daudzās citās Eiropas valstīs 

šis sadalījums būtiski atšķiras. 

Jūs jautāsit - vai tas ir slikti, 

ka lielākā daļa sešpadsmit 

gadu vecumu sasniegušu 

jauniešu skaidri zina, ka vēlas 

studēt augstākās izglītības 

iestādēs? Nē, tas ir apsveica-

mi, bet tikai tādā gadījumā, ja 

cilvēks patiesi zina, ko vēlas 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

“Daudzu uzņēmēju 

pozitīvās atsauksmes 

par kvalitatīvi 

sagatavotiem jaunajiem 

speciālistiem liecina par 

to, ka mūsu 

profesionālo skolu 

jaunieši ir 

konkurētspējīgi un 

pieprasīti darba tirgū. 

Prieks, ka ar katru gadu 

aizvien ciešāka kļūst 

sadarbība starp IZM, 

izglītības iestādēm, 

darba devējiem un 

sociālajiem partneriem, 

jo tikai tā iespējams 

panākt profesionālās 

izglītības prestiža 

paaugstināšanos un 

sabiedrības attieksmes 

maiņu.” 

Nr.3 

Vispārizglītojošo skolu absolventi,  

esat gaidīti profesionālās izglītības iestādēs! 

studēt, kāds ir viņa dzīves 

mērķis un piemērotība izvēlē-

tajai profesijai. 

 

Pēdējos gados studiju virziena 

izvēli nosaka vairākas tenden-

ces. Iepriekšējos gados un arī 

2007./2008.akadēmiskajā 

gadā vispopulārākās studiju 

programmas Latvijas augst-

skolās ir sociālās zinātnes, 

komerczinības un tiesības – 

šīs programmas izvēlējušies 

53,8% no studējošo kopskai-

ta, pie tam vairāk kā 90% no 

viņiem paši maksā par savām 

studijām. Savukārt inženierzi-

nātnēm, ražošanai un būvnie-

cībai, kur pēdējo gadu laikā 

palielināts valsts budžeta vie-

tu skaits, priekšroku devuši 

tikai 13% no kopējā studējošo 

skaita. 

 

Maldīgs ir daļā sabiedrības 

valdošais uzskats, ka profesi-

onālā izglītība ir kaut kas otr-

šķirīgs un dzīvē augstus sa-

sniegumus gūst tikai tie, kas 

ceļu uz augstskolu mēro tikai 

un vienīgi no vidusskolas. 

Statistikas dati liecina, ka 

aptuveni 30 procentu profesi-

onālo izglītības iestāžu absol-

ventu turpina mācības augst-

skolās, un tas ir ļoti labs rādī-

tājs. Daudzi studijas uzsāk 

īsāku vai ilgāku laiku pēc 

arodvidusskolas absolvēšanas, 

uzsverot, ka tad lēmums par 

studiju virzienu izkristalizē-

jies visnoteiktāk. Tā ir arī 

iespēja vienlaikus strādāt un 

studēt, pašam maksājot par 

mācībām, jo augstākās izglītī-

bas iestādes piedāvā dažādas 

studiju iespējas – ne tikai pil-

na, bet arī nepilna laika klātie-

ni, neklātieni, vakara grupas 

u.c. 

 

Banku filiāļu vadītāji, augst-

skolu pasniedzēji, restorānu, 

kafejnīcu, veikalu, salonu 

īpašnieki un speciālisti, firmu 

vadītāji, ārsti, fotogrāfi, dažā-

du nozaru asociāciju prezidenti 

– šie un daudzi citi ir profesi-

onālās izglītības iestāžu absol-

ventu karjeras veiksmes stāsti. 

Daudzas profesionālās izglītī-

bas iestādes lepojas ar absol-

ventiem, kuri pēc augstākās 

izglītības iegūšanas atgriežas 

savās skolās jau kā pedagogi. 

Tas viss vēl un vēlreiz pierāda, 

ka mūsu dzīvē noteicošā loma 

ir mūsu gribasspēkam, uzņēmī-

bai, mērķtiecībai, savas darbī-

bas motivācijai. Tam visam 

pietrūkstot, nākas sastapt ne 

mazums cilvēku, kuri ieguvuši 

augstāko izglītību, bet nespēj 

atrast savu vietu dzīvē. Mūsu 

valsts līdzsvarotai attīstībai 

noteikti ir svarīgs ikvienas pro-

fesijas pārstāvis, bet nez vai ir 

lietderīgi ziedot vairākus dzīves 

gadus un ievērojamu naudas 

summu studijām, lai pēc tam 

darītu darbu, kura veikšanai 

nepieciešamā profesionālā kva-

lifikācija apgūstama 4 gados 

profesionālās izglītības prog-

rammās pēc pamatskolas absol-

vēšanas. 

 

Mērķtiecīgai piesaistot finanšu 

līdzekļus no Eiropas Savienības 

struktūrfondiem, pēdējo gadu 

laikā veikti ievērojami ieguldī-

jumi profesionālo izglītības 

iestāžu tīkla attīstībā. 2004. – 

2006.gada periodā, piesaistot 

finansējumu no Eiropas reģi-

onālās attīstības fonda (ERAF), 

izstrādāti un īstenoti 28 projek-

ti, kuru kopējās izmaksas  ir 

gandrīz  3,2 milj. latu - veikta  

28 profesionālās izglītības ie-

stāžu infrastruktūras un mācību 

aprīkojuma modernizācija. 

Savukārt no Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) īstenoti 204 pro-

jekti par kopējo finansējumu 

vairāk kā 6,5 milj. latu, kuru 

mērķis ir studiju programmu 

uzlabošana sākotnējā profesi-

onālajā izglītībā ekonomikai 

svarīgās nozarēs. 

 

 

IZM Profesionālās izglītī-

bas un tālākizglītības 

departamenta direktors 

Gunārs Krusts 
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2008.gada aprīlī darbību ir 

uzsācis Latvijas skolu portāla 

www.skolas.lv pilotprojekts. 

Portālā katrai Latvijas vispā-

rējās izglītības un profesionā-

lās izglītības iestādei, kā arī 

izglītības pārvaldei ir izvei-

dots elektroniskā pasta konts, 

kas turpmāk tiks izmantots 

informācijas apritei starp 

IZM, izglītības pārvaldēm un 

izglītības iestādēm. 
 

Elektroniskā pasta adreses 

izglītības iestādēm un izglītī-

bas pārvaldēm ir veidotas pēc 

algoritma 

IZM●●●●●●●●●●@skolas.lv, 

kur „●●●●●●●●●●” ir IZM 

piešķirtais izglītības iestādes 

reģistrācijas numurs. Papil-

dus individuālajām izglītības 

iestāžu elektroniskā pasta 

adresēm ir izveidotas vairāku 

līmeņu elektroniskā pasta 

adrešu grupas, kas nodrošina 

informācijas sūtīšanas iespē-

jas dažādiem adresātiem vien-

laikus. 

 

Lai atvieglotu elektroniskā 

pasta vēstuļu sūtīšanu vairā-

kiem adresātiem ir izveidotas 

sešu līmeņu elektroniskā past-

a adrešu grupas: 

1.līmenis – izglītības iestādes 

elektroniskā pasta līmenis; 

2.līmenis – izglītības iestāžu 

grupas sadalījumā pa veidiem 

un rajoniem; 

3.līmenis – izglītības iestāžu 

sadalījums pa veidiem; 

4.līmenis – izglītības iestāžu 

sadalījums pa izglītības līme-

ņiem (vispārējās izglītības 

iestādes un profesionālās iz-

glītības iestādes), kā arī izglī-

tības pārvalžu sadalījums pa 

rajoniem; 

5.līmenis – sadalījums „Visas 

izglītības iestādes” un „Visas 

izglītības pārvaldes”; 

6.līmenis – visas elektroniskā 

pasta adreses. 

Piemērs: 

Jūs vēlaties nosūtīt elektronis-

kā pasta vēstuli Aizkraukles 

rajona pirmsskolas izglītības 

iestādēm, visām Latvijas pa-

matskolām un Rīgas Valsts 

tehnikumam, tad jāsūta elek-

troniskā pasta vēstule uz šā-

dām adresēm: 

Aizkraukles rajona pirmssko-

las izglītības iestādēm saska-

ņā ar e-pastu struktūras 

5.līmeni – aizkrauk-

les_pirmsskolas@skolas.lv; 

Visām Latvijas pamatskolām 

saskaņā ar saraksta e-pastu 

struktūras 4.līmeni – pamat-

skolas@skolas.lv; 

Rīgas Valsts tehnikumam 

saskaņā ar iepriekš aprakstīto 

e-pasta veidošanas algoritmu: 

IZM3331000016@skolas.lv. 

Darbu uzsāk vienota elektroniskā pasta sistēma izglītības nozarē 

 

Elektroniskā pasta adrešu 

saraksts un to sadalījums 

pa līmeņiem ir atrodams 

Latvijas skolu portāla 

www.skolas.lv galvenās 

lapas sadaļā „Par 

portālu”, „Darbu uzsāk 

vienota elektroniskā pasta 

sistēma izglītības nozarē”. 

Nr.3 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Turpinājums no 2.lpp. 
 

2007.- 2013.gada periodā no 

ERAF profesionālās izglītī-

bas infrastruktūras uzlaboša-

nai ir plānoti aptuveni 60,9 

milj. latu, bet no ESF 32,25 

milj.latu paredzēti profesi-

onālās izglītības kvalifikāci-

jas sistēmas izveidei, studiju 

programmu modernizēšanai, 

prakses vietu nodrošināšanai, 

profesionālās izglītības peda-

gogu tālākizglītībai un  kvali-

fikācijas celšanai – stažēša-

nās uzņēmumos, pieredzes 

apmaiņa,  kā arī  profesionā-

lās izglītības pievilcības  cel-

šana, paredzot papildu stipen-

dijas profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņiem. 
 

Profesionālās izglītības iestā-

dēs daudz tiek domāts par 

audzēkņu brīvā laikā pavadī-

šanas iespējām. Jaunieši ar 

patiesu aizrautību iesaistās 

skolas piedāvātajās ārpus-

stundu nodarbībās. To, ka 

profesionālās izglītības iestā-

dēs mācās prasmīgi nākamie 

meistari, sportiski, talantīgi 

un radoši jaunieši, apliecina 

dalība un iegūtie rezultāti gan 

vietēja mēroga, gan starptau-

tiskos profesionālās meistarī-

bas konkursos, sporta sacensī-

bās, Amatnieku svētkos, kul-

tūras pasākumos. Priecē tas, 

ka skolās darbojas kupls 

skaits koru, ansambļu, deju 

kolektīvu, dramatisko kolektī-

vu, jauniešiem ir iespēja no-

darboties ar dažādiem sporta 

veidiem. Svarīgi tas, ka profe-

sionālo izglītības iestāžu 

audzēkņiem ir iespēja saņemt 

stipendijas – šobrīd to maksi-

mālais apmērs ir 50 latu mē-

nesī. 
 

Daudzu uzņēmēju pozitīvās 

atsauksmes par kvalitatīvi 

sagatavotiem jaunajiem speci-

ālistiem liecina par to, ka mū-

su profesionālo skolu jaunieši 

ir konkurētspējīgi un piepra-

sīti darba tirgū. Prieks, ka ar 

katru gadu aizvien ciešāka 

kļūst sadarbība starp IZM, 

izglītības iestādēm, darba 

devējiem un sociālajiem par-

tneriem, jo tikai tā iespējams 

panākt profesionālās izglītī-

bas prestiža paaugstināšanos 

un sabiedrības attieksmes 

maiņu. 
 

Uzņemšana Latvijas profesi-

onālās izglītības iestādēs sā-

kas jau 14.jūnijā. Plašāku 

informāciju par izglītības 

iestādēs iegūstamajām profe-

sijām, mācību ilgumu, stipen-

dijām, brīvā laika pavadīša-

nas iespējām un citiem jautā-

jumiem varat iegūt mājas 

lapā www.izm.gov.lv, sadaļā 

„Profesionālā izglītība”. 
 

Uz tikšanos kādā no Latvi-

jas profesionālās izglītības 

iestādēm! 
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Nu jau pavisam droši varam 

teikt, ka 2007./2008.mācību 

gads ir noslēdzies. Daudzās 

ģimenēs, īpaši tajās, kas dzīvo 

pilsētās, aktuāls kļuvis jautā-

jums – ko bērnam darīt trīs 

brīvlaika mēnešus? Ne visiem 

laukos ir vecmāmiņas, vectēti-

ņi vai tuvi radinieki, pie ku-

riem iespējams gan ciemoties, 

gan kādu noderīgu darbiņu 

iemācīties. Ko darīt? Viena no 

iespējām ir pieteikt bērnu kādā 

no vasaras nometnēm, tāpēc 

šajā laikā vecāki uzdod ļoti 

daudz jautājumu saistībā ar 

nometņu organizēšanu. Šodie-

nas izdevumā centīsimies uz 

tiem sniegt atbildes. 

 

Kas var organizēt nometnes? 

 

Nometnes var organizēt valsts 

un pašvaldību institūcijas, kā 

arī juridiskas un fiziskas per-

sonas, kas reģistrējušas savu 

darbību „Komerclikuma” un 

likuma „Par uzņēmējdarbību” 

noteiktajā kārtībā. Lielāko 

daļu nometņu finansiāli atbal-

sta un organizē dažādas izglītī-

bas iestādes saviem audzēk-

ņiem – interešu centri, sporta, 

mākslas, mūzikas skolas, vis-

pārizglītojošās skolas (dienas 

nometnes). Arvien vairāk no-

metnes rīko dažādas organizā-

cijas savai mērķauditorijai - 

sociālās palīdzības dienesti, 

Invalīdu biedrības, Narkomā-

nijas profilakses centrs, Kristī-

gās organizācijas, Diabēta 

biedrība, Latvijas Ornitologu 

biedrība utt. 
 

IZM Valsts Jaunatnes iniciatī-

Eksāmenu laikā darbojas anonīmais uzticības tālrunis 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums Nr.3 

Gribu braukt uz nometni! 

Valsts pārbaudes darbu laikā – 

līdz 18.jūlijam – ikvienam ir 

iespēja zvanīt uz IZM Izglītī-

bas satura un eksaminācijas 

centra (ISEC) anonīmo uzticī-

bas tālruni 67503755.  

 

Tālrunis darbojas visu dien-

nakti. Zvanot uz šo numuru, 

automātiskajā atbildētājā var 

atstāt ierosinājumus un ko-

mentārus par valsts pārbaudes 

darbiem un to norisi. ISEC 

atgādina, ka tālrunis nav pare-

dzēts situācijām, kurām nepie-

ciešams tūlītējs risinājums.  

 
Valsts pārbaudes darbu laikā 
darbojas arī e-pasts:  

eksameni@isec.gov.lv, uz kuru 

ISEC aicina elektroniski nosūtīt 

informāciju un jautājumus par 

valsts pārbaudes darbiem.  

vu centrs (VJIC) nodrošina 

bērnu un jauniešu nometņu 

vadītāju un darbinieku apmācī-

bu, koordinē informācijas apri-

ti par bērnu un jauniešu no-

metņu darbību un nodrošina 

nometņu vadītāju tālākizglītī-

bu un metodisko vadību. 

 

Nometņu organizēšanu regla-

mentē 2001.gada 23.oktobrī 

apstiprinātie Ministru kabineta 

noteikumi Nr.447 „Bērnu no-

metņu organizēšanas un darbī-

bas kārtība”. Līdztekus tam 

nometnes darbību atbilstoši 

likumdošanai kontrolē Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests, Pārtikas un veterinā-

rais dienests, Sabiedrības vese-

lības aģentūra un Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcija, 

bet reliģiskās nometnes kon-

trolē arī Reliģisko lietu pārval-

de. Šīs uzraugošās institūcijas 

savas funkcijas veic, lai tiktu 

nodrošināta bērnu drošība va-

saras nometnēs. 
 

Cik maksā uzturēšanās  

nometnē? 
 

Ir nometnes, kuras finansē 

pašvaldība vai valsts un vecā-

kiem jāsamaksā tikai simbolis-

ka maksa par ēdināšanu vai 

darba materiāliem. Nometnes 

izmaksas ir atkarīgas no nori-

ses vietas, aktivitātēm un pa-

sniedzēju kvalifikācijas. Pērn 

pašvaldības finansēta dien-

nakts nometne vienam skolē-

nam izmaksāja aptuveni 140 

līdz 150 latu nedēļā, privātās 

nometnes - no 150 līdz 250 

latiem nedēļā. 

VJIC katru rudeni apkopo in-

formāciju par notikušajām 

nometnēm, izmantojot rajonu/

pilsētu nometņu darba koordi-

natoru sniegto informāciju. 

Apkopotie dati rāda, ka pērn 

Latvijā organizētas vairāk ne-

kā 350 bērnu vasaras nomet-

nes, kurās piedalījušies vairāk 

nekā 15 000 dalībnieku. Vis-

pieprasītākās nometnes Latvijā 

ir atpūtas un piedzīvojumu 

nometnes, populāras ir arī ra-

došās un izglītojošās, kā arī 

sporta nometnes. 
 

Kam noteikti jāpievērš  

uzmanība? 
 

Pirms vecāki pieņem lēmumu 

par nometnes izvēli, VJIC 

speciālisti iesaka pievērst uz-

manību šādiem nometnes kva-

litātes kritērijiem: 
 

* Nometnei jābūt reģistrētai 

pašvaldībā, kuras administratī-

vajā teritorijā tā tiks organizēta 

un jāsaņem nometnes organi-

zēšanas saskaņojums. Saska-

ņojums ir garants tam, ka kon-

krētā nometne atbilst Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta (VUGD) prasībām un 

sanitāri epidemioloģiskajām 

normām. Vecākiem ir tiesības 

pieprasīt uzrādīt šo saskaņoju-

mu. Ja tā nav, nometne nav 

reģistrēta pašvaldībā, darbojas 

nelegāli un var neatbilst 

VUGD un sanitāri epidemiolo-

ģiskajām prasībām. 

* Vecākiem jābūt pieejamai 

informācijai, par institūciju, 

organizāciju vai privātuzņēmē-

ju, kas organizē nometni 

(reģistrācijas apliecība).  
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Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Noslēdzies IZM organizētais 

valsts budžeta programmas 

„Vispārējā izglītība” apakšprog-

rammas „Latgales izglītības 

programma” projektu konkurss. 

Finansējumu projektu īstenoša-

nai nolemts piešķirt 21 Latgales 

reģiona vispārējās izglītības 

iestādei, kas īsteno pamatizglītī-

bas un vidējās izglītības prog-

rammas. 

 

Par labākajiem atzīti Preiļu 

Valsts ģimnāzijas, Riebiņu vi-

dusskolas, Rožupes pamatsko-

las, Stacijas pamatskolas, Viļa-

kas Valsts ģimnāzijas, Balvu 

vidusskolas, Andrupenes pamat-

skolas, Indras vidusskolas, Iz-

valtas pamatskolas, Istras vidus-

skolas, Salnavas pamatskolas, 

Daugavpils 3.vidusskolas, Dau-

gavpils 6.vidusskolas, Randenes 

pamatskolas, Kalupes pamat-

skolas, Ilūkstes vidusskolas, 

Nautrēnu vidusskolas, Maltas 

2.vidusskolas, Sakstagala pa-

matskolas, Rēzeknes 

3.vidusskolas un Rēzeknes 

2.vidusskolas pieteiktie projekti. 

 

Projektu pieteikumus vērtēja ar 

izglītības un zinātnes ministra 

rīkojumu izveidota komisija. 

Tās vadītāja, IZM Vispārējās 

izglītības departamenta direkto-

ra vietniece Inita Juhņēviča 

stāsta, ka „Latgales izglītības 

programmas” projektu konkursu 

IZM rīko jau tradicionāli. Pro-

jektu konkursa mērķis ir nodro-

šināt izglītojamiem Latgales 

reģionā iespējas iegūt kvalitatī-

vu izglītību valsts valodā, vispu-

sīgi attīstīt latviešu valodas 

vidi, nodrošināt mazākumtautī-

bu izglītojamo integrāciju sa-

biedrībā, kā arī veicināt latvis-

kās un latgaliskās identitātes 

līdzāspastāvēšanu. Šā gada 

projektu konkursā īpaša uzma-

nība pievērsta Latgalei rakstu-

rīgo un savdabīgo kultūru un 

tradīciju saglabāšanai un popu-

larizēšanai, veicinot latgaliešu 

rakstu valodas saglabāšanu, 

aizsardzību un attīstību. 

I.Juhņēviča ar gandarījumu 

uzsver, ka daudzu skolu  

iesniegtajos projektos akcentē-

ta nepieciešamība saglabāt un 

popularizēt Latgalei raksturī-

gās kultūrvērtības, viena no 

kurām ir arī Dziesmu un deju 

svētki. 

„Latgales izglītības programmā” atbalstu saņems 21 skola 

Nr.3 

Turpinājums no 4.lpp. 
 

Vecāki slēdz līgumu ar nomet-

nes organizētāju, līgumā atrunā-

jot iesaistīto pušu tiesības, pie-

nākumus, saistības. Līgums tiek 

parakstīts 2 eksemplāros. 
 

* Vecākiem jāpievērš uzmanība 

katras nometnes dienas plānam, 

kurā uzrādītas ēdienreizes, no-

darbības, ekskursijas, vecāku 

dienas. Nodarbībām jābūt orga-

nizētām atbilstoši bērna vecuma 

posmu īpatnībām – dažādas 

intensitātes, nav vēlams dejoša-

nu, gleznošanu, sportošanu ap-

gūt no rīta līdz vakaram, visu 

nometnes periodu. Nometnē 

jābūt arī rezerves variantam 

lietainajās dienās. 
 

Jāpievērš uzmanība, cik audzi-

nātāju (otrā mamma, otrais tē-

tis), darbosies nometnē. MK 

noteikumi Nr.447 paredz uz 15 

nometnes dalībniekiem dien-

nakts nometnē divus darbinie-

kus, bet, ja nometni organizē 

izglītības iestāde (sporta skola, 

mūzikas, deju skola, bērnu in-

terešu centri) saviem audzēk-

ņiem, vienu darbinieku uz 10 

dalībniekiem, neskaitot tehnis-

kos darbiniekus. 
 

Kas jāizdara  

pirms nometnes sākuma? 
 

Pirms nometnes bērnam jāap-

meklē ģimenes ārsts, kurš iz-

sniedz izziņu par dalībnieka 

veselības stāvokli, kurā norādī-

tas izdarītās vakcinācijas un 

sniegta informācija par kontaktu 

ar infekcijas slimniekiem, ja 

tāds ir bijis. 
 

Vecākiem, aizpildot nometnes 

anketu, jāsniedz pēc iespējas 

detalizētāka informācija par 

bērna veselības stāvokli, par 

iespējamiem slimību uzliesmo-

jumiem vai alerģijām, jānorāda 

precīzi tālruņu numuri, pa ku-

riem nepieciešamības gadījumā 

ar viņiem sazināties. 
 

Pirms nometnes, sasaucot sapul-

ci vai individuāli, nometnes 

vadītājs/organizators informē 

vecākus par iekšējiem kārtības 

noteikumiem, saziņas līdzek-

ļiem un veidiem, iespējām no-

metnes laikā apciemot bērnu, kā 

arī izsniedz informācijas lapu, 

kurā uzskaitīti bērnam līdzi ņe-

mamie priekšmeti, mantas. 
 

Nometņu vadītāji –  

kvalificēti speciālisti 
 

Atcerieties, ka nometni vada 

nometnes vadītājs, kurš bei-

dzis VJIC nometņu vadītāju 

kursus, ieguvis gan teorētis-

kas, gan praktiskas zināšanas 

pedagoģijā, psiholoģijā, 

ugunsdrošībā, finansēs, perso-

nālvadībā, metodoloģijā, ko-

munikācijā, pirmajā neatlieka-

majā medicīniskajā palīdzībā 

un saņēmis nometņu vadītāju 

apliecību, kuras derīguma ter-

miņš ir 5 gadi. Nometņu vadī-

tāju datu bāze atrodama mājas 

lapā www.vjic.gov.lv. 
 

Nometņu vadītāju kursu mēr-

ķis ir izglītot un sagatavot kva-

lificētus bērnu un jauniešu 

nometņu vadītājus darbam 

valsts un pašvaldību iestāžu, 

NVO, kā arī citu juridisko un 

fizisko personu organizētajās 

bērnu un jauniešu nometnēs, 

sekmēt nometņu darbības kva-

litāti; attīstīt nometņu sistēmu 

Latvijā, tādējādi piedāvājot 

bērniem un jauniešiem brīvā 

laika lietderīgas pavadīšanas 

un nodarbinātības iespējas. 

Nometnei jāveicina veselīgs 

dzīvesveids, jaunu zināšanu un 

prasmju apguve, kā arī indivī-

da radošās un sociālās  

pašizpausmes. 

Plašāka informācija 

par dažādiem 

nometņu jautājumiem 

atrodama IZM VJIC 

mājas lapā 

www.vjic.gov.lv, 

tālruņi Sigita 

Kliedere – 67226522, 

Evija Pelša – 

67228049. 

Kopējais valsts 

finansējums projektu 

īstenošanai „Latgales 

izglītības 

programmā” ir  

40 000 latu. 
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Programmas „Iespējamā misija” skolotāji gatavi uzsākt darbu 

Jau no šā gada 1.septembra 

Latvijas skolotāju rindas 

papildinās „Iespējamās misi-

jas” jaunie skolotāji, kuri 

dažādās augstskolās apguvu-

ši latviešu valodas un litera-

tūras, vēstures, matemātikas, 

ekonomikas, bioloģijas, ķīmi-

jas, angļu, zviedru, spāņu 

valodu, sociālo zinību un 

kultūroloģijas specialitāti. 
 

Kā informē programmas 

„Iespējamā misija” komunikā-

cijas vadītāja Dace Rone,  

iesaistīties programmā tika 

aicināti augstskolu absolventi, 

kas apveltīti ar spožām idejām, 

līdera dotībām un ambīcijām, 

labvēlīgu attieksmi pret dzīvi, 

gatavību uzņemties atbildību 

un pilnveidoties, un arī vēlēša-

nos darīt sabiedrībai nozīmīgu 

darbu. 
 

Kopumā vēlmi kļūt par 

„Iespējamās misijas” skolotā-

jiem izteica 76 kandidāti no 20 

dažādām augstskolām, tostarp 

arī no divām universitātēm 

Lielbritānijā. Lielākais intere-

sentu skaits bija no Latvijas 

Universitātes (24), Liepājas 

Pedagoģijas akadēmijas (7), 

Rīgas Tehniskās universitātes 

(4) un Vidzemes Augstskolas 

(4). 
 

21.maijā, apsveicot jaunos 

„Iespējamās misijas” skolotā-

jus, izglītības un zinātnes mi-

nistre Tatjana Koķe sacīja: 

„Skolai ir ļoti vajadzīgi talantī-

gi, aizrautīgi un darboties gri-

boši skolotāji. Ir apsveicama 

„Iespējamās misijas” iniciatīva, 

kas paver iespēju meklēt alter-

natīvus ceļus jaunu skolotāju 

piesaistīšanai, pedagoga profe-

sijas prestiža celšanai un izglī-

tības vērtības stiprināšanai sa-

biedrībā.” 
 

Programmas dalībnieki pirmo 

skolas gadu uzsāks jau 14.jūlijā 

piecu nedēļu ilgā Vasaras aka-

dēmijā, kur intensīvās mācībās 

pieredzējušu pasniedzēju vadī-

bā notiks gatavošanās skolotāja 

darbam. Mācības turpināsies 

arī skolas gada laikā, katru otro 

nedēļas nogali paralēli skolotā-

ja darbam. 
 

Programmas „Iespējamā  

misija” dalībnieki  
 

Linda Beķere, vēstures skolo-

tāja (dzimtā vieta – Rīga), 

Mārtiņš Bērziņš, matemātikas 

skolotājs (dzimtā vieta – Cē-

sis), Inga Deigele, latviešu 

valodas skolotāja (dzimtā vieta: 

Lejasciems, Gulbenes rajons), 

Viesturs Eglītis, bioloģijas 

skolotājs (dzimtā vieta – Aiz-

kraukle), Anna Gabriša, ķīmi-

jas skolotāja (dzimtā vieta – 

Varakļāni, Madonas rajons), 

Liene Jurgelāne, latviešu va-

lodas un literatūras skolotāja 

(dzimtā vieta – Dobele), Ser-

gejs Hruļovs, angļu un zviedru 

valodas skolotājs (dzimtā vieta 

– Ogre), Arnis Kleinbergs, 

vēstures skolotājs (dzimtā vieta 

– Cēsis), Edīte Millere, angļu, 

spāņu valodu un kultūroloģijas 

skolotāja (dzimtā vieta – Rīga), 

Inese Pelnēna, bioloģijas sko-

lotāja (dzimtā vieta –Liepāja), 

Santa Prancāne, matemātikas 

skolotāja (dzimtā vieta – Gul-

bene), Rinalds Rudzītis, soci-

ālo zinību un vēstures skolotājs 

(dzimtā vieta – Kuldīga), Juris 

Zakrevskis, ķīmijas un biolo-

ģijas skolotājs (dzimtā vieta – 

Jelgava). 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums Nr.3 

“Iespējamās misijas” 

dibinātāji ir 

Hansabanka, 

Lattelecom un Ideju 

Partneru fonds, 

stratēģiskie partneri – 

Hill and Knowlton 

Latvia, Cube-Media, 

Diena, Fontes, 

Izglītības un Zinātnes 

ministrija un 

Kļaviņš&Slaidiņš. 

“Iespējamās misijas” pasākums 2008.gada 21.maijā. 
Foto no www.f64.lv. 

Mārtiņš Bērziņš: “Vēlos sniegt atbalstu citiem cilvēkiem līdzīgi kā sākumā tas tika sniegts man. 

Vēlāk vēlos turpināt vadīt cilvēkus, ļaujot viņiem attīstīties un pārsniegt viņu apzinātās iespējas.” 

Sergejs Hruļovs: “Es neuzskatu sevi par speciālistu izglītības sfērā, bet esmu pārliecināts, ka varu 

dot nozīmīgu ieguldījumu jauniešu audzināšanā ar savām zināšanām, personību un degsmi uzlabot 

esošās lietas.” 

Inese Pelnēna: “Vēlos iedegt bērnu sirdīs aizrautību – izzināt, saprast un tiekties pēc mērķa. Dot 

cerību, ka mūsu valstī un pasaulē viss mainīsies uz labu, jo mūsdienās cilvēkiem trūkst ticības sev, 

līdzcilvēkiem un kaut kam labam. Spēja iemācīt ir ļoti komplicēts process, jo prasa milzum lielu 

gribasspēku, lai katru dienu atkal un atkal meklētu vispareizāko pieeju katram skolēnam un katrai 

klasei. Es gribu strādāt par skolotāju, jo zinu – man izdosies!” 

Kāpēc iesaistīties  

„Iespējamā misijā”? 
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Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums Nr.3 

Noslēgumam tuvojas projekts “Mācību satura izstrāde un skolotāju 

tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” 

2008. gada 21. maijā notika 

IZM ISEC īstenotā projekta 

“Mācību satura izstrāde un sko-

lotāju tālākizglītība dabaszināt-

ņu, matemātikas un tehnoloģiju 

priekšmetos” noslēguma konfe-

rence. Tās laikā projekts iepa-

zīstināja ar sasniegtajiem rezul-

tātiem: modernizēto mācību 

saturu dabaszinātnēs un mate-

mātikā un sniegto atbalstu sko-

lotājiem izmaiņu ieviešanai 

skolās. 

 

Konferenci atklāja izglītības un 

zinātnes ministre Tatjana Koķe, 

uzrunu teica IZM valsts sekre-

tārs Mareks Gruškevics un 

valsts sekretāra vietniece struk-

tūrfondu jautājumos un Eiropas 

lietās Lauma Sīka. Konferencē 

piedalījās Latvijas Universitātes 

rektors Mārcis Auziņš, Reģi-

onālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijas parlamentārais 

sekretārs Māris Krastiņš, ISEC 

vadītāja Agrita Groza, projekta 

vadītāja Dace Namsone un  

Preiļu Valsts ģimnāzijas projek-

ta komandas koordinatore Va-

lentīna Pastere. Uzrunu teica arī 

Eiropas Komisijas eksperts da-

baszinātņu jautājumos, Londo-

nas karaliskās koledžas profe-

sors Jonathan Osborne un Igau-

nijas Ķīmijas skolotāju asociāci-

jas prezidents Arne Toldseps. 

 

Konferences laikā tās dalībnieki 

- dabaszinātņu un matemātikas 

mācību priekšmetu metodisko 

apvienību vadītāji, projekta pi-

lotskolu direktori, IZM speci-

ālisti, vairāku Latvijas augstsko-

lu rektori un docētāji – piedalī-

jās interesantā interaktīvā izstā-

dē. Tajā varēja iegūt daudzpusī-

gu informāciju par projekta  

ietvaros sagatavotajiem skolotā-

ju atbalsta materiāliem, par to 

aprobāciju pilotskolās. Interesei 

izraisīja arī projekta ietvaros 

iegādātā daudzveidīgā metodis-

kā literatūra un uzziņas literatū-

ra skolēniem. Vienā no stacijām 

varēja iepazīties ar tālākizglītī-

bas kursu norisi konferences 

laikā. Plaša informācija tika 

sniegta par aprīkojumu, kādu 

dabaszinātņu un matemātikas 

kabinetos ir saņēmušas projek-

ta 50 pilotskolas. Vairākas 

izstādes stacijas ilustrēja to, 

kādi ir sadarbības rezultāti ar 

rūpniecības uzņēmumiem un 

augstskolām, piemēram, varēja 

apskatīt mācību filmas par 

procesiem rūpniecībā, kā arī 

par zinātnes attīstību Latvijā. 

Plaša informācija tika sniegta 

par 50 projekta pilotskolām, 

katra projektā iesaistītā skola ir 

sagatavojusi interesantu infor-

māciju, kas bija apskatāma 50 

plakātu izstādē. 

 

ISEC no 2005. gada 20. jūlija 

līdz 2008. gada 20.augustam 

īsteno Eiropas Savienības 

struktūrfondu nacionālās prog-

rammas “Mācību kvalitātes 

uzlabošana dabaszinātņu, ma-

temātikas un tehnoloģiju 

priekšmetos vidējā izglītībā” 

projektu “Mācību satura izstrā-

de un skolotāju tālākizglītība 

dabaszinātņu, matemātikas un 

tehnoloģiju priekšmetos”.  

2008.gadā IZM Latviešu valo-

das apguves valsts aģentūra 

(LVAVA) īsteno Latvijas Re-

publikas Ārlietu ministrijas fi-

nansētu projektu “Atbalsts bilin-

gvālās izglītības sistēmas  

izveidei Gruzijā”, kura rezultā-

tā Latvijas un Gruzijas eksperti 

izstrādās tālākizglītības kursu 

programmu un atbalsta materi-

ālus bilingvālajiem skolotā-

jiem. Projekta mērķis ir sniegt 

atbalstu bilingvālās izglītības 

koncepcijas izveidē un izstrādāt 

bilingvālās izglītības multipli-

katoru kursu saturu. 
 

No 7. līdz 13.maijam Gruzijas 

Pilsoniskās integrācijas un 

starpetnisko attiecību centra un 

Gruzijas Izglītības un zinātnes 

ministrijas Nacionālā izglītības 

satura un vērtēšanas centra 

pārstāvji darba vizītē viesojās 

Latvijā.  

 

 

Dalās pieredzē bilingvālajā apmācībā 

Latvijas un Gruzijas ekspertu darbs pie  

tālākizglītības kursu programmas izstrādes. 
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Plašāka informācija 

par projekta 

rezultātiem un 

ieguldījumu izglītībā 

pieejama mājas lapā 

www.dzm.lv. 

http://www.dzm.lv/
http://www.dzm.lv/


IZM ir apstiprinājusi Eiropas 

Savienības Mūžizglītības 

programmas ietvaros notieko-

šās apakšprogrammas 

eTwinning nacionālā konkursa 

„Nacionālā eTwinning balva 

2008” nolikumu un tiek izslu-

dināta pieteikšanās dalībai 

konkursā.  

Šobrīd tiek organizēts otrais 

nacionālais konkurss 

eTwinning pastāvēšanas laikā 

Latvijā. Konkursā var pieteik-

ties visas skolas, kuras ir re-

alizējušas projektus 

eTwinning vidē no 

2005./2006. mācību gada līdz 

2007./2008. mācību gadam. 

Projektu pieteikumus var  

iesniegt līdz 2008.gada 

13.jūnijam elektroniski, sūtot 

pieteikuma anketas Nacionālā 

atbalsta dienesta vadītājai  

Gunai Stahovskai, e-pasts:  

guna.stahovska@izm.gov.lv. 

Konkursa nolikums un pietei-

kuma anketa atrodami 

eTwinning Latvijas mājas lapā 

www.etwinning.lv . Tālrunis 

informācijai 67227433. 

 

eTwinning ir Eiropas Komisijas 

Lifelong Learning programmas 

apakšprogramma, kas tika iz-

veidota 2004.gadā ar mērķi 

organizēt sadarbību starp Eiro-

pas skolām, kopīgi realizējot 

projektus mācību procesa ietva-

ros ar informācijas un komuni-

kāciju tehnoloģiju (IKT) palī-

dzību. Lai veicinātu šīs apakš-

programmas īstenošanu, katrā 

valstī ir izveidots Nacionālais 

atbalsta dienests, kura aktivitā-

tes ietver arī nacionālā projektu 

konkursa organizēšanu.  

Turpinājums no 7.lpp. 

 

Viņi apmeklēja LVAVA, kā 

arī Saeimas Izglītības komite-

ju, IZM, ISEC, Vispārējās 

izglītības kvalitātes valsts 

novērtēšanas aģentūru, Dau-

gavpils 3. vidusskolu, Rīgas 

Klasisko  ģimnāziju un Īpašu 

uzdevumu ministra sabiedrī-

bas integrācijas lietās sekreta-

riātu. 

Vizīte notika projekta 

« Atbalsts bilingvālās izglītī-

bas sistēmas izveidei Gruzi-

jā » ietvaros.  

 

Projekta “Atbalsts bilingvālās 

izglītības sistēmas izveidei 

Gruzijā” galvenie uzdevumi ir 

iepazīstināt Gruzijas izglītības 

darbiniekus ar bilingvālās 

izglītības ieviešanas pieredzi 

Latvijā un tālākizglītības sis-

tēmu bilingvālās izglītības 

 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums Nr.3 

jomā, izstrādāt Gruzijas izglī-

tības sistēmai atbilstošu tālāk-

izglītotāju sagatavošanas 

programmu bilingvālo mācību 

kursiem un uzsākt izstrādāt 

mācību materiālus un meto-

diskos ieteikumus tālākizglī-

totāju kursiem. Projekta ietva-

ros Gruzijas izglītības speci-

ālisti iepazīstināti ar Latvijas 

un LVAVA pieredzi bilingvā-

lās izglītības jomā, bilingvālās 

izglītības koncepcijas izveidē 

un ieviešanā, kā arī  LVAVA 

pieredzi skolotāju tālākizglītī-

bas sistēmā bilingvālās izglītī-

bas jomā. Ir sagatavots pre-

zentācijas materiāls par LVA-

VA pieredzi bilingvālās izglī-

tības jomā, izstrādātas sadar-

bības programmas un bilin-

gvālās izglītības multiplikato-

ru sagatavošanas programma 

(120 stundas) Gruzijas vaja-

dzībām, kā arī iesākta mācību 

un metodisko materiālu izvei-

de bilingvālo mācību kursiem 

Gruzijā. 

 

LVAVA direktore Dace Dal-

biņa vizītes noslēgumā rezu-

mēja, ka projekta ietvaros ne 

tikai Gruzijas izglītības speci-

ālisti iepazīstas ar bilingvālās 

izglītības pieredzi Latvijā, bet 

arī Latvijas pārstāvji var mācī-

ties no Gruzijas, saskatot ie-

spējas uzlabot mācību procesu 

bilingvālās izglītības sistēmā. 

 

LVAVA projekta koordinatore 

Ilva Ieviņa atzīmē, ka vizītes 

laikā iezīmējās pirmie virzieni, 

kā attīstīsies Gruzijas izglītības 

sistēma un kādā veida notiks 

turpmākā sadarbība. 2008.gada 

1.decembrī šis projekts beig-

sies, taču sadarbība starp Lat-

vijas un Gruzijas pārstāvjiem 

turpināsies. 

Izsludināts konkurss „Nacionālā eTwinning balva 2008” 

Latvijas pārstāvji eTwinning Gada konferencē Bukarestē šogad martā. 

Pieteikšanās termiņš: 

13.jūnijs 

 

Līdz 2008.gada maijam 

Latvijā eTwinning 

apakšprogrammā ir 

reģistrētas 213 skolas 

un 62 projekti. Kopumā 

Eiropā eTwinning 

apakšprogrammā ir 

reģistrētas 39 295 

skolas. Sīkāka 

informācija par 

eTwinning darbību 

Latvijā atrodama 

www.etwinning.lv, par 

eTwinning darbību 

Eiropā – 

www.etwinning.net.  
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No 15. maija līdz 15. septem-

brim pašvaldības, skolas, neval-

stiskās organizācijas, pašdarbī-

bas kolektīvi un dažādas  

interešu kopas konkursam 

„Meklējam Nākamos 90” aici-

nātas pieteikt 1. līdz 12. klašu 

bērnus un jauniešus 

(2007./2008.mācību gada absol-

ventus ieskaitot) ar interesantām 

idejām, talantiem vai nozīmī-

giem panākumiem. 

 

Konkursa kārtībā plānots izvēlē-

ties 90 izcilākos Latvijas skolu 

bērnus un jauniešus, kas dienu 

pirms valsts dzimšanas dienas – 

17.novembrī pulcēsies Rīgā, 

Nacionālajā teātrī, lai simboliski 

proklamētu nākotnes Latviju. 

Klātienē Nākamos 90 vēros 

vecāki, bet 18.novembrī, LTV 

ēterā, viņus redzēs visa Latvija. 

 

Piesakot pretendentu konkur-

sam, pieteicējam jāsagatavo 

bērna/jaunieša dzīves stāsts, kas 

ļauj spriest par viņa rakstura 

īpašībām, interesēm, mērķtiecī-

bu un panākumiem. Savukārt 

pašam bērnam, jaunietim jāuz-

raksta redzējums par Latviju 

pēc 10 gadiem, atklājot savus 

uzskatus par vērtībām un princi-

piem, uz kuriem jābalstās mūsu 

valstij. 

 

Konkursu organizē Latvijas 

institūts, IZM Valsts jaunatnes 

iniciatīvu centrs, Prezidenta 

kanceleja un Aizsardzības  

ministrija. 

Pieteikumi tiek gaidīti līdz 

2008.gada 15.septembrim 

(pasta zīmogs)  Latvijas institū-

tā, Kaļķu ielā 7, 4.st., Rīgā, LV-

1050. 

„Nākamie 90” meklē jaunos talantus 

No 2008.gada 9.jūnija līdz 

12.augustam interesenti aicināti 

iesniegt projektus Eiropas Eko-

nomikas zonas finanšu instru-

menta un Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta 

grantu shēmas "Akadēmiskie 

pētījumi" pirmās kārtas apakš-

projektā. 

  
„Akadēmisko pētījumu” mērķis 

ir sniegt ieguldījumu cilvēkre-

sursu attīstībā, izglītībā un pēt-

niecībā, atbalstot zinātniskus 

pētījumus, kā arī veicinot pēt-

niecisku sadarbību un partnerī-

bas veidošanu starp Latviju un 

Eiropas Ekonomikas zonas, kā 

arī Eiropas Brīvās tirdzniecības 

asociācijas (EEZ EBTA) val-

stīm – Īslandi, Lihtenšteinu un 

Norvēģiju. Atbalstāmās aktivi-

tātes ir dabas aizsardzība, 

ilgtspējīga attīstība, Eiropas 

kultūras mantojuma saglabāša-

na, veselības aizsardzība, cil-

vēkresursu attīstība un izglītība, 

atbalsts bērniem ar speciālām 

vajadzībām. 

 

Prioritātes „Akadēmiskie pētīju-

mi” apakšprojektu veidi ir fun-

damentālais pētījums un lietiš-

ķais pētījums. Apakšprojekta 

aktivitātes īsteno Latvijā. Mini-

mālais projekta ilgums ir 1 

gads, maksimālais – 2 gadi. 

 

Projekta minimālais finansē-

jums ir 10 000 EUR, maksimā-

lais - 30 000 EUR. 

Projekta pieteicēji nodrošina 

līdzfinansējumu, kas veido 10% 

no kopējām projekta izmaksām. 

 

Projektus var iesniegt Latvijas 

zinātnisko institūciju reģistrā 

reģistrētas institūcijas. Ieteicams 

izveidot partnerattiecības ar 

kādu no EEZ, EBTA valstīm. 

Apakšprojekta iesnieguma ie-

sniedzējam ir tiesības iesniegt 

neierobežotu apakšprojektu 

iesniegumu skaitu. 

 

Apakšprojektu iesniegumi jāies-

niedz Akadēmisko programmu 

aģentūrā (APA)  Blaumaņa iela 

22, Rīga, LV-1011 līdz 

12.augustam. 

 

Plānotais projekta uzsākšanas 

laiks - 2008.gada oktobris. 

Aicina iesaistīties "Akadēmisko pētījumu" pirmās kārtas apakšprojektā 

Saite uz konkursa nolikumu un projekta aprakstu. 

Uzmanību! 2008. 

gada 19. jūnijā 

APA zālē Rīgā, 

Blaumaņa ielā 22, 

5. stāvā no plkst. 

13.00 -15.00 tiek 

rīkota konsultāciju 

diena par projektu 

iesniegumu 

sagatavošanu.  
Plašāka informācija, projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi atrodami APA mājas lapā: 

http://www.apa.lv/?node=212 

Pieteikšanās termiņš: 

15.septembris 

Pieteikšanās termiņš: 

12.augusts 

9 

Stratēģijas, mediji un tehnoloģijas Eiropas izglītības sistēmās 
 

19. un 20.jūnijā Rīgā, Kongresu namā, notiks Comenius tīklojuma EcoMedia-Europe tematiskā 

konference “Stratēģijas, mediji un tehnoloģijas Eiropas izglītības sistēmās”. Konferencei var pieteikties 

elektroniski www.ecomedia-europe.net vai ecomedia@saldus.lv. 

APA jaunās telpās 

EcoMedia-Europe 

tematiskā konference 

Akadēmisko programmu aģentūra 20.jūnijā no plkst. 14:00-17:00 rīko gada pārskata prezentāciju un 

iepazīstināšanu ar jaunajām telpām - Blaumaņa ielā 22, Rīga, LV-1011. 

http://www.lv90.lv/files/10.05.08._LV%20Nolikums_Nakamie_90.doc
http://www.lv90.lv/files/10.05.08._LV%20Nakamie_90.doc
http://www.apa.lv/
http://www.lv90.lv/
http://www.apa.lv/?node=212
http://www.ecomedia-europe.net/
mailto:mailto:ecomedia@saldus.lv
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2008.gada 12.jūnijā no 

plkst.11:00–15:00 APA konfe-

renču zālē Rīgā, Blaumaņa ielā 

22, 5.stāvā, rīko semināru 

„Grundtvig partnerības - Mācī-

šanas un mācīšanās pieeju un 

metožu daudzveidība un kvali-

tāte pieaugušo izglītībā”.   

Pasākuma pirmā daļa no 

plkst.11:00-13:00 ir publiska 

un programmā plānotas pro-

jektu prezentācijas un interak-

tīva diskusija par projektu re-

zultātu izmantošanu. Intere-

sentus lūdzam reģistrēties pa-

sākumam aģentūras mājas 

lapas www.apa.lv, sadaļā 

„Jaunumi”. 

 

Pasākuma otrā daļa no plkst. 

13:00-15:00 ir paredzēta tikai 

Grundtvig partnerību projektu 

dalībniekiem. Programmā tiks 

apspriesta informācijas izplatī-

šanas un pašvērtēšanas aktivitā-

šu nozīme partnerību īstenoša-

nā, gada atskaišu un starpat-

skaišu sagatavošana un iesnieg-

šana. 

Seminārs par pieaugušo izglītību 

2008.gada 16.-19.jūnijā Aka-

dēmisko programmu aģentūra 

rīko Eiropas Savienības  

Mūžizglītības programmas 

Comenius kontaktsemināru 

partnerību veidošanai. 
 

Galvenā tēma: IKT izmanto-

šana ikdienas mācību procesā 

 

Apakštēmas: 

* IKT pedagoģiskais pielieto-

jums; 

* Uz IKT balstītas mācību 

priekšmetu integrētas apmācī-

bas ieviešana mācību program-

mās; 

* Virtuālās mācību vides skolu 

mācību procesā; 

* eTwinning projekta un virtu-

ālās sabiedrības attīstības kā 

jauna izglītības satura kompo-

nentes veicināšana; 

* Sadarbības mācību projekti 

un ārpusklases darbība, izman-

tojot IKT; 

* Sadarbības un Web 2.0 rīku 

ieviešana skolu izglītībā; 

* Efektīva skolu pārvalde, 

izmantojot IKT; 

* Iekļaujošā izglītība un IKT; 

* Tālmācība - iespēja ikvie-

nam mūžizglītības kontekstā. 
 

Mērķgrupa: 12-18 gadu vecu 

skolēnu izglītības iestāžu vadī-

tāji un skolotāji. 

Mērķis: Partnerību veidošana 

Comenius daudzpusējo /

divpusējo partnerības projektu 

izstrādei. 

 

Darba valoda: angļu. 

  

Semināra norises vieta: Vies-

nīca “ISLANDE”, Ķīpsalas iela 

20, Rīga. 

 

Pieteikšanās konkurss uz kon-

taktsemināru ir noslēdzies, ar 

semināra materiāliem var 

iepazīties aģentūras mājas 

lapā www.apa.lv/csriga.  

Kontaktseminārs un Comenius tīklojuma EcoMedia-Europe  

tematiskā konference Rīgā 

Gatavojamies Eiropas Valodu dienai 2008 

Šogad par godu Eiropas Valo-

du dienai 2008 Latvijas skolēni 

aicināti piedalīties divos kon-

kursos, un varbūt tieši vasaras 

brīvlaiks varētu būt vispiemē-

rotākais, kad smelties radošas 

idejas un uzlikt tās uz papīra 

gan zīmējot, gan radot literārus 

darbus. 

 

* 1. – 4. klašu skolēni aicināti 

piedalīties zīmējumu konkursā 

„Ai, tēvu zemīte, tavu jauku-

miņu” 

* 5. – 12. klašu skolēni aicināti 

piedalīties literāro darbu kon-

kursā „Mana valoda ir mans 

gods”. 

 

Latvijas skolu valodu skolotāji, 

skolu direktori un mācību dar-

ba organizatori aicināti atbalstīt 

šos konkursus, izvirzot no 

katras skolas trīs labākos dar-

bus. Tie jānosūta Valsts valo-

das aģentūrai: Lāčplēša iela 35 

-5, Rīga, LV 1011 līdz 12. 

septembrim (pasta zīmogs). 

Labāko darbu autorus gaida 

pārsteiguma balvas. 

 

Katru gadu 26.septembrī Eiro-

pas Padomes dalībvalstīs tiek 

organizēta Eiropas Valodu 

diena, kad tiek pievērsta īpaša 

uzmanība Eiropas valodām, 

valodu daudzveidībai un to 

apguvei. 2008. gadu UNESCO 

pasludinājusi par dzimtās valo-

das gadu. 

 

Valsts valodas aģentūra Eiro-

pas Valodu dienas 2008 pasā-

kumus organizēs no 23. līdz 

27. septembrim. Pasākumu 

programmā būs bilingvālie dze-

jas lasījumi, konference 

„Latvija – tauta, valsts, valo-

da”, brīvdabas kino seansi, va-

lodu darbnīcas, pasākums sa-

darbībā ar tulkošanas biroju 

„Skrivanek” un citas aktivitā-

tes. 27.septembrī Rīgas Valsts 

1.ģimnāzijā notiks Eiropas 

Valodu dienas 2008 noslēguma 

pasākums ar apbalvošanas cere-

moniju, kurā apbalvos arī zīmē-

jumu un literāro darbu konkur-

su uzvarētājus. 

 

Valsts valodas aģentūra aicina 

aktīvi piedalīties Eiropas Valo-

du dienas tradīciju veidošanā 

savā skolā, pagastā, rajonā, 

pilsētā un organizēt šim notiku-

mam veltītus pasākumus. 

Eiropas Valodu dienas 

oficiālais logo 

Semināram var 

reģistrēties  

APA mājas lapā 

www.apa.lv 
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Kur iespējams saņemt informāciju par vasaras nometnēm bērniem un jauniešiem? 
Kā skaidro VJIC speciālisti, Latvijā pagaidām nav vienotas datu bāzes par visām pieejamām 

nometnēm. Lai veidotu un izdotu nometņu katalogu, nepieciešams finansējums, diemžēl VJIC šā 

gada budžetā šādu līdzekļu nav. 

Par konkrētā pašvaldībā plānotajām vasaras nometnēm var interesēties pie rajona nometņu darba 

koordinatoriem, kā arī rajonu, pilsētu izglītības pārvaldēs, pašvaldībās. Plašu informāciju par 

nometnēm var iegūt, piemēram, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta mājas 

lapā www.e-skola.lv, sadaļā „Nometnes”. 

Informāciju var iegūt nevalstisko organizāciju, privātstruktūru mājas lapās, piemēram, 

www.lsgco.bkc.lv (skautu un gaidu nometnes), www.mirandasnometne.lv, www.jaunievanagi.lv, 

www.dejas.lv (Latvijas Mūsdienu deju asociācija), www.ezi.lv, www.durbe.edu.lv (valodu 

nometnes 2008). Vasaras nometnes rūpju bērniem organizē Latvijas Kopienu iniciatīvu centrs 

www.iniciativa.lv. 

Noderīgas var būt arī mājas lapas www.nometnes.lv, www.kalba.lt (nometnes ārvalstīs). 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Izveidots forums skolēniem 
Valoda kā komunikācijas līdzeklis – tāds ir mērķis LVAVA mājas lapā izveidotajam forumam, kur 

uz sarunu tiek aicināti Latvijas skolu skolēni neatkarīgi no reģiona un mācību valodas skolā. Sarunu 

tēmas „Vai pastāv valodas barjera”, „Karjera”, „Attiecības” u.c.  ir skolēnu izstrādātas, un tās 

sistemātiski tiks atjaunotas. Foruma ietvaros plānots organizēt dažādus konkursus, radošas tikšanās, 

sarunas ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem, tādejādi veicinot skolēnu interesi par forumu un 

nostiprinot latviešu sarunvalodas  lietošanu arī e-vidē. 

Esiet laipni aicināti arī jūs forumā www.lvava.gov.lv/sarunas. 

Interesanti! 

Grāmata par skolu partnerības projektiem 
Šā gada jūnijā APA laidīs klajā grāmatu "Comenius skolu partnerību projekti. Krājums 2000-2006" 

203 lappušu apjomā. Tajā ietverti 180 skolu partnerības projekti - skolu projekti, valodu projekti un 

skolu attīstības projekti, kuros Latvija piedalījās laika posmā no 1998.gada līdz 2006.gadam. 

Krājuma ievadā ir pārskats par Comenius 1 skolu partnerības projektiem Eiropas izglītības 

programmā Socrates. Par katru projektu krājumā ir ietverta faktiskā informācija (skola, rajons vai 

pilsēta, projekta nosaukums, projekta veids, dalībvalstis, Latvijas dalībnieki, projekta ilgums, 

Latvijas skolai piešķirtais finansējums un projekta galvenā tematika). Pedagoģiskās domas attīstību 

šajā laika posmā raksturo krājumā aprakstītie projekta mērķi, aktivitātes un rezultāti. Krājums tiks 

piešķirts katras izglītības iestādes - sākot ar bērnu dārzu un beidzot ar vidusskolu (arī  

arodvidusskolu) - bibliotēkām vai metodiskajiem kabinetiem. 

Izglītības piedāvājums apdāvinātiem bērniem 
Jūnijā iznāk kārtējais latviešu valodā iztulkotais Eurydice tīkla apskats par Latvijas skolu izglītībā 

aktuālu tēmu - izglītības piedāvājumu apdāvinātajiem bērniem. Darba dokuments „Īpaši pasākumi 

Eiropas skolās visa veida apdāvinātības veicināšanai” raksturo izglītības politiku un galvenos 

pasākumus, kurus īsteno 30 Eiropas valstis, lai veicinātu šādu bērnu spēju attīstību skolās. Tas 

informē par katrā valstī izmantotajām definīcijām, kā arī kritērijiem, pēc kādiem jaunieši tiek 

uzskatīti par apdāvinātiem un/vai pēc kuriem nosaka izteiktas potenciālas spējas. Dokuments arī 

raksturo īpašus izglītības pasākumus pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un skolotāju 

izglītības jomā. Ziņojums tika sagatavots 2006.gada 16.-17.maija Austrijas prezidentūras 

organizētajai izglītības ministru neoficiālajai sanāksmei. Atsauces gads: 2005/2006. Saite uz 

publikāciju. 

Aktuālais jautājums 

Kas, kur, kad? 
 

 

31.maijā.no plkst. 11.00 

– 20.00 Limbažu pilsētā, 

Limbažu pilsētas estrādē 

– tautas deju festivāls 

„Latvju bērni danci 

veda”. 

 

31.maijā plkst.20.30 
Cēsu pils parka estrādē – 

8.Latvijas zēnu koru 

salidojuma koncerts. 

 

2.-7.jūnijā  
Rīgas Amatniecības 

vidusskolā (Jūrmalas 

gatve 90) – 16.Valsts 

profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņu 

profesionālās meistarības 

konkurss "Krēsls 2008". 

 

4.jūnijā plkst.11.00  

Rīgas rajona Ropažos, 

sporta kompleksā „333” - 

Latvijas skolēnu 

sacensības autodaudzcīņā 

ar kartingiem. 

 

26.-29.jūnijā  
Cēsu rajona Jāņmuižas 

profesionālajā vidusskolā 

- Skolēnu līderu vasaras 

skola „Demokrātijas 

akadēmija”. 

 

28.jūnijā plkst.19.00 

Ventspils Olimpiskajā 

centrā - Mūsdienu deju 

lielkoncerts. 

Pieteikties elektroniskā izdevuma 

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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