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Ar prieku atkal Jūs sveicinām IZM informatīvajā izdevumā! 

Lai gan pierasts, ka vasara tra-

dicionāli ir atvaļinājuma laiks 

un nereti saskaramies ar jautā-

jumiem, vai tad Izglītības un 

zinātnes ministrijai (IZM) vis-

pār vasarā ir ko darīt, jo mācību 

gads taču beidzies, apstiprinām, 

ka IZM darba apjoms un temps 

nav mazinājies ne siltajās, ne 

lietainajās vasaras dienās.  

To pierāda arī jūlija informatī-

vais izdevums, kurā stāstīsim 

kā norit darbs pie skolotāju 

palīga ieviešanas, par 

2008.gada budžeta grozīju-

miem, par Valsts jaunatnes 

iniciatīvu centra rīkotajām 

nometnēm jaunajiem zinātnie-

kiem un līderiem, par šī gada 

centralizēto eksāmenu kārto-

tājiem un apelāciju iesniegša-

nas gaitu, kā arī sniegsim citu 

noderīgu un/vai interesantu 

informāciju!  

Vēlamies atgādināt, ka aici-

nām ikvienu joprojām būt 

aktīviem IZM sadarbības par-

tneriem, pirmkārt, piedaloties 

e-konsultāciju procesā, kā arī 

informējot visus interesentus 

par iespēju ik mēnesi saņemt 

IZM informatīvo izdevumu 

savā e-pastā. E-konsultāciju 

pirmais posms noslēgsies jau 

11.augustā – tātad daudz laika 

vairs nav atlicis.  

Ar e-konsultāciju rezultātiem 

iepazīstināsim jau augusta iz-

devumā, kas tiks veidots jaunā 

mācību gada noskaņās.  

 

Vēlam no sirds baudīt vasaru 

un jaunam darba cēlienam 

uzkrāt spēkus, kā arī visiem 

nepieciešamo uz sadarbību 

vērsto noskaņojumu!  

 

IZM Komunikācijas nodaļa, 

2008.gada 31.jūlijs 

Izglītības satura un eksamināci-

jas centrs (ISEC) informē, ka 

noslēdzies valsts pārbaudes 

darbu izvērtēšanas un datu ap-

strādes process. Centralizēto 

eksāmenu sertifikātus pašvaldī-

bu izglītības pārvalžu vadītāji 

varēja sākt saņemt jau no 16. 

jūlija, kas ir ātrāk, nekā bija 

sākotnēji plānots. Tas skaidro-

jams ar produktīvu ISEC speci-

ālistu darbu un veiksmīgu teh-

niskās sagataves gaitu. 

 

Centralizētos eksāmenus kārto-

ja 32 962 vidusskolēni, 6595 

9.klases skolēni un 213 perso-

nas augstskolu telpās. Vislielā-

kais eksāmenu licēju skaits bija 

angļu valodā (23 526), latviešu 

valodā (18 864) un vēsture (15 

161). Eksāmenu vērtēšanas 

procedūrā piedalījās vairāk kā 

pusotrs tūkstotis vērtētāju.  

2007./2008. mācību gada 

valsts pārbaudes darbu nori-

ses statistika un detalizēts 

rezultātu raksturojums būs 

pieejams ISEC mājas lapā 

www.isec.gov.lv šī gada sep-

tembrī. 
 

Valsts pārbaudes darbu laikā 

darbojās arī ISEC uzticības 

telefons un e-pasts. Kopumā 

tika saņemti vairāk kā simts 

vēstījumu, bet ziņas par no-

pietniem pārkāpumiem netika 

saņemtas. 
 

Ja skolēnu neapmierina cen-

tralizētajā eksāmenā iegūtais 

vērtējums, mēneša laikā pēc 

sertifikāta izsniegšanas skolē-

nam vai viņa likumiskajam 

pārstāvim ir tiesības rakstīt 

iesniegumu ar lūgumu pārska-

tīt eksāmenā saņemto vērtēju-

mu. Iesniegumam pievieno 

izsniegtā sertifikāta oriģinālu. 

ISEC tiek izveidota īpaša ape-

lācijas komisija, kas mēneša 

laikā pēc saņemšanas izskata 

iesniegumu un pārskata vērtē-

jumu eksāmenā, lai pieņemtu 

lēmumu atstāt esošo vērtējumu 

vai mainīt to. Ja vērtējums tiek 

mainīts, skolēns saņem jaunu 

sertifikātu. 

 
Apelācijā izskatīto darbu skaits: 

 

2004./2005.mācību gads – 27; 

2005./2006.mācību gads – 98; 

2006./2007.mācību gads – 212  
(6% gadījumu mainīts vērtējums). 

2007./2008.mācību gads - pir-

majā nedēļā iesniegtas 73 ape-

lācijas (4% gadījumu mainīts 

vērtējums). 

Noslēgusies valsts pārbaudes darbu sesija 

http://www.isec.gov.lv


 

“Šis gads ir zīmīgs ar to, 

ka grozījumi likumā par 

valsts budžetu 

2008.gadam nevis radīja 

iespēju nozares 

vajadzībām saņemt 

papildus finansējumu, 

bet tieši pretēji bija 

jāsamazina jau esošais 

finansējums.”  
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Šis gads ir zīmīgs ar to, ka 

grozījumi likumā par valsts 

budžetu 2008.gadam nevis 

radīja iespēju nozares vajadzī-

bām saņemt papildus finansē-

jumu, bet tieši pretēji bija 

jāsamazina jau esošais finan-

sējums. Šāda situācija radu-

sies, jo valsts ekonomiskā 

attīstība pēdējā laikā nav tik 

strauja, kā bijusi līdz šim. 
 

Atbilstoši Ministru kabineta 

lemtajam, IZM un katra tās 

padotības iestāde individuāli 

ir rūpīgi izvērtējušas visas 

iespējas samazināt 2008.gada 

budžeta izdevumus, kā rezul-

tātā noteikts maksimālais ie-

spējamais IZM budžeta sama-

zinājums – 5,6 miljoni latu. 
 

IZM un tās padotības iestādes 

izvērtējušas visas savā pārziņā 

esošās nozares un katrā no 

tām veikta līdzekļu samazinā-

šana: izglītības nozarē – 3,3 

miljoni latu, zinātnes nozarē – 

1,1 miljoni latu, sporta nozarē 

– 852 000 latu un valsts valo-

das nozarē – 84 000 latu, bet 

nozares vadībai – 137 000 

latu. 

Finansējums samazināts pa-

matkapitāla ieguldījumiem un 

uzturēšanas izdevumiem, sa-

mazinātas atalgojumam, semi-

nāru un konferenču organizē-

šanai, kā arī komandējumiem 

plānotās izmaksas gan minis-

trijā, gan tās padotības iestā-

dēs.  

 

Budžeta samazinājums vei-

dots, izvērtējot riskus, taču 

jāapzinās, ka IZM pārziņā 

esošajās jomās ikviens finan-

sējuma samazinājums atstāj 

ietekmi. IZM nodrošinājusi, ka 

līdzekļu samazinājuma rezul-

tātā netiek skarts pedagogu 

atalgojums, sociālajiem pabal-

stiem, piemēram, stipendijām, 

profesionālajā un augstākajā 

izglītībā paredzētie līdzekļi, 

līdzfinansējums ārvalstu palī-

dzības nodrošināšanai un citi 

nozares attīstībai īpaši svarīgi 

ieguldījumi, piemēram, līdzek-

ļi mācību grāmatu iegādei un 

atbalsts valsts ģimnāzijām. 

 

Lai gan bez minētajiem 5,6 

miljoniem latu, IZM saņēma 

valdības uzdevumu rast iespē-

ju budžeta samazinājumam vēl 

par 3 miljoniem, kas paredzētu 

samazināt pedagogu atalgoju-

mam paredzētos līdzekļus, 

IZM spēja argumentēt šāda 

lēmuma negatīvo ietekmi uz 

izglītības sistēmu, jo jāturpina 

darbs pie pedagogu atalgoju-

ma sistēmas sakārtošanas un 

pedagogu ekonomiskās situ-

ācijas uzlabošanas. 

 

2008.gada budžeta grozīju-

mos IZM sniedza priekšliku-

mus arī tehniskiem grozīju-

miem, pārdalot finansējumu 

starp programmām, apakš-

programmām un izdevumu 

ekonomiskajām kategorijām, 

piemēram, lai pārdalītu finan-

šu līdzekļus - Eiropas Savie-

nības (ES) tehnisko palīdzību 

855 444 latu apjomā starp 

IZM apakšprogrammām. Šis 

solis bija nepieciešams, lai 

nodrošinātu ES struktūrfondu 

un citu finanšu instrumentu 

līdzekļu apguves vadību, at-

bilstoši normatīvo aktu prasī-

bām. Minētais finansējums 

nav paredzēts jaunu štata vie-

tu izveidei, kā maldīgi izska-

nējis no Saeimas opozīcijas 

pārstāvjiem un dažos plašsa-

ziņas līdzekļos, turklāt šim 

darbam izmantotos valsts 

budžeta līdzekļus ES atmaksā.  

Ikviens finanšu samazinājums atstāj ietekmi  

uz funkciju un noteikto uzdevumu īstenošanu 

Ar 2010.gadu jauns amats skolās – skolotāja palīgs 

Lai palīdzētu skolēniem, ku-

riem ir mācīšanās, sociālās, 

psiholoģiskās grūtības, īsteno-

jot pamatizglītības program-

mu no 1. līdz 6.klasei, un sek-

mētu skolēnu mācību sasnie-

gumu paaugstināšanos, sko-

lās, sākot ar 2010./2011. mā-

cību gadu, tiks ieviests jauns 

amats – skolotāja palīgs. Tas 

atvieglos arī skolotāja un kla-

ses audzinātāja darbu, jo tiks 

radīta iespēja strādāt diferen-

cēti un ievērot katra skolēna 

vajadzības. 

Skolotāja palīga amata ievieša-

na skolā būs viens no priekš-

noteikumiem, kas ļaus nodro-

šināt kvalitatīvāku izglītību 

katram skolēnam un veicinās 

izglītības kvalitāti kopumā. 

 

Pašlaik IZM izstrādā skolotāja 

palīga amata aprakstu, ko pa-

redzēts aprobēt 5 pilotskolās 

2009./2010.mācību gadā. Vei-

dojot amata aprakstu, ņemta 

vērā jau esošā pieredze. 

 

Apsveicamu iniciatīvu šai ziņā 

izrādījusi Cēsu rajona pado-

mes Izglītības pārvalde, ar 

kuras atbalstu skolotāja palīga 

amats jau ieviests vairākās 

rajona skolās.  

 

13.jūnijā IZM darbinieki Cē-

sīs iepazinās ar esošo pieredzi 

šai jomā un kopīgi ar izglītī-

bas darba vadītājiem un peda-

gogiem diskutēja par skolotā-

ja palīga funkcijām skolā, 

darba organizācijas formām, 

esošajām problēmām un sa-

gaidāmajiem rezultātiem. 

Skolās, sākot ar 

2010./2011.mācību 

gadu, tiks ieviests jauns 

amats – skolotāja palīgs. 

IZM valsts sekretārs 

Mareks Gruškevics: 



 Turpinājums no 2.lpp. 
 

Cēsu rajona izglītības darbi-

nieki vienprātīgi atzina, ka 

skolotāja palīgs skolās ir ļoti 

nepieciešams un viņa darbs jau 

tagad skolās dod pozitīvus 

rezultātus – zūd skolēnu nevē-

lēšanās piedalīties mācību 

stundās, kurās viņi jūtas ne-

droši par savām zināšanām, 

pieaug viņu pašapziņa un uzla-

bojas saskarsme ar vienau-

džiem, skolēni labāk prot iz-

teikt savu viedokli par skolā 

un sabiedrībā notiekošo. 
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8.jūlijā IZM notika sanāksme 

par skolotāja palīga amata 

apraksta izstrādi, kurā piedalī-

jās pārstāvji no Cēsu rajona 

padomes Izglītības pārvaldes 

un skolām, no Latvijas Izglītī-

bas vadītāju asociācijas, no 

IZM un tās padotības iestā-

dēm. Sanāksmē diskutēja par 

nepieciešamo un iespējamo 

skolotāju palīgu skaitu valstī, 

par skolotāja palīga slodzi, 

viņa funkcijām, darba organi-

zācijas formām, tika apspriesti 

dažādi skolotāja palīga amata 

aprakstu varianti. Ņemot vērā 

izteiktos priekšlikumus un 

pieredzi, IZM pašlaik izstrādā 

skolotāja palīga amata aprak-

sta projektu. 
 

IZM aicina visus pedagogus, 

izglītības darba vadītājus, 

sabiedrības pārstāvjus iesaistī-

ties diskusijā par augstāk mi-

nētajiem jautājumiem un iz-

teikt priekšlikumus par skolo-

tāja palīga amata ieviešanu 

skolās. Savu viedokli varat 

sūtīt uz e-pasta adresēm  

anita.romane@izm.gov.lv vai 

viedoklis@izm.gov.lv līdz 

11.augustam. 

Pašreiz IZM izstrādā 

amata aprakstu 

skolotāja palīga 

amatam, ko paredzēts 

aprobēt 5 pilotskolās 

2009./2010.mācību 

gadā. 

Ar prieku paziņojam, ka ie-

sniegtie pieteikumi Izglītības 

un zinātnes ministrijas 

2008.gada balvai izvērtēti un 

zināmi, kuri skolotāji, skolu 

direktori, augstskolu pasnie-

dzēji un citi izglītības darbi-

nieki oktobra sākumā tiks go-

dināti un saņems Izglītības un 

zinātnes ministrijas 2008.gada 

balvu. Ikviena skolotāja de-

vums sabiedrībai ir pelnījis 

vārdos neizsakāmu atzinību, jo 

ar savu darbu viņš veido per-

sonību, aicina domāt un vērtēt, 

iesēj zinātkāri, kas ir labs ceļa-

vējš personības izaugsmei un 

zināšanu sabiedrībai. Taču vēl 

pirms mūsu ēras ķīniešu stratē-

ģis Sun Tzu teicis, ka nekas tā 

neveicina zināšanu apguvi, kā 

patiesa mīlestība pret gudru 

skolotāju. Mūsdienās nekas 

nav mainījies skolēnu iemīļoti 

ir gudri skolotāji, tādi, kas 

iedvesmo sasniegumiem ar 

savām zināšanām, neizsīkstošo 

enerģiju, māku motivēt un 

spēju rast prieku un gandarīju-

mu par paveikto.  
 

Prieks, ka šogad balvas saņē-

mēju vidū ir gan skolotāji, gan 

skolu direktori, gan pirmssko-

las, speciālās izglītības, profe-

sionālās izglītības gan augst-

ākās izglītības pedagogi. 
 

Izglītības un zinātnes ministri-

jas Gada balva ir dibināta, lai 

izteiktu atzinību izciliem iz-

glītības darbiniekiem, stipri-

nātu pedagogu prestižu un 

pedagoga darba vērtību sa-

biedrībā. IZM balvu - Goda 

diplomu un naudas prēmiju 

500 latu apmērā šogad pie-

šķirs 5 nominācijās, kopumā 

30 pedagogiem.  
 

Par veiksmīgu un radošu dar-

bu izglītības sistēmas pilnvei-

dē, bērnu, jauniešu vai pie-

augušo izglītošanā, sadarbības 

nodrošināšanā ar vecākiem un 

sadarbības partneriem tika 

saņemts 21 ierosinājums ap-

balvojuma piešķiršanai, bet 

balva piešķirta Kārķu pamat-

skolas direktorei Vallijai Ābe-

lei, Daugavpils Krievu vidus-

skolas – liceja direktoram 

Jevgeņijam Timošenko, Puš-

kina liceja direktorei Gaļinai 

Voitekai, Draudzīgā Aicināju-

ma Cēsu Valsts ģimnāzijas 

matemātikas skolotājai Inesei 

Bozei, Latvijas Izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbied-

rības Rēzeknes rajona arodor-

ganizācijas priekšsēdētājai, 

Rēzeknes rajona Adamovas 

sanatorijas internātpamatsko-

las bērniem ar psihoneirolo-

ģiskajām saslimšanām latvie-

šu valodas un literatūras sko-

lotājai Vijai Dikulei, Āgens-

kalna Valsts ģimnāzijas 

direktorei Inārai Gailei. 

Zināmi izglītības un zinātnes ministrijas 2008.gada balvas saņēmēji 

Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja direktors Jevgeņijs Timošenko 

iepazīstina izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi ar skolas darbu.  

“Nekas tā neveicina 

zināšanu apguvi, kā 

patiesa mīlestība pret 

gudru skolotāju.” teicis 

Sun Tzu. 

mailto:mailto:anita.romane@izm.gov.lv
mailto:mailto:viedoklis@izm.gov.lv
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Mūsdienās nekas nav 

mainījies skolēnu 

iemīļoti ir gudri 

skolotāji, tādi, kas 

iedvesmo 

sasniegumiem ar 

savām zināšanām, 

neizsīkstošo enerģiju, 

māku motivēt un spēju 

rast prieku un 

gandarījumu par 

paveikto. 
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Turpinājums no 3.lpp. 

 

Par radošu un kvalitatīvu pe-

dagoģisko darbību pirmssko-

las, vispārējā, profesionālajā 

vai augstākajā izglītībā sa-

ņemti 27 ierosinājumi apbal-

vojuma piešķiršanai, bet balva 

piešķirta Rīgas 92.vidusskolas 

ķīmijas skolotājai Mariannai 

Težei, Bauskas pilsētas 

2.vidusskolas latviešu valodas 

skolotājai mazākumtautību 

programmā Aldonai Sormulei, 

Grobiņas ģimnāzijas fizikas 

skolotājam Egilam Jucevičam, 

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 

matemātikas skolotājai Olgai 

Šeremetai, Jēkabpils rajona 

Salas vidusskolas bioloģijas 

un ķīmijas skolotājai Dainai 

Sondorei, Latvijas Kultūras 

akadēmijas docētājam prof. 

Gunāram Bīberam, Rīgas Tū-

risma un tirdzniecības skolas 

struktūrvienības vadītājai In-

gai Seleckai, Daugavpils Tir-

dzniecības skolas direktora 

vietniecei mācību darbā Mārai 

Raubiško, Olaines Mehānikas 

un tehnoloģijas koledžas di-

rektora 1.vietniekam Jurim 

Gerasimovam, Vidzemes 

augstskolas Valodu studiju 

eksaminācijas centra vadītājai 

docentei Genovevai Viļumso-

nei, Tukuma Raiņa ģimnāzijas 

ķīmijas skolotājai Ludmilai 

Reimatei, Cēsu Valsts ģimnā-

zijas matemātikas skolotājai 

Ingrīdai Tilakai, Aizkraukles 

pagasta sākumskolas angļu 

valodas skolotājai Guntai Krī-

gerei, Valmieras Valsts ģimnā-

zijas matemātikas skolotājai 

Guntai Lācei, Madonas rajona 

Praulienas pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes „Pasaciņa” 

vadītājai Daigai Maderniecei, 

Rīgas rajona Allažu pagasta 

direktorei Sandrai Tukišai. 

Par ieguldījumu bērnu un jaun-

iešu pilsoniskajā un patriotiska-

jā audzināšanā, kultūrvēsturis-

ku tradīciju saglabāšanā un 

skolēnu pētnieciskās darbības 

veicināšanā – saņemti 16 iero-

sinājumi apbalvojuma piešķir-

šanai un balva piešķirta Ogres 

rajona Mazozolu pamatskolas 

direktorei Verai Hermanei, 

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 

mūzikas skolotājai Skaidrītei 

Pugačai, Ojāra Vācieša Gaujie-

nas vidusskolas vēstures un 

sociālo zinību skolotājai Līgai 

Bukovskai, Ciblas vidusskolas 

skolotājai Malvīnei Locei,  

Preiļu Valsts ģimnāzijas mūzi-

kas skolotājai Ilzei Rožinskai, 

Ziemeļvalstu ģimnāzijas biolo-

ģijas skolotājai Tamārai Zitce-

rei, Skaistkalnes vidusskolas 

bioloģijas un sociālo zinību 

skolotājai Austrai Augustei. 
 

Par pašaizliedzību un cilvēcību 

darbā un attieksmē pret skolē-

niem – saņemti 7 ierosinājumi 

apbalvojuma piešķiršanai, bet 

balva piešķirta Viļānu vidus-

skolas vēstures skolotājai Va-

lentīnai Beitānei. 
 

Plānots, ka svinīgā balvu pa-

sniegšanas ceremonija notiks 

2008.gada oktobra sākumā, 

atzīmējot Skolotāju dienu.  

Ar IZM balvas 2008.gada nolikumu un kārtību, kā arī rīkojumu par gada balvas piešķiršanu 

iespējams iepazīties IZM mājas lapā:  

http://www.izm.gov.lv/ministrija/gada_balva/2008.html  

"Vallijas darba mūžu var salīdzināt ar viņas uzvārdu - darbs ir kā ābele, 

kas nes bagātīgu ražu, jo bērnu dvēseles tiek koptas ar lielu mīlestību." - 

tā par  direktori Valliju Ābeli raksta Kārķu pamatskolas skolotāji. 

"Skolotāja zināšanas un viņa interese par pasaules notikumiem ir 

apbrīnojamas"  tā  par Grobiņas ģimnāzijas fizikas skolotāju Egilu 

Jucēviču raksta viņa skolnieks. 

http://www.izm.gov.lv/ministrija/gada_balva/2008.html
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“Izglītības galamērķis nav zināšanas, bet gan darbība” H.Spensers 

Kvalitatīva izglītība veido 

atvērtu un demokrātisku sa-

biedrību, un kvalitatīvas izglī-

tības nodrošinājuma garants ir 

skolotāju pedagoģiskā darba 

kvalitāte. Ar šādu domu laika 

posmā no 2006.gada decembra 

līdz 2008.gada maijam Vispā-

rējās izglītības kvalitātes no-

vērtēšanas valsts aģentūra 

(VIKNVA) īstenotā ESF Naci-

onālās programmas projekta 

„Pedagogu tālākizglītības me-

todiskā tīkla nodrošinājuma 

izveide” darbojušies darba 

grupas „Ieteikumu izstrāde 

pedagoga profesionālās karje-

ras attīstības modelim” 20 

dalībnieki: 8 izglītības iestāžu, 

(no tiem 1 pirmsskolas izglītī-

bas iestādes un 1 vakara 

(maiņu) un neklātienes vidus-

skolas) administrācijas pār-

stāvji, 2 mācību priekšmeta 

skolotāji, 5 augstskolu mācīb-

spēki, 3 izglītības darba koor-

dinatori pašvaldībā un 1 pār-

stāve no Latvijas Izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbied-

rības. 
 

Veicinot ikkatra pedagoga 

ilglaicīgas, nepārtrauktas pro-

fesionālās karjeras izaugsmes 

iespējas un palielinot pedago-

ga atbildību par mācību un 

audzināšanas darba rezultā-

tiem, izveidota pedagoga pro-

fesionālās darbības novērtēša-

nas sistēma, kas atklāj pedago-

ga prasmi izmantot savu profe-

sionālo pieredzi konkrētā dar-

bībā un nodrošina pedagoģiskā 

darba pašrefleksiju. 
 

Pedagoga profesionālās  

darbības kvalitātes  

novērtēšanas sistēma 
 

Piedāvātās pedagoga profesi-

onālās darbības kvalitātes no-

vērtēšanas mērķis ir aktuali-

zēt profesionālā pašnovērtēju-

ma un pašizaugsmes 

(pamatkompetenču - personis-

kās, profesionālās, sociālās – 

attīstīšanu) nozīmīgumu peda-

goga darbā un vienlaikus ne-

tieši akcentēt pedagoga iespē-

ju, ietekmēt savu prestižu 

sabiedrībā, atklājot savus ik-

dienas darba sasniegumus. 
 

Novērtēšanas sistēma balstīta 

uz brīvprātības, prasību atklā-

tības un skaidrības, novērtēša-

nas atbilstības principiem, un 

tās pamatā ir gan iekšējā 

(pedagoga darba pašvērtē-

jums), gan ārējā (ārējie eks-

perti: izglītības iestādēs admi-

nistrācija, skolēni, viņu vecā-

ki, novērtēšanas komisijas 

dalībnieki) novērtēšana. 
 

Iekšējās vērtēšanas gaitā 

pedagogs veido aprakstošu 

apkopojumu un ar faktiem 

pamatotu savas profesionālās 

darbības vērtējumu par no-

teiktu laika periodu. Pašvērtē-

jumā pedagogam ir iespēja 

konstatēt nepieciešamos uzla-

bojumus profesionālajā darbā 

un plānot turpmāko profesi-

onālās meistarības pilnveidi. 
 

Materiālus, kurus pedagogs 

uzskata par savas profesionā-

lās izaugsmes apliecināju-

miem, ieteicams apkopot dar-

ba mapē jeb pedagoga por-

tfolio. Plānots, ka tajā varētu 

iekļaut: 

 

* noteiktas formas CV, kas 

vērtētājiem ļautu iegūt precī-

zu papildu informāciju par 

pedagogu; 

 

* pedagoga profesionalitātes 

dokumentālus apliecinājumus 

(piem., profesionālās meista-

rības pilnveides dokumentu 

kopijas, lektora, multiplikato-

ra sertifikāta kopijas, pedago-

ga diplomu, atzinības rakstu 

kopijas u.tml.); 

 

* mācību un audzināšanas 

darba plānošanu, vadīšanu un 

darbības rezultātu analīzi at-

spoguļojošus materiālus; 

 

* pedagoga profesionālo pie-

redzi un tās tālāknodošanu 

atspoguļojošus materiālus 

(piem., izstrādātie mācību un 

metodiskie materiāli, publikā-

cijas presē u.tml.); 

 

* pedagoga darba pašvērtēju-

mu. 

 

Savukārt ārējā vērtēšana at-

bilstoši noteiktai formai un 

kritērijiem ir balstīta visaptve-

rošā faktu materiālā, kas ob-

jektīvi atspoguļo pedagoga 

darbību un ko praksē uzkrāj 

tieši izglītības iestādes admi-

nistrācija. 

 

Skolēni un viņu vecāki kā 

līdzvērtīgi pedagoģiskā proce-

sa līdzdalībnieki arī ir iesaistīti 

pedagogu profesionālās darbī-

bas kvalitātes novērtēšanā, jo 

par noteiktām jomām viņi spēj 

un grib sniegt situācijas rakstu-

rojumu. Vecāku anketēšana jeb 

aptauja dod iespēju ne tikai 

vērtēt pedagoga profesionālo 

darbību, bet arī netieši aicina 

vecākus būt atbildīgiem par 

sava bērna izglītošanās proce-

su. 

 

Pedagoga profesionālās darbī-

bas izpausmes un kvalitāti 

atspoguļo profesionālās dar-

bības vērtēšanas 5 pamatjo-

mas: 

 

* mācību un audzināšanas dar-

ba plānošana, vadīšana un pe-

dagoga darbības rezultātu ana-

līze; 

 

* pedagoga ieguldījums skolē-

nu individuālo spēju attīstībā 

un iespēju izmantošana skolē-

nu vajadzību nodrošināšanā; 

 

* pedagoga ieguldījums izglītī-

bas iestādes attīstībā; 

 

* pieredzes uzkrāšana un tālāk-

nodošana; 

 

* pedagoģiskās darbības rezul-

tātu analīze un darbības pašref-

leksija. 

Darba grupas 

„Ieteikumu izstrāde 

pedagogu profesionālās 

karjeras attīstības 

modelim” seminārs 

2007.gada jūnijā. 

http://www.viknva.gov.lv/
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Uzmanība pievērsta tādu aktu-

ālu, bet šobrīd vēl bieži vien 

no ārējiem apstākļiem atkarīgu 

prasmju kā informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

lietošanas, svešvalodu lietoša-

nas prasmju novērtēšanai. 

Pedagoga profesionālās darbī-

bas kvalitātes novērtēšanas 

sistēmā piedāvāts arī no vērtē-

šanas objektivitātes viedokļa 

pietiekami diskutabls, taču 

nozīmīgs pedagoga profesi-

onalitāti apliecinošs kritērijs - 

profesionālās ētikas normu 

ievērošana. 
 

Viens pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes vērtēšanas 

cikls (3 posmi – sagatavoša-

nās, vērtēšanas norise, rezultā-

tu apkopošana) kopumā aptver 

nepilnu gadu (jūnijs – aprī-

lis). 
 

Ja sagatavošanās un vērtēša-

nas posmā lielākais darba ap-

joms veicams pedagogam un 

izglītības iestādes administrā-

cijai, tad rezultātu apkopoša-

nas posmā būtiska loma ir 

pedagoga darba kvalitātes 

novērtēšanas komisijai, ku-

ras kompetencē ir objektīvi un 

taisnīgi pieņemt lēmumu, kas 

6 

Mācību priekšmetu  

olimpiāžu uzvarētāju un 

skolēnu zinātnisko konkursu  

laureātu nometne "Alfa". 
 

No 20.jūlija līdz 9.augustam 

Madonas rajona Vestienas 

pamatskolā notiek mācību 

priekšmetu olimpiāžu uzvarē-

tāju un skolēnu zinātnisko 

konkursu laureātu nometne 

"Alfa". Nometne "Alfa" notiek 

jau 41 gadu, un tāpēc arī šo-

gad tās ietvaros uz kopīgu 

pasākumu tiek aicināti iepriek-

šējo gadu nometnes dalībnie-

ki. 

Nometnes laikā skolēni pieda-

lās dažādās lekcijās, praktiskās 

balstās uz reāliem faktiem un 

iesniegtajos materiālos iekļau-

to informāciju. 
 

Pedagoga profesionālās darbī-

bas kvalitātes novērtēšanas 

sistēma paredz katram peda-

gogam brīvprātīgu izvēli pre-

tendēt uz vienu no 5 kvalitā-

tes pakāpēm, ar iespēju no-

vērtēšanas rezultātā saņemt 

(vai nesaņemt) profesionālās 

darbības līmeni, uz kuru viņš 

pretendējis. Tā vienlaikus 

būtu arī iespēja pedagogiem 

saņemt diferencētu darba sa-

maksu, par objektīvi novērtē-

tu profesionālās darbības kva-

litāti saņemt adekvātu pie-

maksu. 
 

Nozīmīga loma, pedagogam 

pretendējot uz profesionālās 

darbības kvalitātes pakāpi, ir 

saņemtajam tālākizglītības 

piedāvājumam. Taču vienlai-

kus profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas rezul-

tātā pedagogam ir iespēja: 
 

* apzināt savas profesionālās 

darbības stiprās puses un ne-

pieciešamos uzlabojumus; 
 

* plānot tālākizglītības satura 

apguvi, nosakot īstermiņa un 

ilgtermiņa prioritātes atbilsto-

ši vērtēšanas pamatjomu satu-

ram; 
 

* apzināt savas profesionālās 

darbības daudzveidību un 

prognozēt turpmāko profesi-

onālās karjeras attīstību. 
 

VIKNVA īstenotā ESF Naci-

onālās programmas projekta 

„Pedagogu tālākizglītības me-

todiskā tīkla nodrošinājuma 

izveide” rezultātā plānots, sā-

kot ar 2008./09.mācību gadu, 

ikvienai vispārējās izglītības 

iestādei nodot lietošanā rokas-

grāmatu, kurā raksturots peda-

gogu profesionālās karjeras 

attīstības modelis, akcentējot 

pedagogu tālākizglītības sistē-

mas un pedagogu profesionā-

lās darbības kvalitātes novērtē-

šanas sistēmas funkcionēšanu 

kopveselumā. 
 

Piedāvātais pedagogu profesi-

onālās karjeras attīstības mo-

delis varētu kļūt par vienu no 

izglītības kvalitātes paaugsti-

nāšanas līdzekļiem. 
 

Plašāku informāciju par ESF 

Nacionālās programmas pro-

jekta „Pedagogu tālākizglītības 

metodiskā tīkla nodrošinājuma 

izveide” darbību, aprobācijas 

gaitu un tās rezultātiem aici-

nām iepazīt VIKNVA mājas 

lapā www.viknva.gov.lv. 

nodarbībās un radošās darbnī-

cās. Viņi apgūst bridža spēli, 

piedalās matemātiķu, ķīmiķu, 

fiziķu un humanitāro un soci-

ālo zinātņu sekcijas dalībnie-

ku vakarā, dodas ekskursijās 

uz R.Blaumaņa muzeju 

"Braki" un Z/S "Līvi", iepa-

zīstas ar Vestienas pagasta 

kultūrvēsturiskām vietām un 

sevi pierāda erudītu konkursā 

un spēlē "Valsts izspēle", kā 

arī sniedz koncertu vietējiem 

iedzīvotājiem. Lekcijas, semi-

nārus un praktiskās nodarbī-

bas vada tādi Latvijas Univer-

sitātes mācību spēki kā Latvi-

jas Universitātes rektors 

M.Auziņš, LU bioloģijas fa-

kultātes dekāns, asociētais 

profesors U.Kondratovičs, LU 

Ķīmijas fakultātes dekāns 

J.Švirksts, LU zinātņu prorek-

tors profesors I.Muižnieks, 

asociētā profesore A.Prikšāne, 

kā arī Zinātniski pētniecisko 

institūtu darbinieki. 
 

Vasaras skola Award 
 

77 jaunieši un viņu vadītāji no 

Latvijas, Igaunijas, Krievijas, 

Izraēlas, Turcijas un Holandes 

no 21.-25.jūlijam Liepājas 

rajona Sakas novadā tikās 

Starptautiskās Edinburgas her-

coga programmas Award Lat-

vijā vasaras ekspedīcijas skolā.  

 

VJIC vasarā rīko ekspedīcijas skolas un nometnes 

Award programmas 

pamatā ir četras 

attīstības jomas: 

prasmes, fiziskā 

sagatavotība, 

darbošanās citu labā, 

izpētes un piedzīvojumu 

ekspedīcija. 

Pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes 

novērtēšanas sistēmas 

aprobācijas rezultātu 

izvērtējuma konference 

2008.gada 29.aprīlī. 

http://www.viknva.gov.lv/
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Turpinājums no 6.lpp. 
 

Vasaras skola notika jau otro 

gadu. Tās mērķis ir veicināt 

jauniešu prasmju, iemaņu un 

zināšanu paplašināšanos un 

padziļināšanos, paaugstināt 

jauniešu un vadītāju kompeten-

ci Starptautiskās Edinburgas 

hercoga programmas Award 

īstenošanā. 
 

Latvijas jaunieši paplašināja 

savu redzes loku, iepazinās gan 

ar savas valsts senajām pras-

mēm un nodarbēm, piemēram, 

zirga jūgšanas prasme, gan 

Turcijas, Izraēlas, Krievijas, 

Igaunijas, Holandes prasmju un 

fizisko aktivitāšu demonstrēju-

miem. Tā kā šis ir Olimpiādes 

gads, tad vasaras skolas dalīb-

nieki arī paši modelēja savas 

olimpiskās spēles ar lāpas skrē-

jienu un savdabīgiem sporta 

veidiem - „vistas ķeršana”, 

rabarberu cīņas, aršana ar veco 

rokas arklu un citiem. Rītos 

jauniešus modināja dūdu ska-

ņas un pašiem bija iespēja arī 

apgūt dūdu spēli. Viņi devās 

ekspedīcijā izpētīt apkārtnes 

situāciju laukos, lauku iedzīvo-

tāju valodu un latviešu valodas 

pasaku, teiku un dziesmu zinā-

šanas, viesojās Apriķu novada 

muzejā un darīja labos darbus 

Lažas pagastā un Sakas nova-

dā. Vasaras skolā piedalījās arī 

10 jaunsargi un 2 jaunsargu 

instruktori no Kurzemes jaun-

sardzes centra. Viņi mācīja 

jauniešiem būvēt īpašas mītnes 

pašu rokām. 
 

Starptautiskās Edinburgas her-

coga programma Award tika 

izveidota 1956. gadā un šobrīd 

ir pazīstama vairāk nekā 100 

valstīs. Programmas veidotāji 

bija domājuši par to, kas jaun-

ajam cilvēkam nepieciešams, 

lai viņš izaugtu par sabiedrības 

un valsts attīstību veicinošu 

personību, pie tam prastu vei-

doties pats un patstāvīgi atbil-

stoši savām dotībām un intere-

sēm. Programma māca pašam 

jaunietim izveidot savu izaug-

smes programmu un to īstenot 

kopā ar vadītājiem un trene-

riem. Programma tika nosauk-

ta par Edinburgas hercoga 

programmu Award, kas tulko-

jumā no angļu valodas nozī-

mē „apbalvojums, balva”. 

Programmas pamatā ir četras 

attīstības jomas: prasmes, 

fiziskā sagatavotība, darboša-

nās citu labā, izpētes un pie-

dzīvojumu ekspedīcija. Latvi-

jā Award programmas īsteno-

šana uzsākta 2006.gadā, to 

koordinē Valsts jaunatnes 

iniciatīvu centrs (VJIC). 
 

Vasaras skola 

„Demokrātijas akadēmija” 
 

No 26.-29.jūnijam Jāņmuižas 

profesionālajā vidusskolā 

notika vasaras skola 

„Demokrātijas akadēmija”, 

kurā piedalījās skolēnu paš-

pārvalžu un profesionālās 

izglītības iestāžu audzēkņu 

pašpārvalžu līderi no visiem 

Latvijas novadiem. To jau 

vairākus gadus organizē VJIC.  
 

Vasaras skolas „Demokrātijas 

akadēmija” uzdevumi bija:  

1)veicināt Latvijas skolēnu 

līderu darbības aktivizēšanu, 

motivējot savstarpējai sadar-

bībai, 2)paplašināt un padziļi-

nāt demokrātijas jēdzienu 

izpratni aktīvāko Latvijas 

jauniešu vidū, 3)informēt, 

motivēt un iedrošināt Latvijas 

skolēnu līderus darbam skolē-

nu pašpārvaldēs. Vasaras sko-

lā jaunieši prezentēja gan sa-

vas izglītības iestādes pašpār-

valžu darbu, gan sava rajona 

vai pilsētas skolēnu pašpārval-

žu darbu, tādējādi veicinot 

pieredzes apmaiņu un rosinot 

jauniešus pilnveidot pašpārval-

žu darba formas. 
 

„Demokrātijas akadēmijas” 

nodarbībās jaunieši apguva 

aktīva pilsoņa un organizatora 

prasmes, kuras Ausma Pastore 

ieteica balstīt uz tolerances 

principiem, jaunieši mācījās 

redzēt nepilnības un tās no-

vērst ar pieredzes bagāto An-

dra Tomašūna stāstījumu, Lās-

ma Petermane ievadīja teorē-

tiskajā kursā par demokrātis-

kām vēlēšanām skolā, Rudīte 

Muraševa praksē demonstrēja 

konferences atšķirību no semi-

nāra, sapulces, sēdes un tml. 

Pēc labas mācīšanās notika 

kārtīgas demokrātiskas skolēnu 

domes priekšsēdētāja vēlēša-

nas Andra Tomašūna vadībā. 

Un vakarā- arī svinīgā pieņem-

šana, kurā ciemos pie domes 

priekšsēdētāja devās savu izci-

lo novadnieku tēlos iejutušies 

vasaras skolas dalībnieki. 
 

Vasaras skolā viesojās arī Ju-

nior Achievement Latvija, kas 

organizēja piepildītu un brīniš-

ķīgu mācību dienu par to, kā 

reālajā dzīvē veidojas biznesa 

karjera. Tika gan dibinātas 

firmas, gan reklamēta produk-

cija, gan beigās arī likvidētas 

nodibinātās firmas. 

Šogad „Demokrātijas 

akadēmija” ar radošo 

un čaklo Purvciema 

amatu skolas audzēkņu 

Jurģa Muskas un 

Madaras Leoskas 

palīdzību ieguva 

karogu. Tas rotāja 

galveno vasaras skolas 

tikšanās vietu visu 

vasaras skolas laiku. 
„Demokrātijas akadēmija” dalībnieki 

http://www.vjic.gov.lv/


Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums Nr.5 

„Pasaules ceļu daudzveidībā 

svarīgi ir atrast tos, kas mūs 

ved citu pie cita, tos, kurus 

vēlamies iet un ejam kopā uz 

noteiktu mērķi. Dzimtā valoda 

ir neatņemama mūsu patības 

sastāvdaļa, varam pat teikt – 

valoda ir mūsu dzimtene.” 

 

Valdis Zatlers 

2008. gada 4.jūlijā 

 

Ar šiem Latvijas Valsts Prezi-

denta vārdiem tika atklāts 

Tautiešu mēneša ietvaros Lat-

viešu valodas apguves valsts 

aģentūras (LVAVA), Pasaules 

Brīvo Latviešu apvienības un 

Īpašu uzdevumu ministra sa-

biedrības integrācijas lietās 

sekretariāta organizētais ār-

zemju latviešu skolotāju semi-

nārs „Kopīgais ceļš uz valo-

du”. 

 

Ārzemju latviešu skolotāju 

seminārs pulcēja vairāk nekā 

70 izglītības darbinieku no 18 

valstu latviešu svētdienas sko-

lām un citām diasporas izglītī-

bas iestādēm  Austrālijā, An-

glijā, Zviedrijā, Kanādā, ASV, 

Īrijā, Krievijā u.c. 

 

Skolotājus seminārā 

„Kopīgais ceļš uz valodu” 

divu dienu gaitā informēja par 

IZM darbību diasporas izglītī-

bas jautājumu risināšanā, noti-

ka savstarpēja iepazīšanās un 

dalīšanās pieredzē, kā arī tika 

apzinātas galvenās ārzemju 

latviešu skolu un skolotāju 

vajadzības, kas saistītas ar 

mācību materiālu pieejamību, 

metodiku, skolotāju tālākizglī-

tību, pieredzes un informāci-

jas apmaiņas iespēju nodroši-

nāšanu un profesionālu latvie-

šu valodas skolotāju nepiecie-

šamību. 

 

Skolotāju semināra dalībnieki 

pozitīvi novērtēja LVAVA 

ieguldījumu diasporas izglītī-

bas laukā, kā arī aģentūras 

sadarbību ar Pasaules Brīvo 
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Lai īstenotu ārzemju 

latviešu izglītības 

vajadzības, semināra 

dalībnieki uzskata, ka 

jāizveido mūsdienu 

diasporas apstākļiem 

atbilstošs konkrētas 

darbības plāns ar 

attiecīgu ilgtermiņa 

finansējumu. 

Latviešu Apvienību. 

 

Lai īstenotu ārzemju latviešu 

izglītības vajadzības, semināra 

dalībnieki uzskata, ka jāizvei-

do mūsdienu diasporas ap-

stākļiem atbilstošs konkrētas 

darbības plāns ar attiecīgu 

ilgtermiņa finansējumu. 

Semināra noslēgumā tika iz-

veidota rezolūcija, kas ietver 

šādas galvenās prasības.  

 

Skolotāju semināra „Kopīgais 

ceļš uz valodu” dalībnieki: 

 

1. lūdz IZM izveidot mācību 

vadlīnijas diasporas skolām, 

ņemot vērā šo skolu mācību 

stundu skaitu. 

 

2. lūdz IZM risināt ārzemju 

latviešu skolu beidzēju izglītī-

bas pielīdzināšanas jautājumu 

Latvijas izglītības sistēmai. 

 

3. lūdz IZM un LVAVA tur-

pināt pilnveidot tālākizglītības 

kursus diasporas skolu skolo-

tājiem. 

 

4. lūdz Pasaules Brīvo Latvie-

šu Apvienības Izglītības pado-

mi (PBLA IP) regulāri infor-

mēt diasporas skolas un sko-

lotājus par mācību materi-

āliem un metodisko literatūru, 

tālākizglītības kursiem, kā arī 

par to, kur var iegādāties mā-

cību līdzekļus, rotaļas un spē-

les, rotaļdziesmas valodas 

apguvei, informēt par institūci-

jām, kur var meklēt atbalstu 

mācību procesa veidošanai. 

Lūdz IZM un LVAVA izvei-

dot elektronisku „darba rīku 

kasti” jaunajiem skolotājiem, 

kurā iekļauta iepriekš minētā 

informācija. Ieteicam arī regu-

lāri papildināt un atjaunot 

LVAVA un PBLA IP mājas 

lapas, tajās iekļaujot skolu 

mācību programmas, stundu 

plānus, nodarbību aprakstus, 

darba lapas utt. 

 

5. Īpašu uzdevumu ministra 

sabiedrības integrācijas lietās 

sekretariātam Tautiešu mēneša 

ietvaros iekļaut ārzemju latvie-

šu skolotāju semināru arī turp-

māk. Vēlams, lai tas nesakristu 

ar citām Tautiešu mēneša ie-

tvaros paredzētajām aktivitā-

tēm. 

 

6. iesaka PBLA IP atbalstīt un 

atkārtoti izdot vērtīgus mācību 

materiālus, kuri vairs nav pie-

ejami, piemēram, V. Klētnieka 

„Senču raksti”, M. Laiviņas 

„Rotaļas” u.c. 

 

7. lūdz IZM atbalstīt praktisku 

folkloras mācību ieviešanu 

visās Latvijas pamatskolās. 

Konferences dalībnieki ir pār-

liecināti, ka ir svarīgi uzturēt 

un nodot tālāk nākamajām 

paaudzēm latviešu tautas gara 

mantas. 

Noslēdzies ārzemju latviešu skolotāju seminārs „Kopīgais ceļš uz valodu” 

Semināra dalībnieces, prezentējot darba grupās paveikto! 

http://www.lvava.gov.lv/


 Nr.5 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

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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Vai mūzika būs obligāti apgūstams priekšmets arī vidusskolā? Kāpēc tas vajadzīgs? 

 

Mācību priekšmetus, kas jāapgūst skolēnam, nosaka valsts izglītības standarts pamatizglītībā un 

valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma prasībām, valsts 

vispārējās izglītības standartus un mācību priekšmetu standartus nosaka Ministru kabinets. 

 

Šobrīd vispārējās vidējās izglītības programmās ir obligāti jāiekļauj viens no šādiem mācību priekš-

metiem: „Mūzika” vai „Kultūras vēsture”. Izstrādājot vispārējās vidējās izglītības jauno standartu, 

tika panākta vienošanās, ka izglītības programmās ir obligāti jāiekļauj mācību priekšmets „Mūzika” 

vai „Vizuālā māksla”. Šīs izmaiņas plānots ieviest, sākot ar 2009./2010.mācību gadu. Šāds modelis 

pieņemts pēc ilgstošas vispārējās vidējās izglītības satura koncepcijas apspriešanas ar izglītības sfē-

ras profesionāļiem – visos Latvijas reģionos pagājušā gada augustā notikušajās izglītības darbinieku 

konferencēs, ar izglītības iestāžu un izglītības pārvalžu vadītājiem, pedagogiem. Viens no būtiskāka-

jiem jautājumiem, ko aktualizējuši izglītības iestāžu vadītāji, ir nepieciešamība nodrošināt skolas 

materiāltehnisko bāzi kvalitatīvai mācību priekšmeta „Mūzika” apguvei. IZM norāda, ka vispusīgi 

izglītots cilvēks orientējas arī mākslā un kultūrā. Mākslu jomas uzdevums ir attīstīt radošās un inte-

lektuālās spējas, veicināt cieņu pret mākslas daudzveidību Latvijas tautas un pasaules kultūras vērtī-

bu kontekstā. Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts kultūrpolitika akcentē jaunu konceptuālu 

skatījumu uz kultūru kā būtisku indivīda dzīves kvalitātes veidotāju, kas netieši sekmē arī valsts un 

sabiedrības izaugsmi, tās konkurētspēju. Mākslas priekšmetu apguve vidējā izglītībā atbilst UNES-

CO Vispārējās deklarācijas par kultūru daudzveidību (2001) pamatnostādnēm un UNESCO kultūras 

programmas jomām – cilvēces kultūras mantojuma apzināšana un saglabāšana, kā arī mūsdienu ra-

došās aktivitātes. Mākslas priekšmetu apguve vidējā izglītībā attīsta izglītojamā radošās un intelek-

tuālās spējas, sekmē dažādu mākslu iepazīšanu, mākslas vērtību un nacionālās kultūridentitātes apzi-

nāšanos, veicinot radoši atvērta, kultūras procesos ieinteresēta un iesaistīta sabiedrības locekļa vei-

došanos. 

Aktuālais jautājums 

Nenokavē pieteikties! 

Latvijas Leonardo da Vinci programmas nodaļa sadarbībā ar Igaunijas Nacionālo aģentūru no šī 

gada 16.septemba līdz 20.septembrim rīko starptautisku kontaktsemināru „Tilts starp profesionālo 

izglītību un maziem vidējiem uzņēmumiem".  

 

Semināra mērķis ir palīdzēt dažādām organizācijām atrast jaunus projektu partnerus, rast idejas mo-

bilitātes, partnerības un inovāciju pārneses projektiem.  

 

Seminārā aicināti piedalīties profesionālo iestāžu, komercsabiedrību, valsts un sabiedrisko organizā-

ciju projektu vadītāji.  

 

Seminārs Latvijā norisināsies Priekuļos, Cēsu rajonā, viesnīcā ''Tigra" no 16.-18. septembrim. Pēc 

tam tas turpināsies Pērnavā.  

 

Latvijas dalībniekiem ir iespēja piedalīties semināra daļā Latvijā. Kontaktsemināra dalības maksa no 

16. -18. septembrim - 100 EUR. Finansējumu var iegūt, iesniedzot sagatavošanas vizītes projektu.    

 

Detalizētāku informāciju par pieteikšanos semināram un tā darba kārtību var iegūt zvanot  Valsts 

izglītības attīstības aģentūrai pa tālruni 67830835. 

Kas, kur, kad? 
 

9.augustā plkst.8 

Biķernieku kompleksā 

sporta bāze - Latvijas 

skolēnu sacensības 

kartingā  

 

13.augustā plkst.10  

IZM rīkotais seminārs 

izglītības pārvalžu 

vadītājiem  

 

Augustā -  

IZM darbinieki piedalās 

rajonu  skolotāju 

konferencēs visā Latvijā  

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

