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Sirsnīgi sveicieni Skolotāju dienā! 

No kalngala var redzēt apkārtni 

daudzu kilometru tālumā un to-

mēr nevar saskatīt nevienu ieleju. 

Tāds ir kalpošanas apvārsnis, un 

tiem, kas kalpo, pašiem jāklāj 

ceļi pāri kalniem.  

 

Vai šāda aina paveras arī no at-

bildīgās, garīgi un fiziski nepavi-

sam ne vieglās skolotāja profesi-

jas skatu punkta Latvijā? Skolo-

tāja darbs noteikti ir kalpošanas 

darbs — pedagoga talants ir dots 

tāpēc, lai to izlietotu citu labā. 

Skolotāju dienā par to saku pal-

dies jums, pedagogi, visā Latvijā 

– Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē, 

Latgalē un Rīgā!  

 

Ne velti no senseniem laikiem 

tiek uzskatīts, ka skolotājs, kam 

bērni ir pateicību parādā par labu 

mācīšanu un audzināšanu, ir pat 

godājamāks par vecākiem. Mūs-

dienīgs akcents ir tāds, ka daudz 

veiksmīgāks rezultāts ir iespē-

jams, skolai sadarbojoties ar ve-

cākiem un vecākiem sadarbojo-

ties ar skolu. Tāpēc nemitīgi aici-

nu vecākus pievērst lielu uzmanī-

bu savu bērnu skolas gaitām, bet 

skolotājus – saredzēt vecākos 

sadarbības partnerus. Par sadarbī-

bas partneriem aicinu būt visus 

izglītības procesa dalībniekus! 

 

Savulaik dižs valstsvīrs apgalvo-

jis, ka skolotājiem ir tāda vara, 

par kādu premjerministri var 

tikai sapņot. Un jāatzīst, ka 

teiktajā ir racionālais kodols. 

Skolotājam, piemēram, ir izvē-

les vara – strādāt radoši vai 

rutinēti; pieņemt pedagoģiski 

sarežģītus izaicinājumus un būt 

ieinteresētam savu audzēkņu 

attīstībā vai padoties skolēnu 

nepietiekamai mācīšanās moti-

vācijai, līdz galam nenoskaidro-

tai patiesai nevarēšanai mācīties 

un atbalsta trūkumam šādos 

gadījumos; maksimāli izmantot 

esošās iespējas un resursus vai 

žēloties par to neesamību. Pasī-

va neapmierinātība ar savu sta-

tusu ir nelietderīga garīgo un 

fizisko spēku tērēšana. 

 

Skolotāju diena tradicionāli 

sakrīt ar laiku, kad tiek pie-

ņemts nākamā gada budžets, 

kad tiek apspriestas naudas 

lietas, tajā skaitā – izglītības 

sistēmas funkcionēšanas sociāl-

ekonomiskā efektivitāte un 

pedagogu atalgojums. Esmu 

vienās domās ar kāda Hārvardas 

Universitātes profesora teikto – 

„Ja jums šķiet, ka izglītība ir 

pārāk dārga, tad izmēģiniet 

nezināšanu‖. Paužu nostāju, ka 

pedagogu darba samaksai jāaug, 

ka skolu infrastruktūras un mā-

cību bāzes modernizēšanā, ir 

jāturpina ieguldīt lieli finanšu 

līdzekļi. Līdztekus šim finansi-

ālajam ieguldījumam jāaug arī 

darba rezultativitātei, jāpaaug-

stinās skolēnu sekmībai, vairo-

jot motivāciju mācīties un piln-

veidojot patstāvīgās izziņas 

prasmes.  

 

Jau esam runājuši, ka izglītībā ir 

neizmantoti resursi un rezerves, 

tāpēc vēlu kalpošanas un skolo-

šanas apvāršņa paplašinājumu 

tieši rezultativitātes virzienā – 

strādāsim gudrāk un radošāk, ne 

grūtāk! Aicinu mērķtiecīgi iz-

mantot tālākizglītības iespējas 

(lai direktori nebaidās, ka skolo-

tāji neizaugs,  neattīstīsies un 

paliks); mērķstipendijas prioritā-

rajos zinību virzienos; pašnovēr-

tējuma procesu skolu akreditāci-

jas gaitā; katram savu neizman-

toto iespēju saredzēšanu; jauno 

skolotāju koleģiālu ievadīšanu 

un uzņemšanu profesionālajā 

vidē; kā arī – daudzas citas lie-

tas, lai paaugstinātos izglītības 

rezultāts un efektivitāte. Novēlu 

ikvienam Latvijas skolotājam 

atbilstošu personīgās un profesi-

onālās izaugsmes formu, kas 

sekmēs skolu un izglītības sistē-

mas izaugsmi!  

 

Tieši svētku dienā vēlos atgādi-

nāt, ka skolotāja profesija ir 

spilgts paraugs tam, ka darbā var 

apvienoties profesionālais un 

cilvēciskais gandarījums. Lai tas, 

ka varat būt saviem audzēkņiem 

līdzās un palīdzēt viņiem apgūt 

dzīves prasmes, dod jums, godā-

tie Latvijas skolotāji, profesionā-

lo un cilvēcisko gandarījumu! 

 

Atcerēsimies viedo gudrību – 

viena darbs ir piliens jūrā, bet 

kopīgs darbs – kalnus pārceļ un 

paplašina kalpošanas apvārsni ar 

pašu klātiem attīstības ceļiem 

pāri izglītības un dzīves kalniem. 

 

 

Sirsnīgi sveicot Skolotāju dienā, 

patiesā cieņā –  

 
dr.hab.paed., prof. Tatjana Koķe, 

izglītības un zinātnes ministre 
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Godprātīgi un radoši paveikts darbs – garantija labiem rezultātiem 

5.oktobrī – Skolotāju dienā 

– Rīgas Latviešu biedrības 

namā trīsdesmit izcili Latvi-

jas pedagogi saņems augstāko 

Izglītības un zinātnes minis-

trijas (IZM) nozares apbal-

vojumu – Gada balvu. Ap-

balvoto vidū ir arī Daugav-

pils Tirdzniecības skolas 

direktora vietniece Māra 

Raubiško.    
 

Šoruden – oktobrī – Jums 

aprit pilngadība – 18 gadu, 

kopš strādājat Daugavpils 

Tirdzniecības skolā.  
 

1990./1991.mācību gadu uz-

sāku vispārizglītojošā skolā kā 

latviešu valodas skolotāja, 

nedomājot neko mainīt savā 

darbā. Tad negaidīti nāca pie-

dāvājums strādāt Daugavpilī 

ļoti prestižā profesionālās 

izglītības iestādē, skolā, kur 

mācījās audzēkņi pēc vidējās 

izglītības ieguves un konkurss 

uz vienu vietu bija 6-7 cilvēki. 

Šodien esmu pateicīga skolas 

direktoram Georgijam Grāve-

lam, kas toreiz prata mani 

pārliecināt, ka šī skola ir per-

spektīva, ar lielām iespējām. 

Es tiešām nokļuvu sakoptā 

skolā, kur strādā ļoti spējīgs 

un saliedēts skolotāju kolek-

tīvs. Skolas audzēkņi man 

atgādināja studentus, ar ku-

riem 10 gadu strādāju Daugav-

pils pedagoģiskajā institūtā, un 

galvenais, man bija atkal jaun-

as iespējas mācīties pašai, lai 

strādātu ar jaunām program-

mām. Pēc četriem darba ga-

diem saņēmu piedāvājumu 

kļūt par direktora vietnieci 

mācību darbā.  

 

Pieteikumā par balvas pie-

šķiršanu par Jums sacīts: 

daudzu pasākumu iniciatore, 

dažādu projektu autore sko-

lā. Darbā tiecas izmantot 

visu jauno, progresīvo. Kas 

Jums liek nemitīgi rosīties, 

virzīties uz priekšu?  

 

Manuprāt, mēs spējam ļoti 

daudz sasniegt, ja ikdienā god-

prātīgi un radoši paveicam 

katrs savu darbu, nemitīgi do-

mājot, kā to izdarīt, lai stunda 

būtu interesantāka, piepildītā-

ka, lai tas, ko darām stundā, 

aizrautu, nevis garlaikotu. Ja 

to izdodas panākt, ja stundas ir 

izdevušās, tad ieguvēji esam 

visi – ir zinoši un varoši audzēkņi 

un apmierināti, atkal un atkal 

ko jaunu meklējoši skolotāji.   
 

Mums skolā ir paveicies, jo 

ar katru jaunu iniciatīvu mēs 

droši varam doties pie skolas 

direktora Georgija Grāvela, 

zinot, ka vienmēr tiks sa-

ņemts atbalsts visam jaunajam. 

Arī tad, kad, šķiet, visi finan-

siālie resursi jau izsmelti. Un 

bieži vien neatsverams ir tieši 

morālais atbalsts.  

 

Šodien daudz iespēju virzī-

ties uz priekšu sniedz piedalī-

šanās Eiropas struktūrfondu 

projektos. Tā, projektā 

„Mācību metodisko materi-

ālu izstrāde ēdienu un pakal-

pojumu sniegšanas program-

mās‖ piedalījās 22 skolotāji - 

gandrīz visu skolā realizēja-

mo mācību priekšmetu prog-

rammu skolotāji. 

 

Esmu laimīga, ka mūsu skolā 

ir ļoti atsaucīgs, radošs, dar-

boties gribošs kolektīvs. Ne 

velti mūsu 24 skolotāji ir 

maģistri, no kuriem 16 ma-

ģistrantūrā mācības uzsāka 

un pabeidza pēc daudziem 

praktiskā darba gadiem.  

 

Visu mūsu skolotāju perso-

nas lietas ik gadus papildinās 

ar visdažādāko tālākizglītības 

kursu beigšanas apliecībām 

un sertifikātiem, kas iegūti 

gan Latvijā, gan citās Eiropas 

valstīs. 

 

Kolēģi saka, ka Jūs protat 

veidot labu kontaktu ar 

audzēkņiem, mākot atrast 

pieeju katram. Esat objek-

tīva, prasīga, apveltīta ar 

humora izjūtu. Kas nepie-

ciešams, lai atrastu to atslē-

dziņu uz katra jaunieša 

sirdi? Laikam ne jau vien-

mēr tas izdodas tā uzreiz 

un vienkārši...  
 

Ar audzēkņiem visvairāk 

satuvina darbs stundās (Māra 

Raubiško visu grupu audzēk-

ņiem pasniedz lietvedību), arī 

„Piešķirtais apbalvojums ir visu mūsu kopējā darba rezultāts,”  saka 

Māra Raubiško, vēloties, lai arī fotogrāfijā viņa būtu redzama kopā ar 

savējiem. No kreisās: skolas direktors Georgijs Grāvels, Māra 

Raubiško, direktora vietnieks audzināšanas darbā Aleksandrs Kļimovs 

un direktora vietniece ražošanas darbā Gaļina Vodčica.  

Audzēkņiem, tāpat kā ikvie-

nam no mums, ir saprotamas 

un pieņemamas jebkuras 

prasības, arī stingras, ja tās ir 

taisnīgas, loģiskas, neaizska-

rošas. Mēs ikviens esam 

gatavi uz zemāku vērtējumu, 

ja to pamato un tas ir sapro-

tams. Netaisnība sāp visvai-

rāk. Biežāk jāpauž atzinība - 

tas ir labs stimuls. Darbā ar 

audzēkņiem jābūt optimis-

tiem, mūsu skolā skolotāji 

tādi arī ir. 

 

Kā Jūs raksturotu šābrīža 

profesionālo izglītību? Ne-

reti nākas uzklausīt pār-

metumus, ka jaunieši ne-

tiek pienācīgi sagatavoti 

darba dzīvei, vairāk apgūst 

teorētiskās zināšanas nekā 

praksi. 

  

Es domāju, ka mēs pārāk 

daudz liekam akcentus uz 

negācijām. Pārāk skaļi runā-

jam par neveiksmēm. Tās, 

protams, ir un tās ir jāanali-

zē, jācenšas labot. Tomēr 

labā noteikti ir vairāk, bet to 

jau mēs uztveram kā pašsap-

rotamu lietu. Darba devējs 

reizēm domā, ka mācību 

laikā audzēknis kļūst par 

profesionāli. Bet mums taču 

katram, saņemot diplomu, 

pamatā ir tiesības strādāt to 

vai citu darbu. Profesionā-

lisms veidojas ar laiku. Dau-

gavpilī darba devēji ir ļoti 

atsaucīgi, mūsu audzēkņiem 

ir atvērtas visu labāko pilsē-

tas uzņēmumu durvis - sāku-

mā praksei, tālāk tās ir viņu 

darba vietas. No deviņdes-

mito gadu sākuma sadarbo-

jamies ar Nodarbinātības 

valsts aģentūru. Regulāri 

piedalāmies konkursos par 

tiesībām apmācīt darba mek-

lētājus un regulāri šīs tiesī-

bas esam saņēmuši. 
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Labs skolotājs daudz smaida. 

Viņam jābūt ar labu humora 

izjūtu, jo tādi skolotāji skolē-

niem patīk. Viņam nevajadzē-

tu būt ļoti stingram un vaja-

dzētu skolēniem labi iemācīt, 

lai viņi saprastu. Labs skolo-

tājs izturas mīļi pret skolē-

niem. Tomēr skolotājam vaja-

dzētu būt ar tādu mazu velni-

ņu sevī, kurš skolēniem liktu 

mazliet baidīties no viņa. Labs 

skolotājs ir skolotājs, kura 

klātbūtnē  skolēni jūtas labi.                                                                                        

Alise Briņķe, 8b, Īslīces vi-

dusskola 

 

Labs skolotājs vienmēr centī-

sies saprast skolēnu. Skolotā-

jam jābūt cilvēkam, kuru tie-

šām uzrunā uz „jūs”. Labs 

skolotājs vienmēr zinās, kad 

iesaistīties diskusijā ar skolē-

nu un kad paklusēt. Labs sko-

lotājs mācēs apklusināt klasi 

nevis bļaujot uz tās, bet palū-

dzot tai. Laba skolotāja klāt-

būtnē nevajadzētu justies ne-

ērti nedrošās situācijās, bet 

gan drošam, ka skolotājs tevi 

atbalstīs un nenosodīs. Pro-

tams, labam skolotājam jābūt 

reizēm arī ar stingru balsi un 

labu humora izjūtu. 

Matīss Boikovs, 12. klase, 

Īslīces vidusskola 

 

Labs skolotājs stundas tēmu 

stāsta ar interesi un aizrautī-

bu, izmanto daudz praktiskas 

nodarbības. Skolotājam ir 

jāmīl bērni, jāmīl strādāt ar 

viņiem un jānāk uz skolu ar opti-

mismu sejā. 

Jorens Buls, 12. klase, Īslīces 

vidusskola 

 

Labs skolotājs ir savas skolas 

patriots. Mūsdienīgs, atvērts. 

Stingrs, bet ne naidīgs. Sapro-

tošs - nevis pielaidīgs. Labs 

skolotājs pret visiem skolē-

niem attiecas vienādi. Smai-

dīgs - jo tad gribas skolotājam 

smaidīt pretī. Labs skolotājs ir 

gudrs un māk nepaklausīgus 

skolēnus pieklājīgi apklusināt. 

Kitija Zosa, 12. klase, Īslīces 

vidusskola 

 

Labs skolotājs ir mīļš, jo ir 

smuki, kad cilvēks ir smai-

dīgs. Un arī gudrs.  

Airita Skaldere, 1. klase, Īslī-

ces vidusskola 

 

Labs skolotājs ierāda bēr-

niem, kuri slikti uzvedas, kā 

viņiem būtu jādara. Labs sko-

lotājs ir izturīgs.  

Ģirts, 1. klase, Īslīces vidus-

skola 

 

Labs skolotājs ir mīļš un lab-

sirdīgs. Labs skolotājs vēl ir 

stingrs, ar labu sirdi un paš-

apziņu, un labu gudrību un 

labu garastāvokli.  

Erlends, 4. klase, Īslīces vi-

dusskola 

 

Labs skolotājs ir ļoti stingrs 

un zinošs. Labs skolotājs arī 

ir mīļš un rūpējas par savu 

klasi. 

Romualds Pavlovičs, 4. 

klase, Īslīces vidusskola 

Sveiki, skolotāj, es arī esmu skolā! 

Kāds ir labs skolotājs skolēnu un vecāku vērtējumā? 

*** 

 

Ceļi krustojas, ceļi mijas, 

Ceļiem gala nav 

Gluži kā dzīpari vijas 

Kurš no tiem būs tavs? 

 
Atnāk mazs cilvēks un prasa, 

Atnāk un zināt grib – 

Uz kuras takas ir rasa, 

Bet kurā oļi zib. 

 

Uz kuras tās klintis stāvās, 

Un vai uzkāpt spēs? 

Uz kuras kājas mirks rāvā 

Un izbrist nevarēs? 

 

Atnāk mazs cilvēks – ņem 

viņu 

Pie rokas, lai nepaklūp, 

Un ved, kur zīle nes ziņu, 

Kur līduma dūmi kūp. 

 

Rādi, kur bāliņš jāj karā, 

Kur sarkana tūce milzt, 

Kur un kas vēl ir darāms, 

Kur ir tā gaismaspils. 

E.Apse 

Foto no „Ogres Ziņu” arhīva   

Tas, cik spoži mirdz mūsu actiņas, cik drošs ir solis, verot skolas durvis un vai ceļš zināšanu kalnā spēj 

sagādāt prieku, atkarīgs no jums, mūsu skolotāji.. Mīļie, labie, gudrie, saprotošie – cik daudz skaistu vārdu 

par jums tiek sacīts, un jo īpaši Skolotāju dienā. Lai mums visiem jauka šī svētku diena! 
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Turpinājums no 3.lpp. 

 

Labs skolotājs ir dāsns, jautrs, 

gudrs, skaists un arī bišķiņ ar 

raksturiņu- kā jau katrs cil-

vēks. Manā skolā ir paši jau-

kākie un gudrākie skolotāji! 

Elīza Kilbloka, 4. klase, Īslī-

ces vidusskola 

 
 

Labs skolotājs ir saprotošs, 

mierīgs, nepaceļ balsi, bet 

reizē ir arī stingrs. Ar humoru 

un spēj būt arī kā bērns. Labs 

skolotājs neizrāda pārākumu 

pār skolēniem. Novēlu skolotā-

jiem atpūsties un atgriezties 

skolā dzīvespriecīgiem. 

Marija, 8 a, Īslīces vidusskola 
 
 

Labs skolotājs ir saprotošs, 

pastāsta ko interesantu stun-

dās. Ar labu skolotāju ir jautri 

būt kopā. Es novēlu skolotā-

jiem brīvdienās iztusēties ar 

draugiem. 

Krista, 8a, Īslīces vidusskola 

 
 

Labs skolotājs ir zinošs. Go-

dīgs, labsirdīgs. Laipns pret 

skolēniem, bet arī stingrs un 

prasīgs.                                                  

Mārtiņš Biders, Daudzeses 

pamatskolas 6.klase 

 

Labam skolotājam ir jāprot 

atrast kontaktu ar bērniem. 

Ļoti svarīgi, lai skolotājs būtu 

taisnīgs, nešķirotu bērnus! 

Labs skolotājs ir cilvēks savā 

īstajā vietā, mīl bērnus. Ir 

stingrs, lai iemācītu savu 

priekšmetu. Ir taču skolotāji, 

kas ielej zināšanas kā ar ka-

rotīti, skolotāji no Dieva, ku-

riem ir garīga tuvība ar sa-

viem skolēniem.                                        

Līga Apsīte, divu dēlu mam-

ma Daudzesē 

 
 

Labs skolotājs ir tāds, kurš 

prot labi iemācīt vielu. Jābūt 

stingram normas robežās, jo, 

ja tikai dzīs jokus ar skolē-

niem, tad neviens neko neie-

mācīsies! Kurš katrs nevar 

būt skolotājs - viņam jāpiemīt 

psihologa dotībām, jāprot 

iejusties skolēna ādā. Skolotā-

jam jārāda paraugs bērniem. 

Svarīgi, lai skolotājs rūpētos 

par sevi un nenāktu uz skolu 

slims.                                        

Gunita Doveika, Daudzeses 

pamatskolas 9.klase 

 

 

Skolotāja ar lielo burtu – tāda 

ir mana pirmo četru klašu 

skolotāja Mārīte Skābarniece. 

Skolotāja – draugs, iedvesmo-

tāja, atbalsts. Skolotāja, kura 

prot uzklausīt, mierināt, samī-

ļot, dot padomus, iedvesmot, 

kā arī aizrādīt neaizvainojot. 

Es mācos jau 9.klasē, bet droši 

varu doties pie savas bijušās 

klases audzinātājas pēc pado-

ma, lai izkratītu sirsniņu, vien-

kārši pabūtu tuvumā, uzlādējo-

ties ar to labo enerģiju, kas 

izstaro no manas skolotājas. 

Silga, Birzgales pamatskola 

 
 

Laba skolotāja ir mīļa, jauka, 

labsirdīga, gudra un jautra. 

Tieši tāda ir mūsu klases 

audzinātāja Valija Skuja.                            

Linda Artihoviča, Birzgales 

pamatskolas 7.klase 

 
 

Cik daudz ir kopā ar mūsu 

skolotājiem pārdzīvots, ne vi-

sas dienas bijušas tās saulai-

nākās, bet skaidrs, ka dzīvē 

nevar būt tikai gaišās krāsas. 

Visus šos gadus, tikai pateico-

ties jums, esam ieguvuši to, ko 

zinām, protam. Un tās nav 

tikai zināšanas, ko mums snie-

dzat, jūs mācāt mums cieņu 

citam pret citu, mācāt uzticē-

ties. Un es zinu, ka ne tikai 

klasesbiedrs, bet arī skolotājs 

var būt labs draugs, kas uz-

klausa un palīdz.                                                     

Kristīne, Birzgales pamatsko-

las 9.klase  

Mūžu dzīvo, mūžu mācies. 

Latviešu sakāmvārds 

 

Cilvēks ar stiprām rokām uz-

var vienu, cilvēks ar lielām 

zināšanām – tūkstoti. 

Kazahu sakāmvārds 

 

Cilvēka dzīvei ir robeža, bet 

zināšanām – nav. 

Ķīniešu sakāmvārds 

 

Ja zvaigznes parādīsies – de-

besis krāšņākas kļūs; iegūsi 

zināšanas – prāts skaidrāks 

kļūs.‖ 

Mongoļu sakāmvārds 

Labāk sasniegt gudrību nekā 

naudu. 

Uzbeku sakāmvārds 

 

Bez ēšanas tālu netiksi, bez 

mācīšanās – nekur. 

Latviešu sakāmvārds 

 

Zināšanas – bagātība, mācī-

šanās – tās atslēga. 

R.Kaudzīte 
 

Cilvēks lielā mērā ir ne tikai 

pats savas laimes, bet arī 

savas gudrības kalējs. 

P.Birkerts 

 

Jo vairāk kāds domā, jo vairāk 

izdomā; jo vairāk meklē, jo 

vairāk atrod; jo vairāk pēta, jo 

vairāk atklāj. Gudrība verd kā 

mūžam neizsīkstošs avots. 

Gudrība zeļ un zaļo kā mū-

žam nevīstošs koks. 

P.Birkerts 

 

Gudrība ir visvērtīgākais la-

bums, jo tā visur panāk to, ka 

cilvēks ir laimīgs. 

Sokrats 
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Atvērto durvju dienā iepazīstas ar ministrijas darbu  

un aplūko interesantu izstādi 

19.septembrī, Valsts pārvaldes 

atvērto durvju dienā, IZM ap-

meklēja vairāk nekā 400 inte-

resentu - skolēni, skolotāji, 

studenti un citi interesenti no 

Rīgas, Kuldīgas, Ventspils, 

Jēkabpils, Talsiem. Visas die-

nas garumā apmeklētājiem bija 

iespēja apskatīt IZM telpas, 

iepazīties ar izstādi 

„Deviņdesmit gadi Latvijas 

izglītībā‖, uzzināt par lēmumu 

pieņemšanas procesu un iespē-

jām tajā iesaistīties, kā arī ie-

sniegt savu ierosinājumu. 

 

Izstāde „Deviņdesmit gadi 

Latvijas izglītībā‖ bija unikāla 

ar to, ka lielākā daļa eksponātu 

nākuši no IZM un tās padotī-

bas iestāžu darbinieku personī-

gajiem arhīviem. Izstādē varēja 

apskatīt dažādu laika posmu 

skolēnu apģērbus, skolas so-

mas, sporta tērpus, liecības pat 

no 1930.gada, grāmatas, rak-

stāmlietas, burtnīcas, dienas-

grāmatas, skolēnu apliecības, 

fotogrāfijas, kā arī daudzus 

citus priekšmetus, piemēram, 

datoru, ar kuru skolēni infor-

mātikas pamatus apguva  

 

pagājušā gadsimta astoņdesmi-

tajos gados. 

 

IZM valsts sekretārs Mareks 

Gruškevics apliecina: „Esmu 

gandarīts par IZM darbinieku 

ieinteresētību un atsaucību 

izstādes veidošanā. Šāda izstā-

de uzskatāmi ļauj novērtēt 

izmaiņas izglītības vidē. Patei-

cos visiem, kas izrādīja atsau-

cību un šajā dienā apmeklēja 

IZM, lai attīstītu dialoga iespē-

jas, kas ir nepieciešamas mi-

nistrijas ikdienas darbā.‖ 

 

Lai veicinātu aktīvu sabiedrī-

bas līdzdalību, atvērto durvju 

dienas apmeklētāji uzzināja 

par IZM un tās padotības iestā-

žu darbu un funkcijām, minis-

trijas vēsturi un deviņdesmit 

gadu laikā notikušajām izmai-

ņām izglītības sistēmā. Minis-

trijas Apspriežu zālē bija ie-

spēja aplūkot bijušo ministru 

fotogaleriju, bet izglītības un 

zinātnes ministres Tatjanas 

Koķes kabinetā ikviens varēja 

uzrakstīt savus priekšlikumus 

un ieteikumus.  

 

Lūk, daži no tiem: 

„Gribētos, lai vidusskolēnus 

vairāk izglīto par studiju 

iespējām Latvijas un ārvalstu 

augstskolās, lai mums būtu 

vieglāk izvēlēties nākamo 

mācību iestādi”.  

 

„Skolām vajag piešķirt vai-

rāk līdzekļu telpu remontam, 

inventāra un mācību grāma-

tu iegādei”. 

 

„Es domāju, ka skolās vaja-

dzētu ieviest stingrāku dis-

ciplīnu. Gribētos, lai ir vai-

rāk dažādu novirzienu skolu, 

kurās jau vidusskolas posmā 

jaunieši var attīstīt savas 

intereses.” 

 

„Ierosinu piešķirt vairāk 

līdzekļu budžeta vietām 

augstskolā, jo ir daudz jaun-

iešu, kuri labprāt studētu 

medicīnu, tieslietas, bet iero-

bežotā ģimenes budžeta dēļ 

nevar to atļauties. Vajadzētu 

arī padomāt par studentu 

stipendiju palielināšanu. Es 

vēlos studēt medicīnu, bet vēl 

nav zināms, vai mans sapnis 

īstenosies tieši finansiālu ap-

svērumu dēļ”.  

 

“Pateicos visiem, kas 

izrādīja atsaucību un 

šajā dienā apmeklēja 

IZM, lai attīstītu 

dialoga iespējas, kas ir 

nepieciešamas 

ministrijas ikdienas 

darbā,” saka  

IZM valsts sekretārs 

Mareks Gruškevics 
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Turpinājums no 5.lpp. 

 

„Nekādā gadījumā nedrīkst 

pieņemt lēmumu par vasaras 

brīvlaika saīsināšanu”. 

 

„Skolotājiem noteikti vajadzē-

tu lielākas algas, lai viņiem 

būtu mazāk rūpju un biežāk 

varētu smaidīt”.   

„Es vēlētos, lai 12.klases no-

slēgumā nebūtu centralizētais 

eksāmens matemātikā, jo ir 

ļoti daudz jauniešu, kuriem 

matemātika ir vienīgais 

priekšmets, kurš nepadodas, 

arī man. Matemātika varētu 

būt izvēles, nevis obligātais 

eksāmens.”  

 

„Ekskursija pa ministriju bija 

ļoti interesanta. Tagad vismaz 

saprotu, kāpēc likumi un notei-

kumi nevar tikt pieņemti dažu 

dienu laikā”. 

 

„Gribētu, lai šādas izzinošas 

interesantas ekskursijas būtu 

biežāk. Tām vajadzētu kļūt par 

tradīciju”.  

Foto: F64 
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“Mācību satura 

modernizēšana ir 

nepieciešama, lai 

sabalansētu jomas starp 

eksaktajām, sociālajām 

zinātnēm, valodām un 

mākslas priekšmetiem 

un saskaņotu mācību 

vielu.” 

Apstiprināti jauni mācību priekšmetu standarti vidējā izglītībā 

Ar šā gada 1.septembri stāju-

šies spēkā Ministru kabineta 

noteikumi Nr.715 "Noteikumi 

par valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartu un vispārē-

jās vidējās izglītības mācību 

priekšmetu standartiem" . No-

teikumi paredz pakāpenisku 

modernizēta mācību satura 

ieviešanu vispārējā vidējās 

izglītībā, sākot ar 2008./2009. 

mācību gadu, nodrošinot pēc-

tecīgu pamatizglītības satura 

izmaiņu turpinājumu vispārē-

jās vidējās izglītības pakāpē. 

 

Mācību satura modernizēšana 

ir nepieciešama, lai sabalansē-

tu jomas starp eksaktajām, 

sociālajām zinātnēm, valodām 

un mākslas priekšmetiem un 

saskaņotu mācību vielu. Pašā 

mācību saturā izmaiņas nav tik 

lielas, galvenokārt mainās mā-

cīšanas un mācīšanās pieeja – 

zināšanu apguve tiek panākta 

caur to praktisku lietojumu. 

Piemēram, svešvalodās vairs 

tik liels uzsvars netiek likts uz 

gramatikas detalizētu apguvi, 

bet gan saziņas valodas apgū-

šanu, savstarpēji komunicējot 

svešvalodās. Visos priekšme-

tos paredzēta lielāka skolēnu 

iesaiste priekšmetu apguvē, 

skolēni ir kā pētnieki un vairāk 

strādā patstāvīgi, meklējot 

atbildes uz sev neskaidrajiem 

jautājumiem. 

 

Šajā mācību gadā spēkā stājas 

jaunie mācību priekšmetu stan-

darti Fizikā, Ķīmijā, Bioloģijā, 

Dabaszinībās, Matemātikā, 

Sportā un Svešvalodās.  

Pārējos mācību priekšmetu 

standarti stāsies spēkā 

2009./2010. mācību gadā. 

Sākot ar 2009./2010.mācību 

gadu, paredzētas izmaiņas 

vispārējās vidējās izglītības 

programmās, palielinot to iz-

glītības programmu skaitu, 

kurās kā obligāti tiktu tādi 

mācību priekšmeti kā Fizika, 

Ķīmija un Bioloģija. 

 

Nākamajā mācību gadā pare-

dzēts, ka visās izglītības prog-

rammās kā atsevišķus mācību 

priekšmetus mācīs Latviešu 

valodu un Literatūru, akcentē-

jot latviešu valodas apguves 

nozīmību vispārējā vidējā iz-

glītībā. Literatūra savukārt ir 

ietverta mākslu jomas mācību 

priekšmetos, šīs jomas ietvaros 

pēc izglītības iestādes izvēles 

skolēni varēs apgūt arī Mūziku 

vai Vizuālo mākslu. 

 

Noteikumos ir precizēts mācī-

bu priekšmeta „Latvijas un 

pasaules vēsture‖ nosaukums, 

trešā daļa stundu ir paredzēta 

Latvijas vēstures apguvei. Lai 

sniegtu atbalstu vēstures sko-

lotājiem, tiks piedāvātas divas 

programmas. Viena ļaus iz-

mantot tradicionālo pieeju jeb 

hronoloģisko vēstures mācīša-

nu, bet otra vairāk balstīsies uz 

atsevišķu laikmetu problēmu 

analīzi, lai skolēns patstāvīgi 

un argumentēti spētu vērtēt 

vēstures norises un attiecības 

starp pagātni un mūsdienām. 

 

Līdzšinējā mācību priekšme-

ta „Kultūras vēsture‖ vietā 

tiks apgūts mācību priekš-

mets „Kulturoloģija‖, akcen-

tējot kultūras zinātnes, nevis 

vēstures jautājumus.  

Jaunajā dokumentā vairs nav 

ietveri Loģikas, Reliģiju vēs-

tures un Komerczinību stan-

darti, jo ir ļoti maz skolēnu, 

kas līdz šim vēlējušies šīs 

zinības vidusskolā apgūt. 

 

Izglītības satura un eksami-

nācijas centrs (ISEC) ir se-

višķi gandarīts par ISEC īste-

notā Eiropas Savienības 

struktūrfondu līdzfinansētā 

projekta ―Mācību satura iz-

strāde un skolotāju tālākizglī-

tība dabaszinātņu, matemāti-

kas un tehnoloģiju priekšme-

tos‖ sasniegto rezultātu ievie-

šanas uzsākšanu jau šajā mā-

cību gadā. Minētā projekta 

ietvaros tika modernizēts 

mācību saturs dabaszinātnēs 

un matemātikā, sagatavoti 

2950 skolotāji darbam ar 

modernizēto mācību saturu, 

kā arī skolām nodoti apjomī-

gi skolotāju materiāli, kas 

ietver materiālus par metožu 

daudzveidību un to izmanto-

šanu mācību procesā, uzde-

vumu piemērus, materiālus 

skolēnu zināšanu un prasmju 

vērtēšanai, kā arī laboratori-

jas un pētniecisko darbu krā-

jumu. 

 

Šajā mācību gadā paliek spē-

kā līdzšinējā mācību sasnie-

gumu vērtēšanas kārtība. 

IZM sagatavotajā protokollē-

mumā ir paredzēts, ka IZM 

līdz 2009. gada martam sa-

darbībā ar sociālajiem par-

tneriem izstrādās un iesniegs 

Ministru kabinetā grozījumus 

pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības standartos, 

lai precizētu noteikumu daļu 

par vērtēšanu. 
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Nr.7 

Latvijas Nacionālā komanda sacenšas par titulu  

„Labākais no labākajiem” 

Latvijas Nacionālā komanda – 
profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņi – ar jaunām zināša-

nām, neatsveramu pieredzi un 

pozitīvām emocijām atgriezu-

šies no Eiropas profesionālās 

izglītības audzēkņu meistarības 

konkursa „EuroSkills 2008” 

Roterdamā, Nīderlandē, kur trīs 

dienas, no 18.-20.septembrim, 

sacentās par titulu „Labākais 

no labākajiem‖.  

 

Visvairāk mūsu jaunie  

speciālisti novērtēja iespēju 

piedalīties konkursā un veikt 

uzdotos uzdevumus, izmanto-

jot augstas klases materiālus, 

instrumentus un darboties ar 

modernām iekārtām un darba 

galdiem. Dažās profesijās, 

piemēram, apmetēja darbos un 

mehatronikā, jaunieši, lai veik-

tu konkursa uzdevumu, izman-

toja līdz šim Latvijā maz  

pazīstamas tehnoloģijas. 

 

Visiem mūsu konkursantiem 

bija iespēja konsultēties ar citu 

valstu ekspertiem, tādā veidā 

uzzinot dažādus un atšķirīgus 

uzdevumu risinājuma veidus. 

Pasākumā, kurā piedalījās 416 

konkursanti no 31 Eiropas 

valsts komandām, Latviju pār-

stāvēja 13 savā jomā labākie 

jaunie speciālisti, savas prak-

tiskās prasmes un iemaņas 

parādot mehatronikā, būvnie-

cībā, viesmīlībā, galdniecībā 

un skaistumkopšanā. 

 

Konkursa žūrijas komisija 

atzinīgi novērtēja mūsu ko-

mandas dalībnieka, jumiķa 

profesijas pārstāvja Ivara 

Daugina, Liepājas Būvama-

tniecības vidusskola, paveikto 

darbu, pasniedzot viņam me-

daļu.  

 

Sertifikātu, kas apliecina, ka 

darbs ir paveikts augstā profe-

sionālā līmenī, saņēma nam-

daris Oskars Zvirbulis no 

Cēsu Profesionālās vidussko-

las. 

Lai Eiropu tuvāk iepazīstinātu 

ar Latviju un iespējām iegūt 

profesionālo izglītību Latvijā, 

konkursa laikā darbojās Lat-

vijas profesionālās izglītības 

reklāmas stends, kurā aktīvi 

darbojās audzēkņi no Valsts 

Priekuļu lauksaimniecības 

tehnikuma, Saulaines Profesi-

onālās vidusskolas, Višķu 

Profesionālās vidusskolas un 

Malnavas koledžas. 

 

Solis dalībai šajā konkursā 

bija IZM un Profesionālās 

izglītības administrācijas or-

ganizētais Nacionālās atlases 

konkurss „Jaunais profesionā-

lis 2008‖, kurš notika no 

28.februāra līdz 2.martam iz-

stādes „Skola‖ ietvaros‖. 

 

Latvijas delegācijai aizkusti-

nošs bija brīdis, kad PIA vadī-

tāja Ilze Brante kā ESPO pado-

mes locekle tika izvirzīta pa-

sniegt dienas balvas konkursa 

uzvarētājiem. 

 

Komandas oficiālie delegāti, 

tehniskie pārstāvji, eksperti un 

dalībnieki atzinīgi novērtēja šī 

konkursa organizatoru augstā 

kvalitātē paveikto darbu, kura 

pamatā ir precizitāte, regla-

mentēts un stingri ievērots 

konkursu uzdevumu veikšanas 

laiks, komfortabli dzīvošanas 

apstākļi, kā arī organizētais 

transports, kas nodrošināja 

audzēkņu nokļūšanu uz kon-

kursa norises vietu un atpakaļ. 

  

PIA saka paldies  visiem atbal-

stītājiem – sadarbības partne-

riem, izglītības iestādēm, sko-

lotājiem un ekspertiem, kā arī 

liels paldies izglītības un zināt-

nes ministrei Tatjanai Koķei, 

kura bija kopā ar komandu 

Roterdamā. 

Latvijas profesionālās izglītības reklāmas stends konkursā  

“EuroSkills 2008” Nīderlandē. 

„EuroSkills 2008” medaļas 

ieguvējs Ivars Daugins. 

http://www.izmpia.gov.lv/Euroskills/index.html
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Piešķirtas šogad pirmās stipendijas studentiem Ls 1000 vērtībā 

22.septembrī svinīgā pasāku-

mā 15 jaunajiem informāci-

jas tehnoloģiju (IT) studen-

tiem pasniedza viena gada 

stipendijas 1000 latu vērtībā. 

Stipendijas piešķir IT kom-

pānija DPA sadarbībā ar 

Latvijas Izglītības fondu un 

IZM. 
 

„Stipendijas mērķis ir veicināt 

skolēnu interesi par IT zinātni, 

motivēt un finansiāli atbalstīt 

spējīgākos Latvijas vidusskolu 

absolventus izvēlēties studijas 

IT programmās. Šis ir unikāls 

projekts, kas neuzliek nekādas 

saistības stipendijas saņēmē-

jiem pret stipendijas devēju. 

Mēs vēlamies dot iespēju ta-

lantīgākajiem un spējīgākajiem 

jauniešiem no visas Latvijas 

apgūt zinības, kas vajadzīgas 

darbam vienā no perspektīvā-

kām Latvijas tautsaimniecības 

nozarēm. Tas ir mūsu ilgtermi-

ņa ieguldījums nozares attīstī-

bā‖, atzīst DPA valdes loceklis 

Juris Vilders.  

 

Izglītības un zinātnes ministre 

Tatjana Koķe augstu vērtē 

uzņēmēju iniciatīvu un sociāli 

atbildīgo ilgtermiņa rīcību vi-

sas Latvijas mērogā, jo tā tiek 

celts izglītības prestižs, veici-

nāta izglītības atbilstība darba 

tirgum un rosināta jauniešu 

konkurētspēja. „Atbalsts jaun-

ajiem studentiem ir veiksmīgs 

Latvijas biznesa pilsoniskuma 

paraugs. Izglītība ir visu mūsu 

kopīga prioritāte, un ikviens 

uzņēmējs, kurš atbalsta izglītī-

bu, veic ieguldījumu visas 

valsts un sabiedrības nākotnē‖, 

uzsver ministre.  

 

Stipendiju konkursā „Nāc un 

studē informācijas tehnoloģi-

jas!‖ varēja pieteikties ikviens 

pagājušā mācību gada 

12.klases absolvents, kurš sa-

vas tālākās studiju gaitas plā-

noja saistīt ar IT nozari. Šobrīd 

viņi visi jau ir 1.kursa studenti 

Latvijas augstskolās – Latvijas 

Universitātē, Latvijas Lauk-

saimniecības universitātē, 

Transporta un sakaru institūtā, 

Rīgas Tehniskajā Universitātē. 

 

Viens no galvenajiem kritēri-

jiem, vērtējot skolēnu stipendi-

ju saņemšanas pieteikumus, 

bija katra pretendenta motivā-

cija un pamatojums, kādēļ viņš 

vai viņa vēlās studēt IT zināt-

nes, kā arī attiecīgā pretenden-

ta sekmes un ārpusskolas inte-

reses. Tika piešķirtas 15 sti-

pendijas – pa trijām pretenden-

tiem no Rīgas, Vidzemes, 
Zemgales, Kurzemes un Latgales.  

DPA IT stipendiju  

konkursa uzvarētāji: 

 

Aleksandrs Polocks (Rīgas 

21.vidusskolas absolvents), 

Artūrs Bačkurs (Rīgas Valsts 

1.ģimnāzijas absolvents), 

Mārtiņš Balodis (Rīgas 

Valsts 1.ģimnāzijas absol-

vents), Matīss Stopiņš 

(Siguldas valsts ģimnāzijas 

absolvents), Māris Rungainis 

(Liepupes vidusskolas absol-

vents), Nadežda Petrova 

(Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas absolvente), 

Uģis Lazdiņš (Jelgavas valsts 

ģimnāzijas absolvents), Jānis 

Putniņš (Baldones vidussko-

las absolvents), Aleksejs 

Molčanovs (Jelgavas Valsts 

ģimnāzijas absolvents), Jānis 

Raubiško (Preiļu Valsts ģim-

nāzijas absolvents), Andrejs 

Ivanovs (Daugavpils krievu 

vidusskolas – liceja absol-

vents), Jurijs Nikolajevs – 

Daugavpils centra ģimnāzijas 

absolvents), Gints Strazdiņš 

(Jaunpils vidusskolas absol-

vents), Matīss Rikters 

(Tukuma Raiņa ģimnāzijas 

absolvents), Jānis Judvaitis 

(Priekules vidusskolas  

absolvents). 

Stipendiju saņēmēji Izglītības un zinātnes ministrijā pēc svinīgās stipendiju pasniegšanas ceremonijas.  

http://www.dpa.lv/
http://izglitibasfonds.lv/
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Noslēdzies konkurss „Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī” 

„Šis pasākums mums turpmāk 

neļaus paiet garām muzejiem. 

Kad skolotājs devis uzdevu-

mu, muzeju apmeklējums var 

izvērsties ļoti aizraujošs‖, tā 

atzīst daudzi skolēni, kuri kon-

kursa „Kas pagātni pētī, tas 

nākotni svētī‖ ietvaros apmek-

lēja vairāk nekā 500 Latvijas 

muzeju. 
 

Konkursu pasākumu cikla „Tu 

esi Latvija‖ ietvaros organizēja 

IZM Valsts Jaunatnes iniciatī-

vu centrs. 
 

Konkursa laikā skolēnu grupas 

apmeklēja muzejus, pēc katra 

apmeklējuma pārrunājot re-

dzēto un savus iespaidus par 

muzejos redzēto atspoguļojot 

zīmējumos un kolāžās. Rezul-

tātā skolēni izveidojuši 386 

grāmatas - muzeju apceļošanas 

ceļvežus, kuros attēloti skolē-

nu piedzīvojumi muzejos. Sa-

vukārt skolotāji izveidojuši 17 

metodiskos ieteikumus - pieli-

kumus skolēnu veidotajām 

grāmatām. Kā atzīst pedagogi, 

konkurss ir palīdzējis 

„sadraudzēties” ar muzejos 

atrodamo informāciju un radī-

jis motivāciju mācību stundas 

organizēt muzejos. 
 

„Muzeju ciešāka saistība ar 

skolu, kopīgas pedagoģiskās 

programmas, muzejpedagoģi-

ja ir darbs, kurš darāms tagad 

un nākotnē. Mūsu valstij ir 

svarīgi veidot jaunatni, kura 

ciena savus priekšgājējus, 

savu senatni, savu vēsturi, 

tikai tā var izaudzināt jauno 

cilvēku, kuram ir svēta un 

mīļa sava zeme,‖ atzīst Valsts 

jaunatnes iniciatīvu centra 

speciāliste audzināšanas darba 

jautājumos Ināra Roziņa. 

Tāds arī ir konkursa mērķis - 

veicināt jauniešu patriotismu 

un pilnveidot izglītības iestā-

žu sadarbību ar muzejiem 

pilsoniskajā audzināšanā. 

 

Septembra nogalē Latvijas 

kara muzeja filiālē 

„Ziemassvētku kauju muzejs” 

Jelgavas rajona Valgundes 

pagasta „Mangaļos norisinā-

jās konkursa noslēguma pasā-

kums, kurā notika muzeju  

prezentācijas, jaunsargu akti-

vitātes, spēlēs brīvā darbā, kā 

arī konkursa uzvarētāju apbal-

vošana.  

 

Apmeklējot muzejus, skolēni 

nosaukuši savus iemīļotākos 

muzejus un muzeju darbinie-

kus, kuriem vēlas pateikties, 

tāpēc izveidotas īpaši iemīļoto 

muzeju nominācijas. Ar kon-

kursa uzvarētāju un nomināci-

jas ieguvušo muzeju sarakstu 

iespējams iepazīties VJIC  

mājas lapā: www.vjic.gov.lv. 

 

Tāpat kā visam ciklam „Tu esi 

Latvija‖, arī konkursam „Kas 

pagātni pētī, tas nākotni svētī‖ 

būs turpinājums. Skolēnu dar-

bus 11.novembrī varēs aplūkot 

muzejā „Dauderi‖, kurp tiks 

aicināti to muzeju pārstāvji, 

kuriem skolēni vēlas teikt pal-

dies. Muzejā būs izstādītas arī 

planšetes un demonstrēti video 

par muzeju apmeklējumiem.  

 

Pasākumu cikla „Tu esi Latvi-

ja‖ noslēguma pasākums risi-

nāsies 17.novembrī Latvijas 

Nacionālajā Operā. 

Kopumā konkursā „Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī‖ iesaistījās ap 11 000 Latvijas skolēnu un skolotāju. 

Daudzi no viņiem piedalījās konkursa noslēguma pasākumā Tīreļpurvā. 

http://www.vjic.gov.lv/index.php?sadala=35&id=582
http://www.vjic.gov.lv/
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Apbalvo konkursa „Eiropas atzinības zīme valodu apguvē 2008” uzvarētājus 

Akadēmisko programmu aģen-

tūrā (APA) ir noslēdzies kon-

kurss par Eiropas atzinības 

zīmi  valodu apguvē iegūšanu.  

Šā gada konkursa „Eiropas 

atzinības zīme valodu apguvē‖ 

tematiskā prioritāte bija Eiro-

pas starpkultūru dialoga gads. 

APA aicināja pieteikties dalīb-

niekus ar inovatīviem projek-

tiem, kuros vairāku kultūru 

aspekti tiek atspoguļoti valodu 

stundās un tiek vairota interese 

par valodām ar kultūras pasā-

kumu palīdzību.  

 

23.septembrī Latvijas Univer-

sitātes aulā tika pasniegtas 

balvas konkursa „Eiropas atzi-

nības zīme valodu apguvē 

2008” (EAZVA) laureātiem. 

Konkursa uzvarētāji saņēma 
Eiropas Komisijas diplomus, tiesī-

bas izmantot EAZVA simboliku.  

EAZVA ieguvušās iestādes 

tika apbalvotas ar IZM speci-

ālbalvu: 

 

* Mālpils pagasta padomei – 

250 latu, 

* Ventspils centra pamatskolai 

– 250 latu, 

* Rīgas Teikas vidusskolai - 

250 latu, 

* Rīgas 25. Vidusskolai  - 250 

latu, 

* Lestenes pamatskolas pro-

jekta koordinatoram Aivaram 

Treidim –  50 latu, 

* RTU projekta koordinatorei 

Inārai Vimbai – 50 latu, 

* Gulbenes ģimnāzijas projek-

ta koordinatorei Aleksandrai 

Birkovai – 50 latu, 

* PICASSO valodu kluba pro-

jekta koordinatorei Elīnai Vi-

ļumai – 50 latu. 

 

Katru gadu 26.septembrī 

Eiropas Padomes dalībvalstīs 

tiek organizēta Eiropas Valo-

du diena, kad tiek pievērsta 

īpaša uzmanība Eiropas valo-

dām, valodu daudzveidībai 

un to apguvei.  
 

Eiropas atzinības zīme valo-

du apguvē ir kopīga Eiropas 

iniciatīva, ko atbalsta Eiropas 

Komisija. Projektu īsteno 

decentralizēti visās Eiropas 

Savienības dalībvalstīs, kā arī 

Norvēģijā un Īslandē. Šīs 

iniciatīvas mērķis ir inovatī-

vu un efektīvu valodas apgu-

ves veidu apzināšana, novēr-

tēšana un izplatīšana.  
 

Atzinības zīmi kā balvu var 

piešķirt par veiksmīgu darbī-

bu valodu mācīšanas un ap-

guves jomā neatkarīgi no 

institūcijas veida un valodas 

apguvēju vecuma. Valodu 

apguves procesā vēlams iz-

mantot jaunās tehnoloģijas, 

bet tas nav obligāts priekšno-

sacījums dalībai konkursā. 

Atzinības zīmi piešķir pro-

jektiem, kas pieteikšanas 

brīdī tiek īstenoti vai tuvojas 

nobeigumam. Atzinības zīmi 

nepiešķir pilnīgi pabeigtiem 

projektiem, kā arī mācību 

materiāliem. To nepiešķir 

atkārtoti. Latvijā EAZVA 

balvas pirmo reizi tika pa-

sniegtas 2002.gadā. 

Otrajā rindā otrais no kreisās – APA direktors Alberts Prikulis, centrā  

IZM valsts sekretārs Mareks Gruškevics kopā ar balvu saņēmējiem. 

 2.oktobrī sporta skolu vadītāji 

pulcēsies Pasaules tirdzniecī-

bas centra "Rīga" konferenču 

zālē (Elizabetes ielā 2), lai 

ikgadējā seminārā pārrunātu 

aktuālos jautājumus profesi-

onālās ievirzes sporta izglītības 

iestāžu darbā un jaunatnes 

sporta politikā.  

 

Šobrīd valstī ir 77 profesionā-

lās ievirzes sporta izglītības 

iestādes (sporta skolas), kuras 

saņem valsts dotāciju pedago-

gu darba samaksai, no kurām: 

* 70 ir pašvaldību dibinātas 

sporta skolas, 

* 4 valsts aģentūras: VA 

„Kalnu slēpošanas sporta 

centrs‖, VA „Latvijas bērnu un 

jaunatnes specializētā kamani-

ņu sporta skola”, VA 

„Specializētā airēšanas sporta 

skola‖, VA „Hokeja un slido-

šanas sporta skola‖  un 

* trīs IZM Sporta pārvaldes 

specializētās sporta skolas:  

„Specializētā vingrošanas 

sporta skola‖, „Specializētā 

tenisa sporta skola‖, 

„Specializētā peldēšanas 

sporta skola‖, kuras plāno 

pārņemt Rīgas pilsētas paš-

valdība. 

 

2007.2008. mācību gadā Pro-

fesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestādēs 2564 dažā-

da vecuma un kvalifikācijas 

apmācību grupās nodarbojās 

32161 audzēknis, pedagogu 

skaits – 1282. 

Par jaunatnes sporta aktualitātēm spriedīs sporta skolu vadītāju seminārā 

http://www.apa.gov.lv/?node=160
http://www.apa.gov.lv/
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Ikviens veiksmīgs projekts 

sākas ar labu ideju un cilvē-

kiem, kuri šai idejai tic. Le-

onardo da Vinci Latvijas un 

Igaunijas nacionālās aģentūras 

deva iespēju šādiem cilvēkiem 

no Leonardo da Vinci prog-

rammas dalībvalstīm tikties 

kontaktseminārā Tilts starp 

profesionālo izglītību un ma-

ziem vidējiem uzņēmumiem 

(Bridge between VET and 

SME`s). Seminārs 16. un 

17.septembrī norisinājās Prie-

kuļos un no 18. līdz 

20.septembrim turpinājās Pēr-

navā. 

 

Kontaktseminārs vienkopus 

pulcēja vairāk nekā 60 izglītī-

bas darbiniekus, nevalstisko 

organizāciju un mazo uzņēmu-

mu pārstāvjus gandrīz no visas 

Eiropas. Viņu ierašanās mērķi 

bija radīt jaunu mobilitātes, 

inovāciju pārneses vai partne-

rības (sadarbības) projektu 

idejas, atrast sadarbības par-

tnerus ideju īstenošanai, kā arī 

izzināt iespējas šo projektu 

īstenošanai Latvijā. 

 

Vislabākais skolotājs ir 

praktiķis 

 

Leonardo da Vinci program-

mas nodaļas vadītāja Dagnija 

Dilāne vērtē: „Ne vienmēr ir 

vajadzīgs izgudrot riteni no 

jauna. Dažkārt daudz labāk ir 

vienkārši uzrakstīt labu pro-

jektu, aizbraukt uz valsti, kur 

ritenis jau ir gatavs, un atvest 

tā darbošanās ideju atpakaļ uz 

mājām.‖ 

 

Arī šis kontaktseminārs bija 

mācīšanās caur pieredzi, kā 

īsti uzrakstīt projektu, kam 

būtu lemts īstenoties. Lai to 

izdarītu, kontaktsemināra 

dalībniekiem bija iespēja mā-

cīties par katru projekta saga-

tavošanas posmu, – sākot no 

projekta idejas formulēšanas, 

beidzot ar finanšu atskaitei 

iesniedzamo dokumentu no-

formēšanu.  

 

Tā kā daudzi no kontaktsemi-

nāra dalībniekiem bija ieradu-

šies izpētīt Latviju kā iespēja-

mo sadarbības valsti, tad neiz-

palika arī zināšanu papildinā-

šana par Latvijas izglītības 

sistēmu, īpaši pievēršoties 

profesionālajai izglītībai.    

 

Tāpat kontaktsemināra dalīb-

niekiem bija iespēja klātienē 

tikties ar Leonardo da Vinci 

programmas projektu īsteno-

tājiem un dalībniekiem, ap-

meklējot Valsts Priekuļu 

lauksaimniecības tehnikumu, 

kurā daudzi uzlabojumi veik-

ti, pateicoties veiksmīgai pro-

jektu īstenošanai. 

Veiksmīga kontaktsemināra 

parametri 

 

Kā atzina Bas Timmers 

(Bastian Timmer) no Nīderlan-

des, kontaktseminārs ir izde-

vies tikai tad, ja mājās ir pār-

vestas divu uzticamu nākotnes 

partneru e-pasta adreses un 

viena laba ideja par tuvākajā 

nākotnē īstenojamu projektu. 

Tikai laiks rādīs, cik daudz un 

kādas no šajā kontaktseminārā 

dzimušajām idejām dienasgais-

mu ieraudzīs arī reālā Leonar-

do da Vinci projektā. 

 

Latvija kā izaicinājums 

 

Daudzi semināra dalībnieki 

atzina, ka Latviju apmeklē 

pirmo reizi. Vairāki pat minē-

ja, ka par mūsu zemi viņiem ir 

bijis samērā maldīgs vai uz 

padomju laikiem balstīts 

priekšstats. Semināra dalībnie-

ki tagad varēs būt vēstneši 

tiem, kas Latviju, iespējams, 

izvēlēsies par pieredzes smel-

šanās iespēju zemi. Iespējams, 

šis kontaktseminārs būs pir-

mais solis Latvijas uzņēmē-

jiem un profesionālās izglītības 

iestādēm iegūt jaunus partne-

rus Lietuvā, Igaunijā, Polijā, 

Vācijā, Austrijā, Portugālē, 

Beļģijā, Zviedrijā, Lielbritānijā 

un Nīderlandē.  

Leonardo da Vinci projekti vilina rietumvalstu spēlētājus 

Semināra dalībnieki iepazīstas ar darba grupu prezentētajiem materiāliem. 
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Valsts izglītības attīstības 

aģentūra (VIAA) laidusi klajā 

divas jaunas mācību grāmatas 

„Karjeras attīstības atbalsts” 

un „Karjeras konsultēšanas 

kompetences‖, kas paredzētas 

profesionālās augstākās izglītī-

bas maģistra studiju program-

mas „Karjeras konsultants‖ 

studentiem, kā arī karjeras 

atbalsta sistēmas profesionā-

ļiem un visiem interesentiem 

dzīves kvalitātes uzlabošanai 

un savas pašaktualizēšanās 

veicināšanai dažādos dzīves 

ciklos. 

 

Grāmata „Karjeras konsultē-

šanas kompetences” ir tulko-

jums no Berndta Joahima Er-

telta un Viljama Šulca darba 

„Handbuch Beratungskompe-

tenz: mit Übungen zur 

Entwicklung von Beratungsfer-

tigkeiten im Bildung und Be-

ruf”, ar Latvijas situācijai 

adaptētiem praktiskajiem uzde-

vumiem. 

 

Tajā aplūkotas teorētiskās un 

praktiskās atziņas par to, kā 

karjeras konsultantam rīkoties, 

lai sadarbība ar klientu būtu 

produktīva un ilgtspējīga. Gan 

studentiem, gan konsultantiem 

būs iespējams izzināt pasaulē 

populāro A. Aivija 

mikrokonsultēšanas modeli un 

Ž. Īgana problēmu 

menedžmenta modeli. 

Konsultēšanas praksē ļoti 

piemērota būs uz risinājumu 

orientētā metodika, savukārt 

B. Ertelta un V. Šulca 

integratīvais modelis sniegs 

informācijas strukturālo 

metožu kopu individuālajam 

lēmumu pieņemšanas 

procesam. 

 

Savukārt grāmatu „Karjeras 

attīstības atbalsts” sagatavo-

juši piecu Latvijas augstskolu 

– Liepājas Universitātes, Dau-

gavpils Universitātes, Rēzek-

nes Augstskolas, Latvijas 

Lauksaimniecības universitā-

tes, Latvijas Universitātes un 

Rīgas Pedagoģijas un izglītī-

bas vadības augstskolas – mā-

cību spēki, kas piedalījās stu-

diju programmas „Karjeras 

konsultants‖ izstrādē un uzsā-

kuši tās īstenošanu savās 

augstskolās.  

 

Šī grāmata ir mūsdienīgs uz 

teoriju un praksi orientēts 

izdevums, kas pārdomāti 

strukturētā veidā atklāj 

karjeras attīstības atbalsta 

sistēmas trīs savstarpēji 

saistītas jomas: karjeras 

izglītība, karjeras konsultēšana 

un karjeras pakalpojumi. Šī 

pašlaik ir unikāla iespēja 

karjeras konsultantiem un 

citiem speciālistiem, kuri 

strādā karjeras attīstības 

jautājumu jomā, iepazīties ar 

vienotu (holistisku) 

skatījumu uz cilvēka dzīves 

ceļa daudzveidīgumu un 

karjeras nozīmi tajā, izprast 

karjeras attīstību kā 

mūžizglītību.  

 

Grāmata lasītāju rosina 

izprast dažādās karjeras 

teorijas un to attīstību 

pasaulē un Latvijā, karjeras 

attīstības saistību ar 

komunikāciju, organizāciju 

kultūru. Tajā sniegts arī 

izsmeļošs karjeras 

konsultēšanas teoriju un 

metožu iztirzājums, kā arī 

izvērstas atbildes uz 

jautājumiem par karjeras 

attīstības pētniecību.  

 

Interesentiem grāmatas  būs 

pieejamas piecu Latvijas 

augstskolu, kas īsteno studiju 

programmu ―Karjeras 

konsultants‖, bibliotēkās.  

 

Abas grāmatas sagatavotas 

Eiropas Sociālā fonda Naci-

onālās programmas 3.2.7.1. 

„Atbalsts profesionālās 

orientācijas un karjeras izglī-

tības ieviešanai izglītības 

sistēmā‖ projekta „Karjeras 

izglītības programmu nodro-

šinājums izglītības sistēmā‖ 

ietvaros. Projektu īstenoja 

VIAA Karjeras atbalsta de-

partamenta Projekta ievieša-

nas nodaļa.  

Jaunas grāmatas topošajiem un esošajiem karjeras konsultantiem 

Izdots Tirgus orientēto pētījumu projektu anotāciju krājums 

IZM Zinātnes, tehnoloģiju un 

inovāciju departaments izstrā-

dājis un sadarbībā ar Latvijas 

Tehnoloģisko centru izveidojis 

Tirgus orientēto pētījumu 

( TOP) projektu krājumu 

„Latvijas zinātnieki tautsaim-

niecībai‖.  

 

Šis ir trešais izdevumu krājums 

kopš 1996.gada, un tajā apko-

potas pēdējo gadu interesantā-

ko un sekmīgāko TOP projektu 

anotācijas. Krājumā apkopota 

informācija par TOP projek-

tiem no dažādām zinātnes no-

zarēm – dabaszinātnes un ma-

temātika, inženierzinātnes un 

datorzinātnes, bioloģijas un 

medicīnas zinātnes, lauksaim-

niecības, pārtikas, vides, ze-

mes un meža zinātnes, kā arī 

humanitārās un sociālās  

zinātnes.  

 

Papildu informācija Kaspars 

Kuļikovs, IZM Zinātnes, 

tehnoloģiju un inovāciju  

departaments, tālrunis 

67047772. 



  Nr.7 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Pieteikties informatīvā izde-

vuma saņemšanai var IZM 

mājas lapā www.izm.gov.lv 

 

Jautājumus rubrikai ―Aktuālais jautājums‖, kā arī komentārus, 

ieteikumus turpmāko izdevumu veidošanā un vērtējumu par 

mūsu izdevumu sūtiet Komunikācijas nodaļai: tālr. 67047834, 

inta.stipniece@izm.gov.lv. 

Izdevums iznāk reizi mēnesī - mēneša pēdējā nedēļā. Informācijas pārpublicēšanas  

gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta. 
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Drošības nedēļas laikā pilnveido bērnu teorētiskās un praktiskās zināšanas 

ES 20.jauno zinātnieku konkursā Latvijai 3.vieta 

No 19.- 26.septembrim Ko-

penhāgenā (Dānijā) norisinā-

jās 20.Eiropas Savienības 

jauno zinātnieku konkurss. 

Latvijas jaunie fiziķi, Latvijas 

Universitātes 1.kursa studenti, 

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 

absolventi Ēriks Zaharans un 

Jānis Zaharans ieguva 3.vietas 

balvu (3500 eiro) par darbu  

„Kardiovaskulārās sistēmas 

monitorings‖ (darba vadītājs – 

fizikas doktors Renārs Erts). 

Šis ir augstākais apbalvojums, 

ko Latvijas pārstāvji jebkad ir 

guvuši ES Jauno zinātnieku 

konkursā. 

 

Šogad šajā prestižajā konkur-

sā, kurš ik gadu tiek organizēts 

kādā no Eiropas valstīm, 

Latvija tika pārstāvēta ar 3 

projektiem, kuru autori ir 

Latvijas 32.skolēnu zinātnis-

kās konferences laureāti. 

Tika prezentēts vēl viens 

darbs fizikā „Saules enerģijas 

uzkrāšana un pārveidošana, 

izmantojot protonu apmaiņas 

membrānu‖ (autori - Rīgas 

Franču liceja absolventi, šo-

brīd RTU 1.kursa studenti 

Juris Zalāns un Jānis Vin-

klers), kā arī bioloģijā - 

„Dažu zvirbuļveidīgo putnu 

Passeriformes migrācijas 

modelis: biometriskās atšķirī-

bas‖ (autors - Mārtiņš Brie-

dis, Talsu Valsts ģimnāzijas 

absolvents, šobrīd LU 

1.kursa students). Tāpat kā 

citu valstu pārstāvji, kas ne-

ieguva galvenās balvas, šie 

dalībnieki saņēma pateicības 

sertifikātus par dalību kon-

kursā. 

 

Konkursā piedalījās Eiropas 

valstu nacionālo konkursu 

uzvarētāji, 135 dalībnieki no 

40 valstīm. Tika prezentēti 

87 projekti. Šogad konkursā 

prezentēja darbus ne tikai no 

Eiropas, bet arī no Brazīlijas, 

Jaunzēlandes, Kanādas, Ķī-

nas, Meksikas, Nigērijas un 

ASV. 
 

Latvijā Skolēnu zinātnisko 

konkursu valsts līmenī kopš 

1977.gada organizē IZM 

Valsts jaunatnes iniciatīvu 

centrs sadarbībā ar Latvijas 

Universitāti. Latvija ES 

Jauno zinātnieku konkursā 

tiek pārstāvēta kopš 

1999.gada. Līdz šim Latvijas 

pārstāvji divas reizes ir iegu-

vuši ES konkursa speciālās 

balvas, taču neviens pētnie-

cisko darbu autors nebija 

izcīnījis galveno balvu.  
 

21.Eiropas Savienības Jauno 

zinātnieku konkurss 

2009.gadā notiks Parīzē, 

Francijā. 

 

No 22.septembra līdz 

26.septembrim IZM Izglītības 

satura un eksaminācijas centrs 

organizēja Drošības nedēļu 1.-

12.klašu skolēniem „Lai dzīvo 

bērni‖. Drošības nedēļas laikā 

22.septembrī Latvijas Televī-

zijas 1.kanālā tika translēta 

jaunā filma „Lai dzīvo bērni 

4!”, pēc kuras noskatīšanās 

skolas organizēja dažādas 

aktivitātes, lai aktualizētu ar 

drošību saistītos jautājumus.  

 

Filmas pirmizrāde notika 

17.septembrī, kinoteātrī 

”Coca - Cola Plaza”, kur to 

noskatījās gan tās veidotāji un 

atbalstītāji, gan arī vairāki 

filmas varoņi. Ceturtās filmu 

cikla daļas nosaukums ir 

"Parasta piektdiena" un tā at-

klāj patiesus bērnu piedzīvotus 

negadījumus, kuriem bijušas 

arī traģiskas sekas. Filma emo-

cionāli uzrunā skatītājus, lie-

kot aizdomāties, ka nelaime 

var notikt pēkšņi un ietekmēt 

visu turpmāko dzīvi.  

 

Kā stāsta filmas režisore Daina 

Rašenbauma, jautājumi par 

drošības tematikas bērniem 

tiek mācīti un atgādināti kat-

ru gadu, tāpēc bija vēlēšanās 

šo materiālu izveidot atšķirī-

gu, izmantojot vienaudžu 

stāstus. Arī filmas scenārija 

autore Krista Vāvere norādī-

ja, cik būtiski bijis atklāt 

bērnu personīgos stāstus, jo 

tas uzrunā daudz tiešāk un 

skaudrāk nekā pieaugušo 

pamācības. 

 

Oktobrī skolas filmu "Lai 

dzīvo bērni 4!" saņems ierak-

stītu diskos.  

Drošības nedēļa notiek div-

reiz gadā – pavasarī un rude-

nī, lai pievērstu skolēnu uz-

manību savai veselībai un 

drošībai uz ielas, skolā un 

mājās, attīstot savas teorētis-

kās un praktiskās zināšanas. 

Ilgoņa Vilka foto 

No kreisās – 3.vietas balvas ieguvēji - Latvijas Universitātes 1.kursa 

studenti Ēriks Zaharans un Jānis Zaharans. 

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