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Esiet sveicināti 2009.gada 

pirmajā Izglītības un zinātnes 

ministrijas (IZM) informatīva-

jā izdevumā. 

 

Kā jau solījām decembrī, jan-

vārī atskatīsimies uz 

2008.gadā paveikto, un šoreiz 

ieskats par augstākajā izglītībā 

un profesionālajā izglītībā 

paveiktajiem svarīgākajiem 

darbiem. 

 

Janvāra sākumā IZM saľem-

tas vēstules un elektroniskā 

pasta sūtījumi no dažādām 

Latvijas izglītības iestādēm  

par jautājumiem, kas skar 

izglītības sākumposmu. 

 

Lai rosinātu turpmākās disku-

sijas un sekmētu atbilstošu 

lēmumu pieľemšanu, šodien 

publicējam izglītības un zināt-

nes ministres Tatjanas Koķes  

skatījumu par iespējamām 

izmaiľām izglītības sākum-

posmā. 

 

Viena no iespējām skolēniem 

praktiskā veidā iepazīt savu 

sapľu profesiju un pārliecinā-

ties, vai izvēlētā nodarbošanās 

tiešām ir īstā, ir piedalīšanās 

Ēnu dienā. Latvijā Ēnu diena 

tiek organizēta jau devīto reizi 

un šogad tā norisināsies 

18.februārī. Ēnu dienā jaun-

ieši būs gaidīti arī IZM. 

 

IZM Valsts jaunatnes iniciatī-

vu centrs sadarbībā ar Īpašu 

uzdevumu ministra elektronis-

kās pārvaldes lietās sekretari-

ātu projekta Net-Safe Latvia 

ietvaros janvāra vidū organizē-

ja semināru „Droša interneta 

lietošana un bērnu drošība 

internetā”. Seminārā gūtās 

atziľas noderēs ikvienam no 

jums, tāpēc iesakām iepazīties 

ar semināra prezentāciju mate-

riāliem un drošas interneta 

lietošanas pamatprincipiem, kā 

arī uzzināt, kur ziľot par pār-

kāpumiem internetā. 

 

Šajā izdevumā uzzināsit, ka 

Izglītības satura un eksaminā-

cijas centrs plāno ieviest jauni-

nājumus valsts pārbaudes dar-

bu procesā, paredzot iespēju 3. 

un 6.klases ieskaišu materiālus 

izglītības iestādēm piegādāt 

elektroniski.  

 

IZM Profesionālās izglītības 

administrācijas aicina apmek-

lēt profesionālās izglītības 

iestāžu mācību metodisko lī-

dzekļu skati „Pieredze”. 

 

Savukārt Akadēmisko prog-

rammu aģentūra (APA) aicina 

Latvijas skolas un izglītības 

jomā iesaistītās iestādes, orga-

nizācijas un uzľēmumus līdz 

2.martam pieteikties dažāda 

veida savstarpējās sadarbības 

atbalstam Ziemeļvalstu un 

Baltijas reģionā Nordplus Ie-

tvarprogrammā, kā arī iesaistī-

ties jaunā akcijā - Comenius 

Regio partnerība, kas nodroši-

na iespēju divu dažādu valstu 

izglītības pārvaldes institūci-

jām strādāt kopā pie abpusēji 

interesējošas vispārējās izglī-

tības tēmas.  

 

Šonedēļ noslēdzās IZM Spor-

ta pārvaldes sadarbībā ar Lat-

vijas Sporta izglītības iestāžu 

direktoru padomi organizētais 

konkurss „Konkurss sporta 

skolu, klubu sporta program-

mu atbalstam”. 2008.gadā 

apbalvojamo skolu godā ir 

tikušas 44 sporta skolas un 

klubi no visiem Latvijas no-

vadiem. 

 

Mūžizglītības programmas 

apakšprogrammā Comenius 

(tā nosaukta ievērojamā če-

hu  pedagoga Jana Amosa 

Komenska vārdā) tiek iesais-

tīti audzēkľi, skolēni un peda-

gogi no pirmsskolas izglītības 

iestādēm, vispārizglītojoša-

jām, profesionālajām un teh-

niskajām skolām, kā arī topo-

šie  skolotāji, skolotāju saga-

tavotāji. Kas Latvijā paveikts 

Comenius 10 gadu pastāvēša-

nas laikā? Par to lasiet 

17.lapā.   

 

Ceram, ka janvāra izdevums 

jums sniegs daudz vērtīgas 

informācijas. Gaidām jūsu 

jautājumus, ierosinājumus un 

pārdomas! 

 

IZM Komunikācijas nodaļa 
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Izglītības speciālistu vidū 

pēdējā laikā diskusijas raisī-

jušās par izglītības sākum-

posmā aktuāliem jautāju-

miem, tajā skaitā – par iespē-

jamo skolas gaitu uzsākšanu 

sešu gadu vecumā. Viedokļi 

par šo pausti gan man, gan 

Izglītības un zinātnes minis-

trijai adresētajās vēstulēs, 

elektroniskā pasta sūtījumos. 

 

 Šajā viedokļu apmaiņā dalu 

savu atbildību ar publiskās 

diskusijas dalībniekiem, un 

minēšu dažus argumentus, 

kas, manuprāt, dotu lietišķu 

ievirzi turpmākajai sarunai.  

 

Pirmkārt, lai bērni uzsāktu 

skolas gaitas sešu gadu vecu-

mā, pārmaiľām jābūt profesi-

onāli pamatotām, rūpīgi iz-

svērtām un izdiskutētām.  

Mācību saturs un metodes 

jāpielāgo bērnu vecumposma 

attīstībai, lai iepazīt pasauli 

būtu saistoši, interesanti un 

saprotami. Tādēļ aicinu šajā 

diskusijā un lēmumu pieľem-

šanā iesaistīties praktiķus – 

bērnudārzu audzinātājus, 

izglītības metodiķus un 

speciālistus. Esmu arī uzde-

vusi ministrijas ierēdľiem 

pārskatīt mācību metodikas 

un satura jautājumus, gūt 

atziľas no pieredzes Latvijā 

astoľdesmito gadu vidū, 

kad bērni skolas gaitas sāka 

sešu gadu. Iespējamās iz-

maiľas varētu tikt ieviestas 

ātrākais – 2010.gada 

1.septembrī. 

 

Gribu ticēt, ka pirmsskolas 

darbībai nav nepieciešami 

strikti standarti un regulēju-

mi. Vienīgais, kas pirms-

skolā ir pieļaujams – mācī-

bu procesa vadlīnijas, dodot 

iespēju audzinātājam pašam 

pedagoģiski radoši izpaus-

ties, saredzot un attīstot 

katra bērna individualitāti 

un talantu.  

 

Otrkārt, lai mazinātu biro-

krātiskos ierobežojumus un 

sekmētu skolotāju konku-

rētspēju, Izglītības un zināt-

nes ministrija sagatavojusi 

grozījumus Ministru kabi-

neta noteikumos 

„Noteikumi par prasībām 

pedagogiem nepieciešamajai 

izglītībai un profesionālajai 

kvalifikācijai”. Tie paver 

iespēju pirmsskolā strādāt 

pedagogiem, kas profesionā-

lajā vidējā izglītībā ieguvuši 

pirmsskolas skolotāja profe-

sionālo kvalifikāciju un 

augstāko pedagoģisko izglī-

tību.  

 

Treškārt, uzskatu, ka šajā 

dinamiskajā laikā Latvijai 

jāvadās pēc labākās prakses 

piemēriem, meklējot un ie-

kļaujot izglītībā inovatīvus 

un radošus risinājumus. 

Mūsdienās bērni un jaunieši 

nobriest ātrāk, nekā pirms 

gadiem divdesmit, trīsdes-

mit, un mācīties vidusskolā 

19 gadu vecumā – pieaugu-

šam cilvēkam nav īsti pama-

toti un piemēroti ne psiholo-

ģiski, ne sociāli, ne ekono-

miski. Vidusskolas pēdējā 

klasē jaunieši ir pilngadīgi, 

ar pilngadību sasniegušu 

personu formālām tiesībām, 

taču faktiski atrodas vecāku 

apgādībā, skolas un vecāku 

atbildības zonā. Turklāt par 

gadu vēlāk jauniešiem ir 

iespējams turpināt mācības 

nākamajā izglītības pakāpē 

un nonākt darba tirgū. Citu 

valstu pieredze liecina, ka 

izmantojot atbilstošas mācī-

bu metodes un saturu, mācī-

bas sekmīgi iespējams uz-

sākt sešu gadu vecumā, vi-

dusskolu absolvējot 18 gadu 

vecumā, tādējādi mācoties 

12 gadus, kas rada vienlīdzī-

gus konkurences nosacīju-

mus un iespējas Latvijas un 

Eiropas Savienības jauniešu 

starpā.  

 

Ceturtkārt, skolēnu skaits 

Latvijā samazināsies līdz pat 

2015.gadam, bet pašreizējā 

līmenī tas atgriezīsies tikai 

ap 2024.gadu, kas nozīmē – 

skolas kļūs tukšākas. Skolas 

gaitu uzsākšana sešu gadu 

vecumā varētu būt viens no 

variantiem, lai dotu stimulus 

pašvaldību attīstībai un lai 

risinātu skolu piepildījuma 

jautājumus. Turklāt Latvijā ir 

arī atbilstoša infrastruktūra, jo 

daļa bērnudārzu jau atrodas 

vienā ēkā ar citu pakāpju iz-

glītības iestādēm, vai arī – 

tajās notiek piecgadīgo un 

sešgadīgo sagatavošana sko-

lai. Šis, manuprāt, ir racionāls 

arguments, gan raugoties no 

pedagoģiskā viedokļa – veido-

jot atbilstošu saturu; gan do-

mājot par efektīvu līdzekļu 

izmantošanu un skolu tīkla 

attīstību ilgtermiľā.  

 

Noslēgumā – aicinu Izglītības 

un zinātnes ministrijas elek-

troniskā izdevuma lasītājus, 

izglītības speciālistus, īpaši – 

pirmsskolas un sākumskolas 

skolotājus, nākt klajā ar savas 

labās prakses piemēriem un 

pieredzi, lai profesionālā un 

lietišķā diskusijā paustu savu 

skatījumu un priekšlikumus 

par iespējamām pārmaiľām 

skolas gaitu uzsākšanā. Nav 

šaubu, ka Latvijā ir daudz 

talantīgu, radošu un atbildīgu 

skolotāju, un šoreiz to īpaši 

saku par izglītības sākumpos-

mā strādājošajiem, kuriem rūp 

rast labākos risinājumus bērnu 

audzināšanā un izglītošanā.  

 

Šo mērķu sasniegšanā esmu 

vienota ar ikvienu izglītībā 

strādājošo un gatava kopīgi 

pieľemt lēmumus, par kuriem 

vienojušies izglītības speci-

ālisti un kuru īstenošanu at-

balsta profesionāļi.  

 

Ar cieľu –  

 

Tatjana Koķe, 

izglītības un zinātnes ministre  
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Profesionālā izglītība. Paveiktais 2008.gadā, 2009.gada aktualitātes 

Lai paaugstinātu profesionālās 

izglītības pievilcību, sekmētu 

valsts un darba devēju sadarbību 

profesionālās izglītības un nodar-

binātības valsts politikas un stra-

tēģijas izstrādes un īstenošanas 

jomā, Izglītības un zinātnes mi-

nistrija (IZM) izstrādājusi kon-

cepciju „Profesionālās izglītī-

bas pievilcības paaugstināšana 

un sociālo partneru līdzdalība 

profesionālās izglītības kvalitā-

tes nodrošināšanā”.  

 

Koncepcijā piedāvātie risināju-

mi attiecas uz principiāli jaun-

iem profesionālās izglītības 

attīstības virzieniem, kuri rada 

būtiskas izmaiľas pastāvošajā 

profesionālās izglītības sistēmā 

un līdz šim nav atspoguļoti 

spēkā esošajos normatīvajos 

aktos. 

 

Lielākā uzmanība šobrīd pie-

vērsta tam, lai turpinātu paaug-

stināt profesionālās izglītības 

prestižu un sekmētu profesi-

onālās izglītības politikas īste-

nošanā iesaistīto institūciju un 

darba devēju kapacitāti un sav-

starpējo sadarbību. Jāturpina 

uzsāktais darbs, lai panāktu 

Latvijas profesionālās kvalifi-

kācijas līmeľu sistēmas atbilstī-

bu Eiropas kvalifikāciju ie-

tvarstruktūrai, lai profesionā-

lās izglītības programmu 

piedāvājums atbilstu pie-

augušo izglītības vajadzībām, 

lai tiktu atzītas ārpus formā-

lās izglītības iegūtās zināša-

nas, prasmes un kompeten-

ces. 

 

Koncepcija paredz virkni 

risinājumu profesionālās 

izglītības pievilcības paaug-

stināšanai un darba devēju 

lomas nostiprināšanai izglītī-

bas kvalitātes nodrošināšanā. 

Saskaľā ar koncepciju pare-

dzēta nacionālās kvalifikāciju 

sistēmas izveide, profesionā-

lās izglītības iestāžu diferen-

ciācija, vispārējās vidējās 

izglītības un profesionālās 

vidējās izglītības ieguves 

nosacījumu līdzsvarošana.  

Tāpat plānots nostiprināt 

likumdošanā sociālo partneru 

un profesionālo organizāciju 

līdzdalību izglītības valsts 

politikas izstrādē un īstenoša-

nā nacionālā, reģionālā un 

nozaru līmenī, kā arī valsts 

institūciju, sociālo partneru 

un profesionālo organizāciju 

līdzdalības un atbildības no-

teikšanu formālajā un nefor-

mālajā izglītībā. 

 

Šie risinājumi paaugstinās 

profesionālās izglītības pie-

vilcību, tuvinās profesionā-

lās izglītības piedāvājumu 

darba tirgus pieprasījumam-

tai skaitā, mūžizglītības kon-

tekstā un nodrošinās profesi-

onālās izglītības sistēmas 

attīstību un salīdzināmību 

Eiropas kopējā izglītības 

telpā. 

 

Koncepcijas projekts 

„2008.gada 23.oktobrī izslu-

dināts Valsts sekretāru sa-

nāksmē. 

 

IZM attiecīgos dokumentus 

saskaľos ar Tieslietu minis-

triju, Finanšu ministriju, 

Bērnu un ģimenes lietu mi-

nistriju, Ekonomikas minis-

triju, Iekšlietu ministriju, 

Kultūras ministriju, Labklā-

jības ministriju, Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu 

ministriju, Satiksmes minis-

triju, Veselības ministriju, 

Vides ministriju, Nacionālo 

trīspusējās sadarbības pado-

mi un Valsts kancelejas Po-

litikas koordinācijas departa-

mentu.  

Izstrādāta koncepcija profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšanai 

2008.gadā Latvijā 

noslēdzās 2004.-

2006.gada plānošanas 

perioda ES struktūrfondu 

projektu īstenošana.  

Īstenojot vairākas ES struktūr-

fondu aktivitātes, būtiski uzla-

bota profesionālo izglītības 

iestāžu infrastruktūra, veikta 

iestāžu renovācija, iegādāts 

mācību procesam nepiecieša-

mais aprīkojums par kopējo 

summu 3 820 534 lati. 

Profesionālās izglītības iestā-

des, kuras iesaistījās projek-

tos: 

Mālpils profesionālā vidus-

skola, Valsts Kandavas lauk-

saimniecības tehnikums, Og-

res amatniecības vidusskola, 

Limbažu 18. arodvidusskola, 

Rīgas Valsts tehnikums, Rīgas 

Būvamatniecības vidusskola, 

Vangažu arodskola, Rīgas 

Tūrisma un tirdzniecības sko-

la, Rīgas Purvciema amatu 

skola., Liepājas 48. arodvidus-

skola, Ventspils 20. arodvidus-

skola, Kuldīgas 78. arodvidus-

skola, Saldus profesionālā 

vidusskola, Jelgavas Amatnie-

cības vidusskola, Viesītes 

arodvidusskola, Aizkraukles 

arodvidusskola, Zaļenieku 

arodvidusskola, Saulaines Pro-

fesionālā vidusskola, Valsts 

Priekuļu lauksaimniecības 

tehnikums, Smiltenes 

29.arodvidusskola, Valmieras 

pārtikas ražotāju vidusskola, 

Cēsu 4. arodvidusskola, Lat-

gales transporta un sakaru 

tehniskā skola, Daugavpils 

38. arodvidusskola, Rēzeknes 

14.arodvidusskola, Rēzeknes 

profesionālā vidusskola, Viš-

ķu profesionālā vidusskola, 

Preiļu arodvidusskola, Smilte-

nes Profesionālā vidusskola. 

 

Koncepcija paredz 

konkrētus risinājumus 

profesionālās izglītības 

pievilcības 

paaugstināšanai un 

darba devēju lomas 

nostiprināšanai 

izglītības kvalitātes 

nodrošināšanā.   

Sniegts ievērojams atbalsts profesionālās izglītības iestādēm 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 
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Piešķirs papildu stipendijas 

 

2008.gada 5.decembrī ir pie-

ņemts lēmums apstiprināt 

darbības programmas 

“Cilvēkresursi un nodarbinātī-

ba" papildinājuma 

1.2.1.1.4.apakšaktivitātē Izglī-

tības un zinātnes ministrijas 

(IZM) iesniegto projekta ie-

sniegumu "Sākotnējās profesi-

oonālās izglītības pievilcības 

veicināšana". 

 

Līdz ar to jau šā gada pirmajā 

ceturksnī IZM varēs uzsākt 

projektā paredzēto stipendiju 

izmaksu sākotnējā profesionā-

lajā izglītībā studējošajiem 

vairākās tautsaimniecībai sva-

rīgās nozarēs - inženierzināt-

nēs, tehnoloģijās, arhitektūrā 

un būvniecībā. 

 

Izvērtējot audzēkľu sekmību 

un mācību procesa apmeklētī-

bu, profesionālās izglītības 

iestāde projekta ietvaros pie-

šķirs papildu mērķstipendiju 

līdz 50 latiem mēnesī 

(pamatstipendija šobrīd ir 20 

latu mēnesī) tiem audzēk-

ņiem, kas mācās minētajās 

prioritārajās profesionālās 

izglītības tematiskajās jomās 

un iesaistās profesionālās iz-

glītības iestādes aktivitātēs 

ārpus mācību procesa. 

 

Projekta īstenošanai paredzēti  

10,5 milj. lati,  no tiem Eiro-

pas Sociālā fonda līdzfinansē-

jums - 8,9 milj. lati, bet valsts 

budžeta finansējums - 1, 6 

milj. lati. Plānots, ka kopumā 

Eiropas Sociālā fonda atbalstu 

mērķstipendiju veidā saľems 

aptuveni 10 000 jauniešu. 

 

2009.gadā tiks uzsāktas īste-

not vēl vairākas lielas profesi-

onālās izglītības aktivitātes 

 

 

 

Uzlabos profesionālās izglītī-

bas infrastruktūru un mo-

dernizēs aprīkojumu 

 

Ir uzsākta projektu iesniedzēju 

izvērtēšana un uzaicināšana 

ierobežotas projektu iesniegu-

mu atlases konkursam ERAF 

aktivitātē "Mācību aprīkojuma 

modernizācija un infrastruktū-

ras uzlabošana profesionālās 

izglītības programmu īstenoša-

nai", kuras mērķis ir profesi-

onālās izglītības  infrastruktū-

ras uzlabošana un aprīkojuma 

modernizācija , lai veicinātu 

profesionālās izglītības kvali-

tāti un atbilstību darba tirgus 

prasībām. 

 

Plānots, ka līdz 2013.gadam 

53 profesionālās izglītības 

iestādēs (no tām vismaz 10 

profesionālās izglītības iestā-

des pielāgotas personām ar 

funkcionāliem traucējumiem) 

tiks uzlabota infrastruktūra. 

 

Kopējaispieejamais finansē-

jums ir 58 911 511 latu, tai 

skaitā Eiropas Reģionālās at-

tīstības fonda līdzfinansējums 

50 074 785 lati un nacionālais 

publiskais līdzfinansējums 8 

836 726 lati. 

 

 

Modernizēs mācību aprīko-

jumu ieslodzījumu vietās 

 

Šobrīd notiek ierobežotas atla-

ses konkurss (projekta iesnieg-

šanas termiľš - 2009.gada 

18.februāris) ERAF aktivitātē 

„Profesionālās izglītības infra-

struktūras attīstība un mācību 

aprīkojuma modernizācija 

ieslodzījumu vietās", kas līdz 

2013.gada 31.decembrim  8 

ieslodzījuma vietās paredz 

uzlabot profesionālās kvalifi-

kācijas ieguves iespējas,  mo-

dernizējot un aprīkojot  profe-

sionālo mācību priekšmetu 

kabinetus  un darbnīcas. 

Aktivitātes īstenošanai laika 

posmā no 2007. līdz 

2013.gadam plānots izlietot 

vairāk nekā  2,3 miljonus 

latus.  Tai skaitā ERAF  fi-

nansējumu 1 968 030 latu,  

bet nacionālo publisko līdzfi-

nansējumu 347 300 latu ap-

mērā, kas proporcionāli ir 

85% Eiropas Savienības fon-

da finansējums  un  15 %  

valsts līdzfinansējums no pro-

jekta attiecināmo izmaksu 

kopsummas. 

 

Par šiem līdzekļiem ieslodzī-

jumu vietās varēs izveidot, 

piemērot vai sakārtot  mācību 

telpas un palīgtelpas, veikt 

būvdarbus, iegādāties profesi-

onālās kvalifikācijas ieguvei 

nepieciešamo mācību aprīko-

jumu un mācību procesam 

nepieciešamās mēbeles un 

veikt to uzstādīšanu, kā arī 

iegādāties mācību un elektro-

niskās apmācības materiālus 

un programmatūru. 

 

 

Atbalsts sākotnējās profesi-

onālās izglītības program-

mu īstenošanas kvalitātes 

uzlabošanai un īstenošanai 

 

Šogad tiks uzsākta pirmā kār-

ta atklāta konkursa veidā Ei-

ropas Sociālā fonda aktivitātei  

"Atbalsts sākotnējās profesi-

onālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabo-

šanai un īstenošanai", kas 

paredz uzlabot sākotnējās 

profesionālās izglītības prog-

rammasi  un nodrošināt saba-

lansētu kompetenču un pras-

mju apguvi profesionālai dar-

bībai un izglītības turpināša-

nai. 

 

Atbalsts paredzēts mācību 

metožu un intelektuālo resur-

su, mācību organizāciju un 

mācību norises uzlabošanai,  
 

Struktūrfondu atbalsts profesionālajai izglītībai 2009.gadā 
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sniedzot atbalstu mācību palīg-

materiālu izstrādei, mācību 

materiālu, grāmatu, program-

matūras un citu intelektuālo 

resursu iegādei, informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju 

izmantošanai mācību procesā, 

e-resursu un e-mācību vides 

risinājumu ieviešanai, infor-

mācijas tehnoloģiju lietošanas 

prasmju uzlabošanai. Tādējā-

di tiks pilnveidota profesionā-

lās izglītības mācību priekš-

metu, kursu, moduļu īstenoša-

na, konsultatīva atbalsta 

sniegšana audzēkľiem, nodro-

šināta kvalifikācijas prasībām 

atbilstoša praktisko mācību 

un prakses īstenošana profesi-

onālās vidējās un arodizglītī-

bas programmās, tajā skaitā 

atbalstot mācības pie amata 

meistara vai uzľēmumā un 

veicinot amatu izglītības pie-

ejamību. 

 

Pirmajai kārtai paredzētais 

finasējums ir 4 milj. latu. 

 

Turpinājums no 4.lpp. 

Lai piesaistītu jauniešus pro-

fesionālajai izglītībai un lai 

veicinātu tās kvalitāti un pa-

augstinātu mācību rezultātus, 

lai sekmētu profesionālās iz-

glītības atbilstību darba tirgus 

prasībām ilgtermiľā, kā arī – 

lai sakārtotu profesionālās 

izglītības iestāžu tīklu atbil-

stoši valsts un ikviena reģiona 

tautsaimniecības vajadzībām, 

Izglītības un zinātnes ministri-

ja (IZM), kopā ar sociālajiem 

un sadarbības parteriem strādā 

pie šīs izglītības pakāpes piln-

veides. Viens no soļiem sais-

tīts ar ziľojuma izstrādi par 

profesionālās izglītības attīstī-

bu un audzēkľu uzľemšanu 

profesionālās izglītības iestā-

dēs 2009./2010.mācību gadā. 

 

Jau martā šo ziľojumu plānots 

iesniegt izskatīšanai Ministru 

kabinetā.  

 

Šajā ziľojumā tiks ľemti vērā 

priekšlikumi un viedokļi, kuri 

izskanēja, izskatot valdībā un 

Nacionālajā trīspusējās sadar-

bības padomē IZM un Labklā-

jības ministrijas (LM) sagata-

votos informatīvos ziľojumus 

par profesionālās izglītības 

piedāvājumu un darba meklē-

tāju pārkvalifikāciju atbilstoši 

tautsaimniecības ilgtermiľa un 

darba devēju īstermiľa piepra-

sījumam.  

 

Būtiska loma topošajā ziľoju-

mā tiks atvēlēta: 

 

reģionu un lielo pilsētu 

īpatnībām un pieprasī-

jumam pēc konkrētu 

speciālistu sagatavoša-

nas, ľemot vērā darba 

devēju plānus turpmā-

kajai darbībai; 

 

priekšlikumiem profe-

sionālo izglītības iestā-

žu darbības efektivizē-

šanai, lai nodrošinātu 

sabalansētu valsts un 

reģionu attīstību, kā arī 

piedāvātajās izglītības 

programmās un apmā-

cības formās; 

 

sociālo un sadarbības 

partneru ieteikumiem 

un priekšlikumiem. 

Ikviens lēmums tiks pieľemts 

tikai pēc to rūpīgas izvērtēša-

nas, saskaľošanas ar IZM 

sadarbības un sociālajiem 

partneriem, vienlaikus tiks 

meklēti arī alternatīvi piedā-

vājumi tiem jauniešiem, kuru 

izvēlētā specialitāte atbilstoši 

Ekonomikas ministrijas no-

teiktajām tautsaimniecības 

prioritātēm un LM informāci-

jai par bezdarbu valstī ne šo-

brīd, ne arī tuvākajos gados 

nav un nebūs darba devēju 

pieprasīta.  

 

Pēdējo mēnešu un nedēļu 

laikā IZM veic ļoti aktīvu un 

konkrētu sadarbību ar saviem 

partneriem – uzľēmējiem, 

profesionālajām asociācijām 

un arodbiedrībām, lai kopīgi 

ar profesionālās izglītības 

iestāžu vadītājiem un skolotā-

jiem pārrunātu aktuālos jautā-

jumus profesionālajā izglītībā 

un meklētu risinājumus, kā 

nodrošināt konkurētspējīgu un 

kvalitatīvu profesionālo izglī-

tību, pārskatot izglītības prog-

rammu un specialitāšu piedā-

vājumu.  

Valdībā iesniegs ziņojumu par profesionālās izglītības attīstību 

Iespēja pieteikties uz Īslandes valdības piedāvātajām stipendijām 

 
Īslandes valdība piedāvā apmēram 20 stipendijas īslandiešu valodas, literatūras un Īslandes vēstures 

studijām Īslandes universitātē Reikjavīkā 2009./2010. akadēmiskajā gadā studentiem no 27 valstīm. 

Pēdējā dokumentu pieľemšanas diena – 2009. gada 13. marts. 

 

Studijas paredzētas no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 30.aprīlim. 

 

Plašāku informāciju par stipendiju lasiet mājaslapā www.izm.gov.lv. 
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22.janvārī notika IZM, Latvijas 

Profesionālās izglītības mācību 

iestāžu asociācijas,  profesionā-

lo izglītības iestāžu un darba 

devēju sanāksme -  "Par sadar-

bību ar Latvijas lielākajiem 

darba devējiem profesionālās 

izglītības kvalitātes uzlaboša-

nā".  

 

Tikšanās dalībnieki iepazinās 

ar IZM speciālistu sniegto in-

formāciju par profesionālās 

izglītības kvalitāti un attīstību, 

par profesionālās kvalifikācijas 

eksāmeniem, darba devēju pār-

stāvji tika iepazīstināti ar struk-

tūrfondu aktivitātēm, kuras 

atbalsta  darba devēju iesaistī-

šanos profesionālās izglītības 

attīstībā un vērstas uz profesi-

onālās izglītības kvalitātes pa-

augstināšanu. 

 

VAS „Latvenergo”  Sadales 

tīklu valdes priekšsēdētājs Ivars 

Liuziniks izteica gandarījumu, 

ka apstiprināti vairāki IZM 

virzīti Ministru kabineta notei-

kumu projekti, kas ļaus uzsākt 

vairākas svarīgas aktivitātes 

profesionālās izglītības jomā. 

„Mūsu  mērķis ir viens – gan 

ministrija, gan profesionālās 

izglītības iestādes, gan mēs, 

darba devēji, esam ieinteresēti 

profesionālās izglītības līmeľa 

paaugstināšanā, kvalificēta 

darbaspēka radīšanā,” saka 

I.Liuziniks. 

 

Gan nozares politikas veidotāji 

– IZM, gan darba devēji vērsa 

uzmanību uz nepieciešamību 

valdības līmenī aktivizēt un 

sekmēt struktūrfondu līdzekļu 

piesaisti izglītībai, jo īpaši pro-

fesionālajai, lai skolēni tiktu 

iesaistīti profesionālās orientā-

cijas un karjeras izglītības pa-

sākumos, tādējādi ievērojami 

mainot proporciju to jauniešu 

vidū, kuri pēc 9.klases izvēlas 

mācības vidusskolās vai profe-

sionālās izglītības iestādēs 

(šobrīd 70% pamatskolas bei-

dzēju  mācības turpina vidus-

skolā, bet 30% dodas uz profe-

sionālās izglītības iestādēm, 

kamēr daudzviet Eiropā šī at-

tiecība ir pretēja). 

            

„Komerccentrs Dati” valdes 

priekšsēdētājs Aldis Gulbis 

uzdeva pamatotu jautājumu – 

vai kāds ir mēģinājis aprēķināt, 

cik daudz līdzekļu Latvija zau-

dē  tāpēc, ka pusaudži netiek 

savlaicīgi motivēti pieľemt 

atbildīgus lēmumus karjeras 

izvēles ceļā. Daļa iegūst vidējo 

izglītību, neturpina mācības 

augstskolā un kļūst par maz-

kvalificētu darbaspēku, tādējā-

di ir zaudēts laiks, kuru varēja 

veltīt gan profesijas apguvei, 

gan paralēli iegūstot vidējo 

izglītību. 

 

Kā uzsver Latvijas Profesionā-

lās izglītības mācību iestāžu 

asociācijas prezidents Dainis 

Markus: „Jauno speciālistu 

izglītošana un kvalificēta saga-

tavošana ir pamats visu taut-

saimniecības nozaru attīstībai. 

Pozitīvi ir tas, ka trīs lieli sa-

darbības partneri – IZM, profe-

sionālās izglītības mācību ie-

stādes un darba devēji - sēžas 

pie sarunu galda,  kopīgi risina 

problēmas, meklē iespējas 

profesionālās izglītības kvalitā-

tes uzlabošanai, iesaistās kopē-

jos projektos”. 

 

 

IZM valsts sekretāra vietniece 

nozares politikas jautājumos 

Kristīne Vāgnere teica paldies 

darba devējiem par līdzšinējo 

ieguldījumu un izteikto gatavī-

bu turpmākai sadarbībai, tajā 

skaitā racionālā un veiksmīgā 

ESF finansējuma izmantošanā 

profesionālās izglītības kvalitā-

tes pilnveidošanā. 

 

Ar darba devējiem runā par profesionālās izglītības kvalitātes 

uzlabošanu 
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Lai attīstītu un harmonizētu 

Latvijas augstākās izglītības 

telpu un nodrošinātu augstākās 

izglītības attīstību ilgtermiľā 

un starptautiskā kontekstā, 

Izglītības un zinātnes ministri-

ja (IZM) kopā ar sadarbības 

partneriem izstrādājusi jaunu 

tiesisko regulējumu – Augst-

ākās izglītības likumprojektu.  

 

Esošais likums ir novecojis 

 

Šobrīd augstākās izglītības 

sistēmu reglamentē 1995.gada 

2.novembrī pieņemtais Augst-

skolu likums, kurš lielā mērā 

uzskatāms par novecojušu. 

Pēdējo 10 gadu laikā būtiski 

mainījušies augstākās izglītī-

bas sistēmas ārējās vides nosa-

cījumi – Latvija iestājusies 

Eiropas Savienībā, uzsākta 

dalība Eiropas kopējās augst-

ākās izglītības telpas veidoša-

nas procesā, kā arī notikušas 

būtiskas pārmaiľas augstākās 

izglītības sistēmas iekšējā at-

tīstībā - izveidotas koledžas kā 

augstākās izglītības institūci-

jas, ievērojami pieaudzis 

augstskolu skaits, pieaudzis to 

studējošo skaits, kas studē 

privātpersonu dibinātās augst-

skolās. Jauno apstākļu veidotā 

situācija rada nepieciešamību 

likuma redakciju grozīt tik 

būtiski, ka racionālāk ir veidot 

jaunu likumprojektu. 

 
Būtiskākās izmaiņas 

 

Likumprojekts būtiski groza 

pašreizējo augstākās izglītības 

sistēmas regulējumu. Būtiskā-

kā izmaiľa ir jaunā augstākās 

izglītības definīcija, kas uzsver 

mūsdienu zināšanu sabiedrības 

un zināšanu ekonomikas jaun-

ās prasības personai ar augst-

āko izglītību. Atbilstoši jaun-

ajai definīcijai tiek vienkāršota 

augstākās izglītības program-

mu sistēma, atsakoties no dalī-

juma akadēmiskajās/

profesionālajās augstākās 

izglītības programmās. 

 

Atbilstoši Boloľas deklarāci-

jas par Eiropas kopīgās augst-

ākās izglītības telpas veidoša-

nu nostādnēm, ir noteikts 

augstākās izglītības program-

mu precīzs iedalījums trīs 

studiju ciklos, ieviests jauns 

definējums augstākajā izglītī-

bā sasniedzamajiem rezultā-

tiem – augstākās izglītības 

kvalifikācija. Stājoties spēkā 

jaunajam likumam, pilnībā 

tiks ieviesta Eiropas kredītu 

pārneses sistēma (ECTS), 

panākot vienādu studiju darba 

rezultātu uzskaiti, tādējādi 

nodrošinot Latvijas augstākās 

izglītības sistēmas pilnvērtīgu 

iekļaušanos Eiropas kopīgās 

augstākās izglītības telpā. 

 

Likumprojekts paredz izvei-

dot lielāku sasaisti starp 

augstākās izglītības program-

mām un darba tirgus prasībām 

nodarbināmības nodrošināša-

nai. Pirmo reizi normatīvajos 

aktos izglītības jomā tiek defi-

nēts termins „mūžizglītība” 

un tiek veicināta efektīvāka, 

elastīgāka un mūžizglītības 

vajadzībām atbilstošāka studi-

ju organizācija. Būtiski tas, ka 

koledžas izglītība tiek iekļau-

ta augstākās izglītības telpā. 

 

 

Nodrošinās vienādas tiesī-

bas studējošajiem 

 

Likumprojekts nodrošina vie-

nādas tiesības studēt un sa-

ņemt augstākās izglītības in-

stitūciju pakalpojumus Latvi-

jas un citu Eiropas Savienības 

valstu pilsoľiem, viľu ģime-

nes locekļiem, personām, 

kurām piešķirts Eiropas Ko-

pienas pastāvīgā iedzīvotāja 

statuss un viľu ģimenes lo-

cekļiem, kā arī to valstu pilso-

ņiem, kuriem saskaņā ar Saei-

mas apstiprinātajiem starptau-

tiskajiem līgumiem ir noteiktas 

vienādas tiesības ar Eiropas 

Savienības dalībvalstu pilso-

ņiem. 

 

Pēc likuma stāšanās spēkā 

augstākās izglītības institūci-

jām, to skaitā arī ārvalstu 

augstākās izglītības institūci-

jām, būs iespējas veidot kopē-

jas augstākās izglītības prog-

rammas un piešķirt kopējas 

augstākās izglītības kvalifikā-

cijas. Piemēram, jauniešiem 

būs iespēja daļu studiju laika 

mācīties ārvalstīs, iegūt t.s. 

apvienoto grādu, proti – vien-

laikus iegūt Latvijā un kādā 

citā valstī atzītu diplomu. Tā-

dējādi tiks sekmēta topošo 

speciālistu konkurētspēja un 

personiskā izaugsme.  

 

Jauns regulējums valsts valo-

das lietošanā 

 

 Ir noteikts arī jauns valsts 

valodas regulējums augstākās 

izglītības programmu īstenoša-

nā. Jaunais regulējums nepie-

ciešams, lai veicinātu Latvijas 

augstākās izglītības internaci-

onalizāciju, celtu augstākās 

izglītības kvalitāti, piesaistot 

labākos speciālistus no visas 

pasaules, nodrošinot visplašā-

kās iespējas mācībspēku un 

studējošo apmaiľai, kā arī lai 

nostiprinātu valsts valodas 

pozīcijas augstākās izglītības 

jomā. Paredzēts, ka valsts va-

lodā augstākās izglītības prog-

rammas īsteno arī privātperso-

nu dibinātajās augstākās izglī-

tības institūcijās. 

 

Likumprojektā nodrošināta 

skaidrāka valsts pārvaldes at-

bildības sistēma augstākās 

izglītības sistēmas pārvaldē, 

precīzi noteiktas augstākās 

izglītības institūciju tiesības un 

pienākumi. 

  Jaunais likumprojekts 

veidots ar mērķi panākt 

sagatavoto speciālistu 

atbilstību jaunajiem 

ekonomiskajiem 

apstākļiem visās 

tautsaimniecības 

jomās, paaugstinot 

studiju kvalitāti 

atbilstošo ciklu 

augstākās izglītības 

programmās. 

Izstrādāts Augstākās izglītības likumprojekts 

2008.gads augstākajā izglītībā 

Augstākās izglītības 

likumprojekts 

2008.gada 14.aprīlī 

guva atbalstu Ministru 

kabineta komitejas 

sēdē, 3.jūnijā tas 

akceptēts Ministru 

kabinetā un tiek virzīts 

pieņemšanai Saeimā. 

Ar Augstākās izglītības 

likumprojektu var 

iepazīties IZM 

mājaslapā  

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 
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 Valsts budžeta finansēto 

augstākās izglītības studiju 

programmu un studiju vietu 

sadalījumam jāatbilst Latvijas 

un Eiropas Savienības stratē-

ģiskajos plānošanas dokumen-

tos izvirzītajiem mērķiem un 

darba tirgus prasībām, kā arī 

jānodrošina nepārtraukta un 

līdzsvarota valsts ilgtermiľa 

attīstība, veicinot līdzekļu 

efektīvu izmantošanu. Lai 

īstenotu šo mērķi, IZM, kon-

sultējoties ar sociālajiem par-

tneriem, izstrādājusi koncep-

cijas projektu “Valsts attīstī-

bai atbilstošs augstākās izglītī-

bas studiju programmu sadalī-

juma pa nozarēm modelis”. 

 

Koncepcijā tika piedāvāti trīs 

risinājuma varianti. To ap-

spriešanas gaitā viedokli un 

priekšlikumus izteica Ekono-

mikas ministrijas, Labklājības 

ministrijas, Reģionālās attīstī-

bas un pašvaldību lietu minis-

trijas un Nacionālās trīspusē-

jās sadarbības padomes speci-

ālisti, kā arī Latvijas augstsko-

lu pārstāvji un Augstākās iz-

glītības padome (AIP). Rezul-

tātā pieľemts lēmums atbalstīt 

Koncepcijas projektā paredzē-

to ilgtermiľa prognožu mode-

li, kas paredz centralizētu lē-

mumu pieľemšanu par studiju 

vietu sadalījumu. 

 

Saskaľā ar šo modeli priekšli-

kumus studiju vietu sadalīju-

mam pa nozarēm – izglītības 

tematiskajām grupām – izstrā-

dā Izglītības un zinātnes mi-

nistrija, sadarbojoties ar AIP, 

nozaru ministrijām, augstākās 

izglītības iestādēm, darba de-

vējiem, kā arī ľemot vērā Eko-

nomikas ministrijas sagatavo-

tās augstākās izglītības attīstī-

bas tendences un darbaspēka 

pieprasījuma un piedāvājuma 

vidēja termiľa un ilgtermiľa 

prognozes. Plānošanas procesā 

tiek izmantotas arī nozaru dar-

ba devēju sagatavotās darba-

spēka pieprasījuma prognozes. 

 

Pašreizējā augstākās izglītības 

iestāžu beigušo speciālistu 

struktūrā Latvijā jau ilgāku 

laiku dominē sociālās zinātnes, 

bet ir nepietiekams dabaszināt-

ņu, inženierzinātņu un tehno-

loģiju studiju programmu bei-

gušo īpatsvars. 

 

Pēdējo gadu laikā notikusi 

ievērojama līdzekļu pārdale, 

lai nodrošinātu dabaszinātľu 

un inženierzinātľu studentu 

īpatsvara palielināšanu - laika 

posmā no 2001.–2007.gadam 

dabaszinātľu un inženierzi-

nātľu jomās valsts finansēto 

studiju vietu skaits palielināts 

par 1726 studiju vietām. To-

mēr Latvijā tomēr joprojām ir 

viens no zemākajiem dabaszi-

nātľu un inženierzinātľu stu-

dentu īpatsvariem studējošo 

kopskaitā salīdzinājumā ar ES 

valstīm. 

 

     Pozitīvi, ka pēdējo gadu 

laikā izglītības piedāvājums 

aizvien aktīvāk tiek veidots, 

sadarbojoties ar darba tirgus 

pārstāvjiem un darba devēju 

asociācijām, kuras formulē 

prasības pēc speciālistiem 

savās nozarēs un vēršas ar 

savu pieprasījumu IZM, AIP 

vai pie konkrētām augstsko-

lām un koledžām. Kā veik-

smīgu piemēru var minēt IZM 

sadarbību ar darba devējiem 

informāciju tehnoloģiju jomā. 

Pateicoties viľu iniciatīvai un 

tam, ka informāciju tehnolo-

ģijas ir viens no Latvijas zi-

nātnes prioritārajiem virzie-

niem, tika izstrādāts un veik-

smīgi lietots studentu un ne-

pieciešamo speciālistu skaita 

prognozes modelis un sagata-

vots nozarei nepieciešamais 

speciālistu skaits. 

 

 Kopš 2005.gada IZM veik-

smīga sadarbība izveidojusies 

arī ar Vides ministriju un Lat-

vijas Ķīmijas un farmācijas 

uzľēmēju asociāciju. Atbil-

stoši Vides ministrijas priekš-

likumiem par vides zinātľu un 

ķīmijas nozaru speciālistu 

nepieciešamību, kā arī atbal-

stot Latvijas Ķīmijas un far-

mācijas uzľēmēju asociācijas 

iesniegtos priekšlikumus par 

nepieciešamību sagatavot 

speciālistus ķīmijas un ķīmi-

jas tehnoloģijas zinātnēs, 

augstskolās palielināts vides 

zinātľu un ķīmijas un ķīmijas 

tehnoloģijas studiju vietu 

skaits. 

Speciālisti jāsagatavo atbilstoši darbaspēka pieprasījuma prognozēm 

Ar koncepciju „Valsts 

attīstībai atbilstošs 

augstākās izglītības 

studiju programmu sa-

dalījuma pa nozarēm 

modelis” var iepazīties 

IZM mājaslapā  

 IZM Augstākās izglītības departamenta direktore Gita Rēvalde 

norāda, ka koncepcija vērsta uz darba tirgus vajadzībām 

atbilstošu, augsti kvalificētu speciālistu skaita palielināšanas 

mehānismu izstrādi efektīvas izglītības un apmācības politikas 

īstenošanai.  

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 
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Izveidots pārskats par augstāko izglītību Latvijā 2008.gadā 

Izglītības un zinātnes minis-

trijas Augstākās izglītības 

departaments, pamatojoties 

uz augstskolu un koledžu 

sniegto informāciju, sagata-

vojis 2008.gada pārskatu par 

augstāko izglītību Latvijā. 

 

Pēdējos divos gados straujais 

koledžu veidošanas process 

ir pierimis. Līdzās koledžu 

izveidei paplašinās 1.līmeľa 

profesionālā augstākās izglī-

tības programmu piedāvā-

jums gan augstskolās, gan 

koledžās – šajās programmās 

šogad ir imatrikulēta vairāk 

kā ceturtā daļa (26%) no pa-

matstudijās uzľemtajiem 

studentiem. 

 

Vidējais konkursa koeficients 

2008./2009.ak.gadā (4,0) 

praktiski nav mainījies, salī-

dzinot ar iepriekšējo gadu, 

kad bija 3,9 pieteikumi uz 

vienu valsts budžeta finansē-

tu pamatstudiju vietu. Būtis-

ku izmaiľu nav arī salīdzinā-

jumā pa izglītības tematiska-

jām grupām. No studiju jo-

mām 2008./2009.ak.g. popu-

lārākās ir informācijas un 

komunikācijas zinātnes 

(23,6),  ekonomika (9,6) un 

vadības zinātne un uzľēmēj-

darbība (8,3). 

 

Šajā gadā jau otro gadu pēc 

kārtas turpina samazinājies 

augstskolās un koledžās pa-

matstudijās uzľemto studējo-

šo skaits (par 4 %). Šis sama-

zinājums pamatā ir uz privā-

tajās augstskolās un koledžās  

imatrikulēto studējošo skaita 

būtiska samazinājuma (par 

13%) rēķina. Turpretī uz-

ņemto studējošo skaits valsts 

budžeta finansētajās studiju 

vietās 2008./2009.ak.gadā 

praktiski ir iepriekšējā gada 

līmenī. Šāda stabilitāte pama-

tā ir izskaidrojama  ar kole-

džās un it īpaši medicīnas 

koledžās studējošo iekļaušanu 

augstākajā izglītībā, kurās 

pamatā studē par valsts bu-

džeta līdzekļiem.  

 

Vidusskolu absolventu īpat-

svars, kuri vidusskolu beidza 

2007.gadā un kuri ir iestāju-

šies augstskolās 

2007./2008.ak.gadā,  ir 77% 

no absolventu kopskaita. Tas 

ir nedaudz vairāk kā iepriek-

šējā gadā (75%) un divus ga-

dus iepriekš (76%). No imat-

rikulēto kopskaita 

2008./2009.ak.gadā 47 % 

vidējo izglītību ir ieguvuši 

iepriekšējos gados, privātajās 

augstskolās tādu ir 54 %, bet 

privātajās koledžās – pat 82 

%. 

 

2008./2009.ak.g. ir ievērojami 

samazinājies (par 33%), salī-

dzinot ar iepriekšējo gadu, 

pamatstudijās uzľemto stu-

dentu skaits, kuriem jau ir 

augstākā izglītība. 1.kursā 

tādi ir uzľemti 1631, vai 5 % 

no imatrikulēto kopskaita. 

 

2007./2008.ak.g. akadēmisko 

(zinātnisko) grādu vai kvalifi-

kāciju ir ieguvuši 24177 

augstskolu absolventi. Šajā 

gadā augstskolu absolventu 

skaits ir samazinājies, salīdzi-

not ar iepriekšējo gadu (par 

9,6%). Ņemot vērā studentu 

skaita samazinājumu pēdējos 

gados,  var prognozēt, ka grā-

du vai kvalifikāciju ieguvušo 

skaits turpmākajos gados tur-

pinās kristies un ap 2015.-

2017.gadu demogrāfiskās 

situācijas dēļ studējošo skaits 

un līdz ar to absolventu skaits 

varētu samazināsies gandrīz 

uz pusi. 

 

2008./2009.ak.gadā jau trešo 

gadu pēc kārtas turpinājās 

studējošo skaita samazināša-

nās. Šogad valsts un juridisko 

personu dibinātajās augstsko-

lās un koledžās kopā studē 

125 350 studenti, kas ir par 

1,3 % mazāk kā iepriekšējā 

gadā.  2008./2009.ak.g. Latvi-

jā ir 545 studenti uz 10000 

iedzīvotājiem. Tas ir viens no 

augstākajiem rādītājiem gan 

Eiropā, gan pasaulē. 

 

2008./2009.ak.g. ir palielinā-

jies valsts budžeta finansēto 

studentu skaits, kas ir 33355 

(palielinājums par vairāk kā 

4%). Līdz ar to par 2 % ir 

pieaudzis budžeta studējošo  

īpatsvars, kas veido 27% no 

studējošo kopskaita, salīdzi-

not ar 68% 1995./96.ak.gadā. 

Valsts noteikto budžeta finan-

sēto studiju vietu skaits 

2009.gadam augstskolās un 

koledžās ir 31059, kas ir par 

566 vietu vairāk nekā iepriek-

šējā gadā. No valsts budžeta 

vietām 24761 vietas ir baka-

laura un profesionālajās studi-

jās, 5079 – maģistra studijās 

un 1219 – doktora studijās. 

 

Studējošo kopskaita samazi-

nājums ir noticis pamatā uz 

studējošo skaita samazināju-

ma rēķina maksas studijās 

valsts augstskolās (-7,5%). 

Studējošo skaits privātajās 

augstskolās un koledžās ir 

palielinājies par 2,9%. Turklāt 

ir jāľem vērā, ka juridisko 

personu dibinātajās augstsko-

lās 80% no studējošajiem 

studē vienā izglītības tematis-

kajā grupā – sociālās zinātnes, 

un šī attiecība pēdējo 6-8 ga-

du laikā praktiski nav mainī-

jusies. 

 

Studentu īpatsvars no attiecī-

gā studentu vecuma jauniešu 

grupas (18-23 gadi) kopskaita 

valstī šogad ir nedaudz palie-

linājies un veido 31,3 %. Šī 

rādītāja maksimālās vērtības 

ir 20 un 21-gadīgo grupā – 

attiecīgi 41,7 % un 41,5 %, 

kas praktiski ir iepriekšējā 

gada līmenī. . 

2007./2008.ak.g. akadēmis-

ko (zinātnisko) grādu vai 

kvalifikāciju ir ieguvuši 

24177 augstskolu absolven-

ti. Šajā gadā pirmo reizi ir 

noticis būtisks absolventu 

skaita samazinājums  – par 

gandrīz 10%. Ľemot vērā 

demogrāfisko situāciju, 

studējošo skaits un attiecīgi 

grādu un kvalifikāciju iegu-

vušo personu skaits turpmā-

kajos gados turpināsies sa-

mazināties, bet 2015.-

2017.gadā to skaits tiek 

prognozēts uz pusi mazāks 

nekā pašlaik esošais. 

 

2007./2008.ak. gadā ir ne-

daudz samazinājies doktora 

zinātniskā grāda ieguvušo 

skaits – doktora grādu ir 

ieguvušas 139 personas, 

salīdzinot ar 146 iepriekšējā 

gadā. Cerams, ka turpmāka-

jos gados notiks doktora 

grāda ieguvēju skaita pie-

augums, jo doktora studiju 

atbalstam no ES struktūr-

fondu līdzekļiem ir piešķirts 

vairāk kā 58 miljoni Eiro 

liels finansējums. 

 

Salīdzinājumā ar iepriekšē-

jo gadu pārskatiem, šoreiz 

tajā iekļauti arī jauni dati - 

ir plašāka informācija par 

koledžām, kas īsteno 

1.līmeņa profesionālo 

augstāko izglītību, dati par 

augstskolu nodrošinājumu 

ar datoriem un interneta 

pieslēgumiem. Ľemot vērā 

starptautisko organizāciju 

lielo uzmanību dzimumu 

līdztiesības jautājumu risi-

nāšanā, pārskatā iekļauta 

informācija par sieviešu 

studentu skaitu un citi dati.                                                              

 

Ar pārskatu par augstāko 

izglītību Latvijā 2008.gadā 

iespējams iepazīties IZM 

mājaslapā www.izm.gov.lv  

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 
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Viena no iespējām skolēniem 

praktiskā veidā iepazīt savu 

sapľu profesiju vai uzľēmu-

mu un pārliecināties, vai izvē-

lētā nodarbošanās tiešām ir 

īstā, ir piedalīšanās Ēnu dienā, 

kas Latvijā tiek organizēta jau 

devīto gadu. Šogad Ēnu diena 

norisināsies 18.februārī un tai 

pieteikties aicināti gan uzľē-

mumi, piedāvājot ēnošanas 

vakances, gan skolēni, izvēlo-

ties kādu no piedāvātajām 

profesijām. Ēnu dienā jaunieši 

būs gaidīti arī Izglītības un 

zinātnes ministrijā, lai “ēnotu” 

gan ministri, gan valsts sekre-

tāru, gan IZM darbiniekus. 

 

„Ēnu diena ir mūsdienīgs 

veids karjeras izglītībai, kas ir 

interesants gan jauniešiem, 

gan dažādu nozaru speciālis-

tiem. Ēnu dienas projekts vir-

za jauniešus nebaidīties, būt 

uzľēmīgiem, mērķtiecīgiem, 

pašiem pieteikties uz 

„ēnojamo vietu„ uzņēmumā 

vai valsts iestādē. Pēdējā laikā 

īpaši aktualizējusies diskusija 

par to, kurā vecumā jaunieši ir 

gatavi un spējīgi pieľemt iz-

šķirīgo lēmumu par nākotnes 

studijām un profesiju. Manu-

prāt, domāt par to nekad nevar 

būt par agru un ikviena iespē-

ja, kas palīdz pieľemt lēmu-

mu, jācenšas izmantot,” uzsver 

Izglītības un zinātnes ministri-

jas valsts sekretārs Mareks 

Gruškevics. 

 

2008.gadā veiktais pētījums 

par 12.klašu skolēnu profesi-

onālo plānu izpēti apliecina, ka 

savu nākamo profesiju dažus 

mēnešus pirms vidusskolas 

absolvēšanas nav izvēlējušies 

tuvu pie 20%, bet par savu 

izvēli svārstās gandrīz puse 

12.klašu skolēnu. 

 

Pētījumā par profesionālās 

izglītības prestižu noskaidrots, 

ka jaunieši pamatskolas beigu 

posmā uzskata, ka lēmums par 

nākamās profesijas izvēli ir 

sarežģīts un biedējošs, tāpēc 

bieži jaunieši labprāt izvēlas 

turpināt mācības vidusskolā, 

par profesiju sākot domāt vien 

pēc vidējās izglītības iegūša-

nas. 

 

Tāpat jaunieši norāda, ka ne-

pietiek vien ar to, ka ir apzinā-

tas tālākās izglītības iespējas, 

viľi vēlas zināt, kā ar iegūto 

izglītību varēs iekļauties dar-

ba tirgū un kādu darbu darīt. 

Tieši tāpēc Ēnu diena ir vērtē-

jama ļoti pozitīvi, jo tā ir ie-

skatīšanās interesējošās profe-

sijas ikdienas darba vidē un 

situācijās,  kas sniedz patiesu 

priekšstatu un palīdz pieľemt 

atbildīgus nākotnes lēmumus. 

Liels ieguvums ir konsultāci-

jas ar speciālistiem, kas past-

āstīs par to, kāda izglītība un 

pieredze ir nepieciešama, lai 

varētu ieľemt konkrēto ama-

tu. Tāpat ir svarīgi, ka jaun-

ietis, izvēloties konkrētu pro-

fesiju un  nozari, kurā strādāt, 

spēj saskatīt karjeras izaugsmi 

un nozares attīstību. 

 

Laikā, kurā ievērojami cēlu-

šies bezdarba rādītāji, skaudri 

jūtamas kļūdas profesijas iz-

vēlē. Visvairāk bezdarbam 

pakļauti tie, kuri nav savā 

vietā – kuriem nepatīk izvēlē-

tā profesija vai arī tie, kuri 

izglītību ieguvuši  vienā, bet 

strādāt vēlas citā jomā. Tāpat 

jāapzinās, ka ilgstoši populā-

rie studiju virzieni, piemēram, 

komunikāciju zinātnes un 

tiesību zinātnes (augstākajā 

izglītībā), komerczinības 

(profesionālajā izglītībā) rada 

lielu konkurenci, savukārt tajā 

pašā laikā ir jomas, kurās pie-

trūkst kvalificētu speciālistu. 

 

Speciāli izveidotajā mājaslapā 

www.enudiena.lv  skolēni var 

izvēlēties, kuras profesijas 

pārstāvim gribētu kļūt par 

ēnu, savukārt kompāniju pār-

stāvji aicināti pieteikt savu 

dalību Ēnu dienā. 

 

Ēnu dienu organizē biznesa 

izglītības biedrība „Junior 

Achievement – Latvi-

ja” (JAL) sadarbībā ar SEB 

Jauniešus aicina piedalīties Ēnu dienā 

 

Par Ēnu dienu uzzini vairāk mājaslapā www.enudiena.lv 

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Mareks Gruške-

vics (trešais no kreisās) Ēnu dienai veltītajā preses konferencē 

21.janvārī. 

Ēnu diena ir mūsdie-

nīgs veids karjeras iz-

glītībai, kas ir intere-

sants gan jauniešiem, 

gan dažādu nozaru spe-

ciālistiem.  

http://www.enudiena.lv/
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Izglītības un zinātnes ministri-

jas Valsts jaunatnes iniciatīvu 

centrs sadarbībā ar Īpašu uz-

devumu ministra elektronis-

kās pārvaldes lietās sekretari-

ātu projekta Net-Safe Latvia 

ietvaros 2009.gada 14. un 

15.janvārī organizēja seminā-

ru „Droša interneta lietošana 

un bērnu drošība internetā” 

rajonu/pilsētu skolēnu pašpār-

valžu koordinatoriem un paš-

pārvalžu līderiem, kā arī pro-

fesionālās izglītības iestāžu 

direktoru vietniekiem audzi-

nāšanas darbā un skolu jaun-

iešiem. 

 

Projekts Net-Safe Latvia tiek 

īstenots ar mērķi pievērst bēr-

nu, jauniešu, skolotāju un 

vecāku uzmanību droša inter-

neta lietošanai, kā arī informēt 

un izglītot par iespējamiem 

draudiem internetā (naida 

kurināšana, rasisms, bērnu 

pornogrāfija, kiberterorizēša-

na, personas identitātes zagša-

na, datu nelietīga izmantošana 

u.c.) 

 

Projekta Net-Safe Latvia koor-

dinatores Ieva Šľickovska un 

Agnese Kriķe sniedza infor-

māciju par apdraudējumiem 

interneta vidē, iepazīstināja ar 

materiāliem, kurus var izman-

tot gan pedagogi, stāstot skolē-

niem par drošību internetā, gan 

jaunieši, daloties pieredzē ar 

vienaudžiem.  

 

Semināra dalībnieki tika izglī-

toti par droša interneta lietoša-

nas nosacījumiem un rīcību 

situācijās, kad sajutuši apdrau-

dējumu, piemēram, iespēja 

ziľot tiešsaistē par pārkāpu-

miem internetā, iespēja zvanīt 

uz uzticības tālruni gadījumā, 

ja saskaras ar nelegālu interne-

ta saturu. Semināra laikā tika 

aktualizēta tēma par internetu 

kā lielisku mācību un izklaides 

resursu gan bērniem, gan pie-

augušajiem.   

 

Internets mūsdienās ir kļuvis 

par neatľemamu ikdienas dzī-

ves sastāvdaļu – tas sniedz 

visplašākās iespējas informāci-

jas ieguvei, darbam, izglītībai, 

darījumu kārtošanai, izklaidei 

un saziľai ar cilvēkiem visā 

pasaulē. Pieaugot interneta un 

citu moderno saziľas līdzekļu 

nozīmei mūsu ikdienā, palieli-

nās arī dažādi riski. Tāpēc, 

novērtējot interneta iespējas un 

priekšrocības, nedrīkst aiz-

mirst, ka virtuālajā vidē tāpat 

kā reālajā nākas saskarties ar 

dažādiem riskiem. Svarīgākie 

no tiem ir anonimitāte inter-

netā, veids, kādā sniedzam 

personisku informāciju, bērnu 

drošība internetā, interneta 

satura filtri, nelikumīgas dar-

bības internetā.  

 

Aktīvākie interneta lietotāji ir 

bērni un jaunieši, tādēļ vecā-

kiem un skolotājiem viľi būtu 

jāinformē par riska faktoriem. 

Semināra dalībnieki atzina, ka 

skolās šo uzdevumu varētu 

īstenot informātikas skolotāji. 

Skolotājiem un vecākiem 

vajadzētu būt pirmajiem, kas 

iepazīstinātu bērnus ar inter-

netu, lai kopā atklātu interneta 

priekšrocības un trūkumus. 

 

Pirmkārt, vajadzētu vienoties 

ar bērnu par interneta lietoša-

nas noteikumiem, novietot 

datoru dzīvojamā istabā, lai 

varētu redzēt, ko bērns dara 

internetā, kā arī vienoties, cik 

ilgi varētu uzturēties interne-

tā, un pārrunāt, ko drīkstētu 

un nedrīkstētu darīt internetā 

bez vecāku klātbūtnes. Lai 

varētu dot padomus interneta 

lietošanā, ir svarīgi saprast, kā 

un ko bērns dara internetā.  

 

Tāpat kā ikdienas dzīvē, arī 

saskarsmei interneta vidē 

pastāv uzvedības noteikumi, 

piemēram, jāievēro pieklājība, 

jālieto pareiza valoda, ne-

drīkst pazemot un aizskart 

citus. To sauc par tīkla etiķeti. 

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzī-

bas inspekcijas Uzticības tāl-

ruľa darbības nodrošināšanas 

departamenta psiholoģe Inese 

Muceniece stāstīja par psiho-

loģisko kaitējumu bērniem, 

ko izraisa vardarbība un por-

nogrāfija internetā. Seminārā 

piedalījās arī Valsts policijas 

pārstāve, inspektore Dace 

Landmane, kura informēja par 

krimināli sodāmām darbībām 

Aktualizē drošību internetā 

Ar drošas interneta 

lietošanas pamatprinci-

piem iespējams iepazī-

ties interneta mājas 

lapā 

www.drossinternets.lv 

 

 Semināra prezentāciju 

materiāli un videomate-

riāli pieejami šeit:  

 

Par pārkāpumiem in-

ternetā var ziņot:  

 

Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekci-

jas Uzticības tālrunim 

80006008 

Projekta Net-Safe Latvia koordinatores Ieva Šņickovska. 

http://www.drossinternets.lv
http://netsafe.lv/pub/?id=45
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Arvien populārāka kļūst ie-

spēja internetā iepazīties un 

iegūt jaunus draugus. Lai iz-

vairītos no nepatīkamas piere-

dzes, ir svarīgi, lai bērni vieni 

paši bez vecāku vai citu pie-

augušo klātbūtnes nesatiktos 

ar internetā nepazīstamiem vai 

šaubīgiem svešiniekiem. Par 

tikšanos klātienē vispirms 

būtu jāvienojas ar vecākiem. 

 

Lai bērniem neradītu 

tikai negatīvu iespaidu par 

internetu vai neizraisītu viľu 

pretošanos aizsardzības pasā-

kumiem, jārunā arī par pozitī-

vo interneta lietošanā. Inter-

nets ir lielisks mācību un iz-

klaides resurss gan bērniem, 

gan pieaugušajiem. Bērns būtu 

jāiedrošina pētīt interneta ie-

spējas, taču, ja bērns sāk mek-

lēt tieši pieaugušajiem domātu 

informāciju, būtu jāatceras, ka 

ziľkāre par informāciju, kura 

nav viegli pieejama, ir dabiska 

īpašība. Šāda situācija būtu 

jāpārvērš par jaunas sarunas 

sākumu par to, kas šādās lapās 

atrodams, un jānoskaidro, kā-

diem mērķiem radusies nepie-

ciešamība pēc šādas informā-

cijas. Visiem semināra dalīb-

niekiem bija iespēja saľemt  

Profesionālo izglītības iestāžu skolotāji dalās pieredzē 

bukletus un videomateriālus. 

Semināra dalībnieku uzde-

vums ir tālāk nodot iegūto 

informāciju saviem skolas 

biedriem un vienaudžiem un 

rosināt viľus pareizi un droši 

lietot internetu. 

 

Kā atzina Rīgas Pārtikas 

ražotāju vidusskolas audzēk-

ņu pašpārvaldes prezidents 

Valdis Lācis, seminārā gūtā 

informācija papildināja un 

paplašināja zināšanas par 

interneta vidi un saľemtais 

videomateriāls noteikti tiks 

parādīts arī jaunākajam brā-

lim.  

 

Turpinājums no 11lpp. 

Šonedēļ tika atklāta IZM Pro-

fesionālās izglītības adminis-

trācijas (PIA) rīkotā profesi-

onālās izglītības iestāžu mācī-

bu metodisko līdzekļu skate 

„Pieredze”, kas norisinās jau 

devīto reizi.  

 

„Pieredzes” mērķis ir sekmēt 

mācīšanas un mācīšanās kva-

litāti profesionālajā izglītībā, 

lai nodrošinātu audzēkľiem 

iespēju iegūt nepieciešamās 

profesionālās kompetences 

atbilstoši profesiju standar-

tam. Šīs skates galvenie uzde-

vumi ir veicināt metodisko 

darbu izstrādi, veicināt piere-

dzes apmaiľu un atbalstīt la-

bākās pieredzes autorus. 

 

Skatei iesniedzamie darbi ir 

izstrādāti un ieguvuši vērtēju-

mu profesionālo izglītības 

iestādēs 2008.gadā. To nosaka 

mācību metodisko līdzekļu 

skates „Pieredze” nolikums: 

līdz 2008.gada 19.decembrim 

skates pirmā kārta norisinās 

izglītības iestādēs (darbus 

vērtē izglītības iestādes ap-

stiprināta komisija), bet no 

2009.gada 26.janvāra līdz 

6.februārim skates otrā kārta 

un darbu vērtēšana notiek Pro-

fesionālās izglītības adminis-

trācijā. 

 

2008.gada mācību metodisko 

līdzekļu skates „Pieredze” 

izvirzīja sekojošas tēmas ie-

sniedzamo metodiskā darba 

veidiem – metodiska izstrādne 

„Kvalifikācijas prakses uzņē-

mumā metodiskais nodrošinā-

jums” un/vai „Praktisko mācī-

bu izglītības iestādē metodis-

kais nodrošinājums”. 

 

Skatei vērtēšanai iesniegti 89 

darbi no 38 profesionālās iz-

glītības iestādēm. Papildus 

šiem darbiem vēl ir iespēja 

iepazīties un apskatīt trīs pro-

fesionālo izglītības iestāžu 

astoľus mācību metodiskos 

līdzekļus, kuri izveidoti ESF 

ietvaros. 

 

Iesniegtos darbus vērtēs IZM 

Profesionālās izglītības un 

vispārējās izglītības departa-

menta Profesionālās izglītības 

nodaļas vadītāja Gunta 

Šmaukstele, Profesionālās 

izglītības iestāžu direktoru 

padomes priekšsēdētaja viet-

nieks Voldemārs Leitāns, Lat-

vijas Darba devēju konfederā-

cijas eksperte izglītības un 

nodarbinātības jautājumos 

Ilona Kiukucāne, Latvijas 

Brīvo arodbiedrību savienības 

deleģēta pārstāve, Latvijas 

Celtnieku arodbiedrības prezi-

dija locekle Marija Tomsone, 

Rīgas Būvamatniecības vidus-

skolas skolotāja Helēna Krau-

le, IZM Profesionālās izglītī-

bas administrācijas vadītājas 

vietniece - Izglītības satura 

daļas vadītāja Sarmīte Valai-

ne, IZM Profesionālās izglītī-

bas administrācijas Profesi-

onālās meistarības izaugsmes 

daļas vadītāja Sandra Bidzāne 

 

Organizējot skates otro kārtu, 

ir izveidots iesniegto darbu 

katalogs, kurā iekļauta infor-

mācija par profesionālajām 

izglītības iestādēm, darbu 

autoriem un metodisko iz-

strādľu autoru iesniegtās ano-

tācijas. Katalogā iekļautie 

darbi sakārtoti atbilstoši ie-

sniegšanas secībai skates 

„Pieredze” otrajai kārtai un 

LR Izglītības klasifikācijā 

noteiktajām izglītības tematis-

kajām jomām. 

 

Visi interesenti tiek 

aicināti apmeklēt skati 

„Pieredze” PIA telpās, 

Rīgā, Lomonosova ielā 

1/6, katru darbu dienu 

no plkst.9.00 līdz 17.00. 



 

Izglītības un zinātnes ministri-

jas Valsts speciālās izglītības 

centra (VSIC) Metodiskā dar-

ba nodaļa 5.februārī, 

20.februārī un 26.februārī 

organizē seminārus vispāriz-

glītojošo skolu, kuras īsteno 

speciālās pamatizglītības 

programmas, direktoru viet-

niekiem mācību darbā. 

 

5.februārī plkst.10.00 semi-

nārs notiks Valsts speciālās 

izglītības centrā Rīgā, Blau-

maľa ielā 22. 

 

Uz šo semināru gaidīti Rīgas 

rajona, Dobeles rajona, Ogres 

rajona, Tukuma rajona, Val-

kas rajona, Liepājas rajona, 

Bauskas rajona, Aizkraukles 

rajona, Talsu rajona, Jelgavas 

rajona, Cēsu rajona, Valmie-

ras rajona un Jūrmalas pār-

stāvji 

 

20.februārī plkst.10.00 uz 

semināru Rīgā, Blaumaľa ielā 

22, aicināti vispārizglītojošo 

skolu, kuras īsteno speciālās 

pamatizglītības programmas 

(kods 21015811, 21015821), 

direktoru vietnieki no Alūk-

snes rajona, Balvu rajona, Jē-

kabpils rajona, Saldus rajona, 

Gulbenes rajona, Madonas 

rajona, Ventspils rajona. 

 

26.februārī plkst.11.00 semi-

nārs tiks rīkots Rēzeknes rajo-

na Izglītības pārvaldes telpās. 

Tajā aicināti piedalīties vispār-

izglītojošo skolu, kuras īsteno 

speciālās pamatizglītības prog-

rammas (kods 21015811, 

21015821), direktoru vietnieki 

no Rēzeknes pilsētas un rajo-

na, Daugavpils pilsētas un 

rajona, Ludzas rajona, Krāsla-

vas rajona un Preiļu rajona. 

 

Kā informē VSIC nodaļas va-

dītājs Armands Kalniľš, semi-

nāra dalībniekiem būs iespēja 

noklausīties psiholoģes Gun-

degas Demidovas lekciju 

„Attīstības īpatnības bērniem 

ar garīgās attīstības traucēju-

miem”. VSIC Metodiskā darba 

nodaļas speciālistes informēs 

par dažādām aktualitātēm ie-

kļaujošās izglītības jomā: Ani-

ta Falka stāstīs par atbalsta 

komandas darbību skolā, An-

tra Krauce ar praktiskiem 

piemēriem parādīs individu-

ālo izglītības plānu izveides 

iespējas, Iveta Mantromoviča 

stāstīs par mācību priekšmetu 

programmām un mācību lī-

dzekļiem to īstenošanai. Se-

mināra dalībnieki varēs uzdot 

jautājumus centra direktoram 

G.Vasiļevskim un direktores 

vietniecei M.Reigasei, kā arī 

diskutēt par aktuāliem iekļau-

jošās izglītības jautājumiem. 

 

Papildu informācija: Anita 

Falka, Valsts speciālās izglītī-

bas centra Metodiskā darba 

nodaļas pārvaldes vecākā 

referente, tālr. 67439617, e-

pasts: anita.falka@vsic.gov.lv  

VSIC kontaktinformācija: 

Rīgā, Blaumaľa ielā 22, LV-

1011, 67212258, e-pasta adre-

se - vsic@vsic.gov.lv, inter-

neta mājas lapas adrese – 

www.vsic.gov.lv. Centra sa-

stāvā esošā Valsts pedagoģis-

ki medicīniskā komisija dar-

bojas Rīgā, Merķeļa iela 11, 

LV-1050, 67212227, 

67212240, e-pasta adrese - 

sandra.ozolina@vsic.gov.lv. 

Seminārs vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem mācību darbā 
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Izglītības satura un eksaminā-

cijas centrs (ISEC) plāno ie-

viest jauninājumus valsts pār-

baudes darbu procesā, pare-

dzot iespēju 3. un 6.klases 

ieskaišu materiālus izglītības 

iestādēm piegādāt elektronis-

ki. Moderno tehnoloģiju iz-

mantošana valsts pārbaudes 

darbu organizēšanas sistēmai 

ļautu samazināt piegādēm 

nepieciešamos resursus, kā arī 

padarītu procesu ātrāku un 

drošāku. 

 

Pašlaik ISEC izstrādā pilot-

projektu, kas paredz ieskaišu 

materiālus piegādāt elektro-

niskā formā, izmantojot e-

pastu. Ar šo iespēju 

13.novembrī tika iepazīstināti 

izglītības pārvalžu pārstāvji. 

Februāra vidū tiks rīkots semi-

nārs pārvaldēm, lai informētu 

par projekta pilotversiju un 

atbalsta materiālu piegādi sko-

lām. Februārī arī plānots veikt 

pašu pilotprojektu, savukārt 

marta beigās tiks veikta rezul-

tātu apkopošanu, kā arī izdarī-

tas nepieciešamās korekcijas, 

lai turpmākais darbs notiktu 

saskaľā ar valsts pārbaudes 

darbu grafiku.  

 

ISEC speciālisti rūpīgi gatavo 

projektu īstenošanai, lai nodro-

šinātu tā tehniskās iespējas. 

Pašreizējā skolu informatizāci-

jas sistēma ļauj šo projektu 

īstenot, taču iespējamos sarež-

ģījumus jau laikus plānots 

risināt sadarbībā ar izglītības 

pārvaldēm un skolām. 

Tiks grozīti arī attiecīgie nor-

matīvie akti, kas nosaka valsts 

pārbaudes darbu piegādes 

kārtību. 

 
3.klasē skolēni kārto ieskaiti 

ar kombinētu mācību saturu 

un ieskaiti latviešu valodā 

(mazākumtautību izglītības 

programmās), savukārt 6. 

klasē jākārto ieskaite mācīb-

valodā, matemātikā un ieskai-

te latviešu valodā 

(mazākumtautību izglītības 

programmās). 

 

Ieskaišu materiālus 3. un 6.klasei plāno piegādāt elektroniski 
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Šonedēļ noslēdzās IZM Spor-

ta pārvaldes sadarbībā ar Lat-

vijas Sporta izglītības iestāžu 

direktoru padomi organizētais 

konkurss „Konkurss sporta 

skolu, klubu sporta program-

mu atbalstam”. 

 

2008.gadā apbalvojamo skolu 

godā ir tikušas 44 sporta sko-

las un klubi no visiem Latvi-

jas novadiem:  

 

Aizkraukles rajona SS (sporta 

skola), Alūksnes pilsētas 

BJSS (bērnu un jaunatnes 

sporta skola), Balvu  rajona 

BJSS, Bauskas rajona  BJSS, 

Cēsu pilsētas SS, Dobeles 

rajona SS, Jēkabpils rajona 

SS, Kuldīgas  rajona SS, Lu-

dzas rajona SS, Preiļu rajona 

BJSS, Rīgas rajona BJSS, 

Siguldas SS, Smiltenes pilsē-

tas BJSS, Talsu rajona SS, 

Tukuma SS, Valmieras BSS 

(bērnu sporta skola), Daugav-

pils pilsētas BJSS Nr.1, Dau-

gavpils pilsētas BJSS Nr.2, 

Daugavpils pilsētas SP 

(Sporta pārvaldes) BJSS, Jel-

gavas BJSS, Jelgavas speciali-

zētā  peldēšanas skola, Jūrma-

las peldēšanas skola, Liepājas 

basketbola skola, Liepājas SS 

„Daugava”, Liepājas  tenisa 

SS, Liepājas vingrošanas SS, 

Rēzeknes   BJSS, Ventspils 

pilsētas Izglītības pārvaldes SS 

„Spars”, SS „Arkādija”, TTP 

basketbola skola, K.Kundziľa 

vārdā nosauktā brīvās cīľas 

SS, Rīgas futbola skola, Rīgas 

BJSS „Jugla”, Rīgas Riteľ-

braukšanas skola, BJSS 

„Rīdzene”, Rīgas Šaha skola, 

Rīgas Vieglatlētikas skola, 

Rīgas Vingrošanas skola, Rī-

gas Volejbola skola, Hokeja 

skola ”Rīga”, Basketbola skola 

„Rīga”, VA „Specializētā airē-

šanas SS”, IZM SP Specializē-

tā tenisa SS un Rīgas Speciali-

zētā peldēšanas skola.  

 

Kopējais balvu fonds ir ap 18 

tūkstošiem latu. 

 

Konkurss tiek organizēts jau 

četrus gadus un guvis plašu 

atbalstu un popularitāti sporta 

skolu un sporta klubu vidū. 

Konkursa mērķis ir sniegt 

sporta skolām un klubiem fi-

nansiālu atbalstu sporta inven-

tāra iegādei un mācību procesa 

nodrošināšanai, kā arī dalībai 

sacensībās tām Latvijas sporta 

skolām/klubiem, kuru 

audzēkľi pērn guvuši labākos 

sasniegumus.  

 

Salīdzinājumā ar iepriekšē-

jiem gadiem, kad skolas un 

klubi paši pieteica savu dalību 

konkursā, iesniedzot nepiecie-

šamo dokumentāciju, šajā 

gadā pieteikšanās kārtība tika 

mainīta. Pamatprasība bija, lai 

sporta veids būtu pārstāvēts 

vismaz 3 sporta skolās un/vai 

klubos (izglītības iestādēs, kas 

realizē Izglītības un zinātnes 

ministrijā licencētās sporta 

programmas (profesionālās 

ievirzes sporta izglītības iestā-

des un sporta klubi) un Izglītī-

bas un zinātnes ministrijas 

akreditētajās profesionālās 

ievirzes sporta izglītības iestā-

dēs).  

 

Veicot sporta veidu atlasi tika 

noskaidrotas 26 sporta veidu 

federācijas, kas tālāk izveido-

ja konkursa dalībnieku reitin-

gus, izvērtēja pretendentus, 

un noteica labākās skolas un 

klubus savos sporta veidos.   

 

 

Apbalvo konkursa „Konkurss sporta skolu, klubu sporta programmu 

atbalstam” 2008.gada uzvarētājus 

14 
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Starptautiskā dzimtās valodas diena Latvijā 

1999.gadā UNESCO Ģenerāl-

konference ierosināja 

21.februāri ik gadu atzīmēt kā 

Starptautisko dzimtās valodas 

dienu. Tās galvenais mērķis ir 

pievērst uzmanību katras tau-

tas dzimtās valodas nozīmei 

valodu un kultūru daudzveidī-

bā, kā arī dziļas un daudzpusī-

gas personības attīstībā. Šī 

gada Starptautiskās dzimtās 

valodas dienas aicinājums – 

novērtēt valodas kā sabiedrī-

bas vienotājelementa nozīmi 

sociālajā, ekonomiskajā un 

kultūras dzīvē. 

 

Ar mērķi vienot dažādu pa-

audžu cilvēkus, atdzīvinot 

stāstīšanas tradīciju paaudžu 

starpā un pilnveidojot bērnu 

valodas kompetenci, kā arī – 

sociālās prasmes klausīšanās 

un stāstīšanas procesā, 

21.februārī, ar akcijas 

„Pirmais vārds” atklāšanu 

aizsāksies Starptautiskajai 

dzimtās valodas dienai veltītie 

pasākumi Latvijā. Šīs akcijas 

atklāšana paredzēta Rīgas 

Skolēnu pilī, bet pasākumi 

gada garumā notiks visā Lat-

vijā. „Pirmā vārda” aktivitātēs 

piedalīties aicinātas visas Lat-

vijas pirmsskolas izglītības 

iestādes. 

 

Līdz šim katru gadu UNESCO 

Starptautiskajā dzimtās valo-

das dienā aicina aktualizēt 

noteiktu valodas lietojuma 

aspektu. 2002.gadā sabiedrība 

tika aicināta pievērsties lin-

gvistiskās dažādības jautāju-

miem, 2005.gadā – Braila rak-

stam un zīmju valodām, 2006. 

gadā – valodu lietojumam ki-

bertelpā, 2007.gadā – multilin-

gvālai izglītībai. Savukārt 

2008.gads tika pasludināts par 

Starptautisko valodu gadu, 

apliecinot lingvistiskās dažādī-

bas vērtību un piedāvājot vi-

siem iedzīvotājiem kaut mini-

māli apgūt vairāku valodu 

prasmes. 

 

Starptautiskajai dzimtās valo-

das dienai veltītos pasākumus 

Latvijā šogad organizē Izglītī-

bas un zinātnes ministrijas 

Valsts valodas aģentūra sadar-

bībā ar UNESCO Latvijas 

Nacionālo komisiju un Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības va-

dības augstskolu. Šo pasāku-

mus mērķis – rosināt indivīdu 

interesi par savu un citu cilvē-

ku dzimto valodu, kā arī vei-

dot dzimtās valodas kā vērtī-

bas apziľu. 

 

Starptautiskajai dzimtās valo-

das dienai veltītos pasākumus 

atbalsta Izglītības un zinātnes 

ministrija, TV raidījums 

„Māmiņu klubs”, žurnāls 

„Spicīte”, SIA „Madonas 

poligrāfists”, SIA „Talsu tipo-

grāfija”, Rīgas Skolēnu pils, 

pirmsskolas vecuma bērnu 

izglītošanas centrs „Mazais 

prātnieks”. 

 

Starptautiskās dzimtās valo-

das dienas pasākumi ir iekļau-

ti arī Eiropas Savienības Eiro-

pas Radošuma un inovācijas 

gada norisēs. 

 

Plašāka informācija par Starp-

tautisko dzimtās valodas die-

nas pasākumiem Latvijā pie-

ejama Valsts valodas aģentū-

ras mājaslapā www.valoda.lv. 
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Akadēmisko programmu 

aģentūra (APA) aicina Latvi-

jas izglītības iestādes un izglī-

tības jomā iesaistītās iestādes, 

organizācijas un uzľēmumus 

līdz 2.martam pieteikties da-

žāda veida savstarpējās sadar-

bības atbalstam Ziemeļvalstu 

un Baltijas reģionā Nordplus 

Ietvarprogrammā. 

 

Kā informē APA programmas 

vadītājs Viktors Kravčenko, 

Ziemeļu Ministru padome ir 

izveidojusi Nordplus Ietvar-

programmu četriem gadiem – 

laikposmam no 2008. līdz 

2011.gadam. Programma vei-

cina kvalitāti un jauninājumus 

Ziemeļvalstu un Baltijas val-

stu izglītības sistēmās, atbal-

stot dažādus apmaiľu veidus, 

projektus un sadarbības tīklus. 

 

Nordplus Ietvarprogrammu 

veido četras apakšprogram-

mas – Jauniešu, Augstākās 

izglītības, Pieaugušo un Hori-

zontālā – katra no tām ar sa-

viem galvenajiem mērķiem un 

prioritātēm. 

 

Par Nordplus Ietvarprogram-

mas prioritāti 2009.gadā ir 

noteikti ar klimatu saistītie 

jautājumi (klimata pārmaiľas, 

globālā sasilšana, cilvēku loma 

šajās pārmaiľās, līdzšinējās 

ekonomiskās darbības un ze-

mes resursu izmantošanas pār-

vērtēšana, atjaunojamā enerģi-

ja u.c.). 

 

Latvijas izglītības iestādes ir 

jau sākušas piedalīties šajos 

Nordplus finansētajos projek-

tos kopā ar izglītības iestādēm 

no Dānijas, Igaunijas, Īslan-

des, Lietuvas, Norvēģijas, So-

mijas un Zviedrijas. 2008.gads 

bija Nordplus Ietvarprogram-

mas pirmais darbības gads. 

Programmas finansējums tika 

piešķirts 70 projektiem, kuros 

kā koordinējošās iestādes vai 

kā partneriestādes piedalās 

vairāk kā 80 izglītības iestādes 

no Latvijas - vispārizglītojošās 

skolas, arodskolas, profesi-

onālās skolas, koledžas, 

augstskolas, pieaugušo izglītī-

bas iestādes, nevalstiskās or-

ganizācijas un pašvaldību 

mācību centri.  

 

Ziemeļu Ministru padome ir 

izveidojusi Nordplus Ietvar-

programmu četriem gadiem – 

laika posmam no 2008. līdz 

2011.gadam. Programma vei-

cina kvalitāti un jauninājumus 

Ziemeļvalstu un Baltijas val-

stu izglītības sistēmās, atbal-

stot dažādus apmaiľu veidus, 

projektus un sadarbības tīklus. 

 

Ar katras apakšprogrammas 

2009.gada prioritātēm var 

iepazīties Akadēmisko prog-

rammu aģentūras mājaslapas 

www.apa.lv sadaļā Nordplus 

vai www.nordplusonline.org.  

Visi pieteikumi jāiesniedz, 

izmantojot tiešsaistes pieteik-

šanās sistēmu ARS, kas pie-

ejama http://ars.norden.org. 

Latvija var sadarboties ar Ziemeļvalstīm izglītības jomā  

Nordplus Ietvarprogrammā. 

Konsultācijām aicināti pie-

teikties potenciālie Nordplus 

programmas dalībnieki, kuri 

plāno iesniegt pieteikumus 

Nordplus Ietvarprogrammas 

noteiktajā termiľā – līdz 

2009.gada 2.martam.  

  

4. februārī: 

plkst. 10:30 – konsultācija 

potenciālajiem Nordplus 

Augstākās izglītības un No-

rdplus Horizontālās program-

mas dalībniekiem 

plkst. 14:00 – konsultācija 

potenciālajiem Nordplus Jaun-

iešu un Nordplus Pieaugušo 

programmas dalībniekiem.  

  

Pieteikt savu dalību lūdzam pa 

e-pastu: nordplus@apa.lv .  

  

„Aicinām arī ikdienā sazinā-

ties ar Akadēmisko program-

mu aģentūru un uzdot interesē-

jošos jautājumus par Nordplus 

Jauniešu, Augstākās izglītī-

bas, Pieaugušo un Horizontā-

lo programmu. Rakstiet mums 

uz pa e-pastu no-

rdplus@apa.lv, ir arī iespēja 

tikties ar programmas koordi-

natoru, tikšanās laiku iepriekš 

saskaľojot pa tālruni 

67244442”, informē APA 

sabiedrisko attiecību speci-

āliste Irēna Bērziņa. 

  

  

Konsultācijas Nordplus pieteikumu iesniedzējiem 

Nenokavē pieteikties! 
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1995.gadā Eiropas Savienībā 

sāka darboties izglītības prog-

ramma Socrates, savukārt 

apakšprogrammai, kas finan-

siāli atbalsta skolu izglītību, 

tika dots vārds Comenius. 

Kopš 1998.gada, kad Comeni-

us ienāca arī Latvijas skolu 

dzīvē, Comenius programmas 

aktivitātes ieľēmušas stabilu 

vietu ļoti daudzu skolu darba 

plānos un skolas dzīve bez 

starptautiskām aktivitātēm 

nemaz nav iedomājama. 

 

Darbošanās projektos bagā-

tina un maina skolas dzīvi 

 

Kā uzsver Akadēmisko prog-

rammu aģentūras (APA) di-

rektora vietniece izglītības 

programmu jautājumos Baiba 

Sermuliľa, darbošanās Come-

nius partnerības projektos 

bagātina un maina skolas dzī-

vi, liekot skolai pārvērtēt sava 

darba kvalitāti un prioritātes, 

mudinot mācīties pašiem un 

dalīties ar iegūtajām zināša-

nām ar citiem. 

 

Comenius programmā, atrodot 

sev atbilstošu un interesējošu 

projektu veidu, var iesaistīties 

ikviens, kas saistīts ar skolas 

izglītību. Pirmkārt, skolas 

personāls un skolēni, arī insti-

tūcijas, kas nodarbojas ar pe-

dagogu sagatavošanu un pro-

fesionālo pilnveidi, un šobrīd, 

Mūžizglītības programmas 

fāzē, arī institūcijas, kas vietē-

jā vai reģionu līmenī ir atbil-

dīgas par skolu izglītību. 

 

Comenius darbība visā savā 

pastāvēšanas laikā ir bijusi 

vērsta 4 virzienos, no kuriem 

Nacionālās aģentūras dalīb-

valstīs koordinē skolu partne-

rības projektus un individu-

ālās stipendijas topošajiem un 

skolu izglītībā iesaistītiem 

pedagoģiskajiem darbinie-

kiem. Bet papildus šīm decen-

tralizētajām akcijām pastāv tā 

sauktās centralizētās akcijas, 

kuras šobrīd koordinē Eiropas 

Komisijas izveidotā Izglītības, 

audiovizuālās jomas un kultū-

ras izpildaģentūra Briselē. 

 

Centralizētās akcijas 

 

Centralizētās akcijas ir 2 vei-

du: daudzpusējie projekti un 

sadarbības tīkli. Daudzpusējo 

projektu mērķis ir uzlabot sko-

lotāju un citu skolas izglītības 

sektorā strādājošo darbinieku 

apmācību, kā arī izstrādāt stra-

tēģiju mācīšanas un mācīšanās 

kvalitātes paaugstināšanai. Šo 

projektu rezultātā notiek mācī-

bu programmu, apmācības 

kursu vai materiālu, klasē lie-

tojamo mācīšanās metodoloģi-

ju un pedagoģisko stratēģiju 

adaptācija, izstrādāšana, pār-

baudīšana, ieviešana un izpla-

tīšana. Savukārt tīklu projekti 

organizē dažādus pasākumus 

noteiktā ar skolu izglītību sais-

tītā tēmā, izplata pozitīvos 

sasniegumus, jaunievedumus, 

idejas un rezultātus. Comenius 

centralizēto 3-gadīgo projektu 

skaita dinamika, kuros 10 ga-

du laikā bijušas vai ir dažādas 

Latvijas institūcijas, redzama 

1. diagrammā. 
 

Centralizēto akciju projektos 

ieguvēji galvenokārt ir peda-

goģiskās augstskolas un fakul-

tātes, īpaši aktīva visus šos 

gadus ir bijusi Latvijas Uni-

versitātes Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte, kas bi-

jusi iesaistīta 8 projektos, no 

tiem vienu koordinējusi. Ļoti 

veiksmīgi projektu koordinējis 

Rīgas Domes izglītības, jau-

natnes un sporta departaments, 

bet kā partneri sekmīgi strādā-

juši Liepājas Universitāte, 

Latvijas Kultūras koledža, 

Filozofiskās izglītības centrs 

u.c. Savukārt no tīklu projek-

tiem īpaši gribu atzīmēt pro-

jektu EcoMedia Europe, kurā 

sekmīgā darbībā lielu ieguldī-

jumu deva Saldus pilsētas iz-

glītības pārvalde. 

 

Decentralizētās akcijas 

 

Decentralizēto akciju projektu 

dinamika atainota 2. dia-

grammā. 
Skolu partnerības projekti 

nenoliedzami ir vispopulārākā 

no decentralizētajām Comeni-

us akcijām, un tai tiek atvēlēts 

arī visvairāk finansējuma, līdz 

šim vidēji 80% no visa decen-

tralizētā Comenius budžeta. 

10 gadu laikā īstenoti 430 

partnerības projekti, no tiem 

146 darbojas šobrīd. Comeni-

us partnerību projekti kopumā 

saľēmuši vairāk nekā 5,6 mil-

jonus eiro un šī nauda tērēta 

gan starptautiskām mobilitā-

tēm, gan dažādām ar projekta 

darbu saistītām aktivitātēm. 

Atskaišu analīze rāda, ka, 

piemēram, 2008. gadā skolu 

partnerību darbā bija iesaistīti 

vairāk nekā 2000 pedagogu 

un 15 000 skolēnu no visu 

Latvijas rajonu dalībskolām. 

 

Socrates periodā lielākā daļa 

no projektiem bija 3-gadīgi, 

bet divpusējie valodu projekti 

1-gadīgi. Partnerības projek-

tiem, kuru ilgums bija vairāk 

nekā viens gads, finansējums 

bija jāpieprasa katru gadu 

iesniedzot atjaunoto pieteiku-

mu. Savukārt APA ar partne-

rības īstenojošām iestādēm 

slēdza līgumus tikai uz vienu 

gadu. Daudzi projekti jau 

Socrates nobeiguma fāzē sa-

sniedza kvalitatīvi jaunu līme-

ni, par ko liecina mūsu pro-

jektu iekļaušana Eiropas Ko-

misijas izdotajās veiksmes 

stāstu grāmatās un galu galā 

Ventspils 1. ģimnāzijas valo-

du projekta „...jo dziesmas 

vieno” atzīšana par Eiropas 

labāko skolu partnerības pro-

jektu piešķirot tam Zelta me-

daļu. Šobrīd Mūžizglītības 

programmā visi projekti, neat-

karīgi no tā, vai ir tie divpusē-

ji vai daudzpusēji, ilgst 2 ga-

Comenius jau 10 gadu Latvijā 

Comenius programma 

ir izgājusi vairākas at-

tīstības fāzes - no Soc-

rates I caur Socrates II 

līdz Mūžizglītības prog-

rammai. Tās galvenais 

mērķis ir - uzlabot mā-

cību kvalitāti, stiprināt 

Eiropas dimensiju iz-

glītībā un veicināt valo-

du apguvi. Program-

mas būtība - finansiāli 

atbalstīt starptautiskas 

sadarbības projektus 

un mobilitātes aktivitā-

tes.  
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dus, ar skolām tiek slēgts 

viens līgums uz 2 gadiem, 

finansējums tiek piešķirts no-

definētas summas apmērā un 

ir atkarīgs no personāla un 

skolēnu mobilitāšu skaita 2 

gadu laikā. Piemēram, plāno-

jot 24 mobilitātes, skola sa-

ņem 21 000 eiro. 

 

Piedāvās jaunas akcijas 

 

Comenius programma vistu-

vākajā laikā piedāvās jaunas 

akcijas. 2009.gada februārī 

pirmos pieteikumus varēs 

iesniegt Comenius Regio par-

tnerību projektiem. Šo partne-

rību mērķis ir sekmēt reģionā-

lo sadarbību skolu izglītības 

jomā un atbalstīt pieredzes un 

labas prakses apmaiľu starp 

reģioniem un pilsētām Eiropā. 

Visas Regio partnerības būs 

divpusējas un abas puses var 

brīvi izvēlēties tām svarīgu un 

interesējošu tematu, kas var 

būt, piemēram, skolu vadības 

jautājumi, to skolēnu migrantu 

grupu integrācijas aspektiem, 

izglītošanu uzľēmējdarbībā 

u.c. Projektā bez institūcijām, 

kas ir atbildīgas par izglītību 

vietējā vai reģiona līmenī, 

noteikti jāiekļauj skola un vēl 

vismaz viens attiecīgā reģiona 

vai pilsētas partneris, piemē-

ram, jaunatnes klubs, bibliotē-

ka vai muzejs. 

Nākošais jaunums būs skolē-

nu individuālās mobilitātes 

stipendijas un tās varēs sa-

ņemt esošo vai bijušo partne-

rību skolu vidusskolu skolēni 

un vismaz trīs mēnešus vai 

pat pilnu mācību gadu mācī-

ties partneru skolā. Šī jaunā 

akcija sāksies 2010. gadā un 

noteikti nav pēdējais jaunums, 

un mēs ceram, ka Comenius 

iespējas un darbošanās dažā-

dajās projektu aktivitātēs tur-

pinās iedvesmot, stimulēt, 

rosinās darboties un mācīs 

pedagogus un skolēnus visā 

Eiropā vēl daudzus gadu des-

mitus. Labu veiksmi un uz 

 

Vairāk par Comenius 

uzziniet šeit  

Turpinājums no 17.lpp. 

1.diagramma. Uzsākto 3-gadīgo centralizēto projektu un tīklu skaits 

2.diagramma. Decentralizēto projektu skaits 
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Sākot ar 2009.gadu, Mūžizglī-

tības programmā tiek ieviesta 

jauna akcija – Comenius Re-

gio partnerība. Akcijā aicinā-

tas pieteikties reģionālās vai 

vietējās pārvaldes institūcijas, 

kas sadarbojas ar skolām un 

citiem ar izglītību saistītiem 

partneriem, kuri darbojas tajā 

pašā pašvaldībā. Regio par-

tnerība nodrošina iespēju divu 

dažādu valstu izglītības pār-

valdes institūcijām strādāt 

kopā pie abpusēji interesējo-

šas vispārējās izglītības tēmas. 

Pieteikumu iesniegšanas ter-

miľš - 2009.gada 20.februāris 

(pasta zīmogs). 

 

Kā informē Akadēmisko 

programmu aģentūras (APA) 

vecākā speciāliste Maija Vītu-

ma, Comenius Regio partnerī-

bā jābūt iesaistītai vismaz 

vienai vispārizglītojošajai 

skolai (pamatskolai, vidussko-

lai vai profesionālai skolai) un 

vismaz vienai organizācijai, 

kas darbojas izglītības jomā. 

Iesaistītās organizācijas veids 

ir atkarīgs no partnerības tē-

mas. Tā varētu būt mākslas 

skola, bibliotēka, sporta klubs, 

jaunatnes organizācija, skolo-

tāju tālākizglītības institūcija 

u.c. Ja projekta darbam tas ir 

nepieciešams, var būt iesaistīti 

vairāki vietējie partneri. 

Lai apgūtu jaunās akcijas Co-

menius Regio partnerības pa-

matidejas un labāk sagatavotos 

kontaktsemināra organizēšanai 

Latvijā 2010.gadā, Bulgārijas 

Nacionālā aģentūra 2008.gada 

rudenī organizēja kontaktsemi-

nāru. Tajā piedalījās Maija 

Vītuma, Rēzeknes reģiona 

pārstāve Ilze Gailāne, Vents-

pils pilsētas pārstāve Ligita 

Priekule un Mālpils pagasta 

padomes pārstāve Ieva Paulo-

viča. 

 

Kontaktseminārā bija pārstā-

vētas 5 valstis: Bulgārija, Ma-

ķedonija, Dānija, Latvija un 

Polija, kopā 30 dalībnieku.. 

Comenius kontaktseminārā 

tika izskatīti gan teorētiski, 

gan praktiski jautājumi, kas 

saistīti ar jaunās akcijas Come-

nius Regio ieviešanu. Dalīb-

nieki strādāja grupās, lai, ap-

kopojot līdzi paľemtās idejas, 

saplānotu iespējamās sadarbī-

bas partnerības.  

 

Grupā, kurā darbojās 

I.Gailāne, radās šādas idejas 

Regio partnerības tēmai:  

 

„Skolotāji – visi atšķirīgi, 

katrs unikāls”, kurā galvenais 

mērķis būtu meklēt, atrast un 

parādīt dažādus veidus , kā 

pedagogi var attīstīt savas kā 

radošās personības vajadzī-

bas, kas nav saistītas ar mācī-

bu procesa saturu (piemēram, 

zīmējot, dziedot, veidojot 

u.tml.); 

„Paliksim skolā”, kurā galve-

nais mērķis būtu dalīties pie-

redzē ar kādu no Eiropas 

Savienības valstīm par skolē-

nu „izkrišanas” (drop-out) no 

izglītības sistēmas problēmām 

un kā pedagogi strādā, lai 

novērstu skolas priekšlaicīgu 

pamešanu. 

 

Šobrīd Rēzeknes pilsētas Iz-

glītības pārvaldes metodiskais 

centrs sadarbībā ar projektu 

vadītāju sazinās ar potenciāla-

jiem partneriem un apkopo 

idejas, lai piedalītos Regio 

partnerību konkursā. 

 

Kontaktsemināra dalībniece 

no Mālpils pagasta padomes 

Ieva Pauloviča raksta: „Pēc 

partnerības sagatavošanas 

vizītes notika biedrības 

„Mālpils tautskola” sanāk-

sme, kurā sanāca visu pagasta 

izglītības un kultūras iestāžu 

vadītāji. Šajā pasākumā es 

pastāstīju par kontaktseminā-

ru Bulgārijā un par semināra 

dalībnieku ieinteresētību sa-

darboties reģionālajā partnerī-

bā.”  

 

Ventspils pilsētas domes Iz-

glītības pārvaldes pārstāve 

partnerību sagatavošanas vizī-

tē Ligita Priekule atzīmē: 

„Semināra organizētāji bija 

ieplānojuši pasākumus, kuros 

bija iespējams iepazīties ar 

Bulgārijas vēsturi, nacionāla-

jām dejām un dziesmām. Se-

mināra darbs turpinājās arī 

neformālās sarunās, kas deva 

iespēju izzināt dažādas semi-

nāra dalībnieku intereses sa-

darbības projektos un kontak-

tu veidošanā.”  

 

Kā mēs braucām REGIO lūkoties 

Vairāk par akciju – 

Comenius Regio par-

tnerība lasiet šeit 

Latvijas pārstāves Bulgārijas Nacionālās aģentūras  organizētajā 

kontaktseminārā. 
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IZM Valsts jaunatnes iniciatī-

vu centrs (VJIC) 24. janvārī 

Talsos, Talsu sporta namā, 

organizēja sporta deju sacen-

sības „Zvaigznītes 2009”. 

 

Šajās Kurzemes novada sa-

censībās piedalījās 152 dalīb-

nieki. Sacensības norisinājās 

pirmsskolas un sākumskolas, 

pamatskolas grupās. Dalībnie-

ku dejotprasmi vērtēja profe-

sionāla žūrija no Latvijas 

Sporta deju federācijas – 

Aleksandrs Aļošins, Ojārs 

Bācis, Iveta Zīle, Valērijs 

Nazadze un Kaspars Bērzups. 

Galvenie vērtēšanas kritēriji 

bija ritms, muzikalitāte, stāja, 

satvēriens un prezentācija. 

Deju repertuārā iekļauts Lē-

nais valsis, Ča ča ča, Džaivs, 

Rumba un Kviksteps. Sacen-

sību galvenais tiesnesis Alek-

sandrs Aļošins atzina, ka grū-

tākais, vērtējot bērnu dejot-

prasmi, ir īsajā laika posmā 

atzīmēt pēc iespējas objektīvā-

ku rezultātu. Līdz 15 gadu 

vecumam centīgākas ir meite-

nes, savukārt vēlāk zēni. Sva-

rīga ir arī deju partneru atbil-

stība, augumu garums un rak-

sturi. Dejā partneriem ir jāsap-

rotas. Tāpat svarīga ir arī pe-

dagogu un vecāku saikne, deju 

skolotājam būtu jākontaktējas 

ar vecākiem. Pedagogam būtu 

jāpatīk bērnam neatkarīgi no 

personīgā apmācības stila, tad 

rodas arī lielāka vēlme turpināt 

dejot. Būtisks ir trijstūrītis- 

bērni, vecāki, pedagogi. 

 

Dalībnieki un viľu vecāki atzi-

na, ka sacensības ir fantastiska 

iespēja sev un citiem parādīt 

dejas talantu. Antras Alkšāres 

dēls Didzis Māris Alkšārs mā-

cās Kuldīgas rajona Vārmes 

pamatskolā un, tāpat kā viľa 

brāļi un māsas, dejo sporta 

deju pulciľos.  Šajās sacensī-

bās Didzis ieguva pirmo vietu 

5.-6. klašu grupā. Vislabāk 

Didzim patīk dejot lēno valsi.  

Arī nākotnē puisis vēlas dejot 

sporta dejas un konkurence 

sacensībās viľu nebaida. Sa-

vukārt Vijciema pamatskolas 

skolēni un sacensību deju 

partneri Eva Melbārde un 

Artis Ozoliľš atzina, ka visla-

bāk viľiem izdodas nodejot ča 

ča ča. Eva ar Arti izcīnīja 5. 

vietu šo sacensību vislielākajā 

- 1.klašu grupā. 

 

Kā atzina Markusa un Krista-

pa māmiľa Ilga Blumberga, 

iniciatīva dejot sporta dejas 

pieder vecākajam dēlam Kris-

tapam. Sekojot vecākā brāļa 

paraugam, arī mazais brālītis 

Markuss nolēmis mācīties 

sporta dejas, šogad startējot 

pirmsskolas klašu grupā. Bik-

šu šūšana un kreklu gludinā-

šana Blubergu ģimenē ir aktu-

alitāte, jo vēlme dejot sporta 

dejas ir liela. 

Bērnu un jauniešu sporta deju sacensības Talsos 

No kreisās – sacensību galvenais tiesnesis Aleksandrs Aļošins, Talsu BJC direktore Doloresa 

Lepere, VJIC direktore Agra Bērziņa un godalgoto vietu ieguvēji. 

IZM Valsts jaunatnes 

iniciatīvu centrs izsaka 

pateicību Talsu BJC 

direktorei Doloresai 

Leperei par aktīvu ie-

saistīšanos 

„Zvaigznītes 2009” 

Kurzemes novada or-

ganizēšanā. 
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 Ar Kurzemes novada 

sporta deju sacensību 

rezultātiem var iepazī-

ties šeit  

http://www.vjic.gov.lv/index.php?id=885&sa=2


28.janvārī izglītības un zināt-

nes ministre Tatjana Koķe un 

UNESCO Latvijas Nacionālās 

komisijas (LNK) ģenerālsek-

retāre Dagnija Baltiľa parak-

stīja sadarbības līgumu starp 

Izglītības un zinātnes ministri-

ju (IZM) un UNESCO LNK, 

kas paredz kopīgas aktivitātes 

gan nacionāla, gan starptautis-

ka līmeľa izglītības pasāku-

mos, kā arī – vienotu izglītī-

bas programmu īstenošanu 

globālās kustības „Izglītība 

visiem” ietvaros līdz 

2015.gada 31.decembrim. 

 

Parakstot līgumu, izglītības un 

zinātnes ministre T.Koķe īpaši 

atzinīgi novērtēja līdzšinējo 

veiksmīgo IZM un UNESCO 

LNK sadarbību gan nacionālā 

līmenī, gan veicinot Latvijas 

starptautisko atpazīstamību un 

popularizējot labās prakses 

piemērus, gan nodrošinot da-

žādu starptautisku pasākumu 

norisi Latvijā. Savukārt 

UNESCO LNK ģenerālsekre-

tāre D.Baltiľa apstiprināja šīs 

sadarbības nestos panākumus, 

akcentējot sekmīgās un abpu-

sēji saskaľotās darbības nozī-

mi jaunu ideju un mērķu ie-

viešanā un īstenošanā un ko-

pīgo pasākumu organizēšanā. 

Tikšanās laikā D.Baltiľa īsu-

mā iepazīstināja arī ar konkrē-

tām 2009.gadā gaidāmajām 

aktivitātēm. Gada sākumā uz-

manību plānots veltīt profesi-

onālās izglītības jautājumiem – 

tās attīstībai un atbilstības vei-

cināšanai darba tirgus vajadzī-

bām. Jau janvārī uzsāktas pro-

fesionālās izglītības pilnveidei 

veltītas fokusgrupu diskusijas 

ar skolu direktoriem, mācīb-

spēkiem, audzēkľiem, darba 

devējiem un sociālajiem par-

tneriem, kā arī – tiek veikta 

izglītības politikas dokumentu 

analīze. Profesionālā izglītība 

būs arī viena no Konsultatīvās 

padomes „Izglītība visiem” šī 

gada aktualitātēm. 

 

2009.gadā plānots pievērsties 

arī pirmsskolas izglītības jau-

tājumiem. UNESCO LNK ar 

IZM un citiem sadarbības par-

tneriem vienojusies – lai izcel-

tu un atbalstītu pirmsskolas 

izglītības iestāžu darbu Latvi-

jā, šogad starptautiskā nedēļa 

„Izglītība visiem” (20.-

25.aprīlis) tiks veltīta tieši 

pirmsskolas izglītībai, īpaši 

pievēršoties labās prakses pie-

mēru atrašanai un izcelšanai 

visā Latvijā. Savukārt jau 

21.februārī tiks uzsākta Starp-

tautiskajai dzimtās valodas 

dienai veltīta akcija „Pirmais 

vārds” ar mērķi vienot dažādu 

paaudžu cilvēkus, atdzīvinot 

stāstīšanas tradīciju paaudžu 

starpā un pilnveidojot bērnu 

valodas kompetenci, kā arī – 

sociālās prasmes klausīšanās 

un stāstīšanas procesā. Akci-

jas atklāšana paredzēta Rīgas 

Skolēnu pilī, bet pasākumi 

gada garumā notiks visā Lat-

vijā. Šajā akcijā piedalīties 

aicinātas visas Latvijas pirms-

skolas izglītības iestādes. 

 

Reģionālā līmenī 2009.gadā 

Latvija – UNESCO LNK un 

IZM – kopā ar Lietuvas, Igau-

nijas un Gruzijas UNESCO 

nacionālajām komisijām un 

Izglītības un zinātnes minis-

trijām, uzľēmusies vadošo un 

koordinējošo lomu projekta 

„Draugu stāsti” īstenošanā. Tā 

ietvaros paredzēts popularizēt 

lasīšanu un grāmatu nozīmi 

bērnu attīstībā, izkopt jauno 

rakstītāju talantus. 

 

Lai starptautiski veicinātu 

Latvijas labās prakses popula-

rizēšanu un pieredzes apmai-

ņu mācību satura jomā, īpaši 

– starp Baltijas un Ziemeļval-

stīm, tiks paplašināts UNES-

CO mācību satura veidotāju 

tīkls, izveidojot Baltijas-

Ziemeļu reģionālās sadarbības 

centru UNESCO globālā sa-

darbības tīkla Communities of 

Practice ietvaros. 

 

2009.gadā UNESCO LNK 

plānojusi aktivitātes arī zināt-

nes jomā. Latvijā, tāpat kā 

visā pasaulē, 2009.gads paslu-

dināts par Starptautisko As-

tronomijas gadu, kā ietvaros 

plānotas dažādas dabaszināt-

nes popularizējošas aktivitātes 

gan bērniem un skolēniem, 

gan arī pieaugušajiem.  

 

Noslēgts IZM un UNESCO LNK sadarbības līgums 
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No kreisās: UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa 

un izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe līguma par 

sadarbību izglītībā starp IZM un UNESCO LNK parakstīšanas 

laikā  

Lai nodrošinātu Latvi-

jas aktīvu līdzdalību 

UNESCO koordinētajā 

vispasaules kustībā 

”Izglītība visiem”, sa-

darbības līgumā IZM 

un UNESCO LNK ap-

ņemas kopīgi virzīt un 

veicināt šīs kustības 

mērķus, ar to saistīto 

pasākumu un program-

mu īstenošanu un ievie-

šanu Latvijā. 
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Pieteikties informatīvā izde-

vuma saľemšanai 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  
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Vai Tu šovakar jau parunājies ar savu bērnu? 

                                                                                     

Ir sācies 2008./2009.mācību 

gada otrais semestris, dzīve rit 

savu gaitu, bet es neviļus esmu 

atgriezusies ne tik senā pagāt-

nē – aizvadītā mācību gada 

nogalē, kad Latviju pāršalca 

ziľa: kādas nelielas skolas 

skaitliski nelielas klases vi-

siem skolēniem draud palikša-

na uz otru gadu. 

 

Uz atmiľām mani izprovocēja 

kāda sena paziľa. Pirms Zie-

massvētkiem nejauši saskrējā-

mies uz ielas un pārdesmit 

minūšu laikā, kā jau tas parasti 

notiek, paspējām izrunāt des-

mitiem lietu un notikumu. 

Paziľa sūkstījās, ka dēls, sep-

tītklasnieks, pirms svētkiem 

nepatīkami pārsteidzis – pār-

nesis mājās liecību ar divām 

nesekmīgām atzīmēm. „Visi 

svētki sabojāti,” nopūtās pazi-

ņa. „Būtu es vēl iepriekš to 

zinājusi. Nu, nevar klases 

audzinātāja piezvanīt, ka ir 

problēmas? Nē, jānogaida līdz 

pēdējam, līdz bērns vecākiem 

pasniedz tik nepatīkamu 

„dāvanu”” 

 

Jā, bērni mūs mēdz ne tikai 

iepriecināt, bet arī sagādāt 

sarūgtinājuma brīžus. Vai šā-

dās reizēs mēs vienmēr pajau-

tājam paši sev: „Kur ir mana 

vaina?” 

 

Nespēju es aizmirst to gadīju-

mu ar pusaudžiem, kuriem 

visiem draudēja palikšana uz 

otru gadu, un vecāku patieso 

sašutumu: kā tas iespējams? 

Jā, man arī tajā brīdī gribējās 

uzdot jautājumus: „Kā tas 

iespējams? Kā tas iespējams, 

ka mēs mājās nerunājam ar 

saviem bērniem, ka nezinām, 

ka viľiem problēmas ar vienu 

vai otru mācību priekšmetu, 

nemēģinām noskaidrot iemes-

lus, kāpēc tā notiek un neda-

rām visu iespējamo, lai situ-

āciju labotu? Kāpēc netieka-

mies ar klases audzinātāju 

(nu, labi, nav laika tikties, bet 

piezvanīt taču varam, un ne 

tikai reizi mācību semestrī). 

Man tiešām gribētos zināt, 

kādas īsti attiecības mums ir 

ar mūsu bērniem, ka viľi 

mums nestāsta pašu būtiskāko 

– par savu dzīvi? 

 

Jāteic, paldies Dievam, ka 

abiem maniem bērniem sko-

las gadi veiksmīgi aizvadīti 

(nu jau viņi ir studenti) un 

paldies viľiem, ka esmu varē-

jusi justies laimīga mamma. 

Patiesi laimīga. Un ne jau 

tāpēc, ka viľiem viss spīdoši 

veicās. Bet tāpēc, ka visas 

problēmas un nedienas esam 

kopā izdzīvojuši un man ne 

reizi mūžā, aizejot uz vecāku 

sapulci, nav nācies saľemt 

nepatīkamu „dāvanu”. Atce-

ros, cik dīvaini jutos, kad 

8.klasē kādu dienu meita pa-

ziľoja: „Mēs ar klasi nolē-

mām, ka rīt bastosim skolu!” 

Mēģināju noskaidrot, kāpēc, 

vedināju uz pārdomām, ka 

nez vai tā ir pareizi... Nekas 

nelīdzēja. Klasē viss bija iz-

lemts. Viľi nobastoja. Pro-

tams, rakstīja paskaidrojumus 

un gāja uz pārrunām ar skolo-

tājiem. Bet es, kaut arī biju kā 

līdzzinātāja, tomēr jutu iekšēju 

lepnumu: par šo pārkāpumu 

man nav jāuzzina kaut kur no 

malas, un man ir bijusi iespēja 

to pārrunāt gan pirms, gan pēc 

notikušā. 

 

Ko ar to gribu teikt? Ka esmu 

ļoti laba mamma un vienmēr 

visās situācijās savus bērnus 

audzinājusi pareizi? Noteikti 

nē! Tomēr vienu gan varu ie-

teikt visiem vecākiem – runā-

jiet ar saviem bērniem! Par 

visu, kas jums un viľiem sva-

rīgs. Stāstiet savu pieredzi un 

piedzīvojumus, veiksmes un 

neveiksmes un nebaidieties 

atzīt, ka esat kļūdījušies Un 

ticiet, pretī jūs saľemsit tādu 

pašu atklātību. Un tas būs tā 

vērts, ka vakarā nebūsit noska-

tījušies kādu filmu, bet stundu 

pasēdējuši pie bērna gultas un 

parunājušies par aizvadīto die-

nu, par sapľiem un dzīves jē-

gu. Par to, ka vissvarīgākais 

šai pasaulē ir apziľa, ka tev 

blakus ir tuvie cilvēki, kas tevi 

mīl, kas gatavi visu saprast, 

piedot un palīdzēt. 

 

Lai mums visiem mājas vien-

mēr ir tā vieta, kur maziľas 

kļūst vislielākās problēmas, 

nožūst visas asaras un kur 

vienmēr gribas atgriezties pat 

tad, kad sadarītas nu, milzīgas 

blēľas! 

                        Mamma Agita 

Pārdomām 

Sūtiet arī jūs savas pārdomas, vērojumus un jautājumus. Gaidām! 

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

