
 

2009.gada 30.aprīlis 

 

Šajā numurā: 

Strukturālās reformas 

izglītībā 

3 

Profesionālās izglītības 

sistēma —pārmaiņu 

priekšā 

5 

Profesijas izvēle ir ļoti 

atbildīgs lēmums 

8 

221 Latvijas vidusskolā 

modernizēs dabaszinātņu 

kabinetus 

9 

12.maijā sākas valsts 

pārbaudes darbu sesija 

10 

Skolēni prezentē nākot-

nes skolas vīziju 

11 

Skolēniem ar lasīšanas 

traucējumiem pieejama 

literatūra audio formātā 

12 

Eiropas Sociālā fonda  

finansējums jauniešu  

sociālās atstumtības 

mazināšanai 

13 

Eiropas Atzinības zīme  

valodu apguvē 

15 

1 

Nr.14 

 

Jauni pētījumi valsts valo-

das attīstībai 

 

16 

Starptautiskās vizītes 

laikā diskutē par izglītības 

kvalitātes novērtēšanu 

17 

18 skolēnu domas par 

tīru ūdeni 

18 

Skolēni rāda prasmes 

radioelektronikā  

19 

IZM piedalās pasākumos 

“Latvijas pieci gadi ES” 

20 

Skolu jaunatnes pošas 

dziesmu svētkiem 

21 

Noslēdzies konkurss “Ar 

vilciņu Rīgā braucu...” 

22 

  

  

Esiet sveicināti pavasarī! 

Izglītības un zinātnes ministre            

Tatjana Koķe 

 

 

Nepieciešamās strukturālās 

izmaiņas izglītības sistēmā 

tika formulētas jau 2007.gada 

vasarā – kad Pasaules Bankas 

un Starptautiskā Valūtas fon-

da tehniskās palīdzības misija 

izstrādāja ziņojumu par vairā-

kām jomām, tajā skaitā – arī 

par izglītību.  

 

Pie šajā ziņojumā ietvertajām 

rekomendācijām Izglītības un 

zinātnes ministrija (IZM) sāka 

strādāt no 2007.gada otrās 

puses un 2008.gada 

16.septembrī Ministru kabi-

nets atbalstīja informatīvo 

ziņojumu „Par priekšliku-

miem skolu tīkla sakārtoša-

nā”. Šo ziņojumu izstrādāja 

darba grupa, kurā bija pārstā-

vēti gan IZM, gan citu minis-

triju pārstāvji, gan sociālo un 

sadarbības partneru pārstāvji. 

Ziņojumā tika noteikti galve-

nie strukturālo reformu princi-

pi, kas vispārējā izglītībā ir 

finansēšanas modeļa maiņa – 

„nauda seko skolēnam” un 

skolu tīkla sakārtošana. 

 

Kopš Pasaules Bankas un 

Starptautiskā Valūtas fonda 

ziņojuma saņemšanas, IZM 

ļoti konstruktīvi un atbildīgi 

konsultējusies ar sociālajiem 

un sadarbības partneriem, lai 

klātienē analizētu veicamos 

darbus. Viens no secināju-

miem – diskusijās visi ir gata-

vi, diskusijas ir izvērstas, taču 

ar kopīgu lēmumu pieņemšanu 

ir grūtības. 

 

 

Statistikas dati  

 

Jo augstāks izglītības līmenis, 

jo cilvēks ir stabilāks savā 

ekonomiskajā aktivitātē. Sa-

vukārt, saistībā ar darba mek-

lētājiem, jāuzsver, ka nozī-

mīgs īpatsvars – 33,4% no 

kopējā skaita, ir profesionālās 

izglītības iestāţu absolventi, 

kuri profesionālo izglītību 

ieguvuši pirms 15-17 gadiem. 

 

Dzimstības dinamika valstī 

nav iepriecinoša, nākamais 

mācību gads izglītībā būs 

nedaudz cerīgāks, jo 

2003.gadā vērojams neliels 

dzimušo skaita pieaugums – 

šajā gadā dzimušie uzsāks 

savas skolas gaitas 

2009./2010.mācību gadā.  

  

24.aprīlī Valsts prezidents Valdis Zatlers sasauca Ministru kabineta ārkārtas sēdi, kuras viens no 

četriem darba kārtības jautājumiem bija izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes ziņojums 

par strukturālajām reformām izglītības nozarē. Aprīļa elektroniskajā izdevumā piedāvājam iepazī-

ties ar ministres pausto valdības sēdē, savukārt pilns Ministru kabinetā iesniegtā informatīvā ziņo-

juma teksts pieejams IZM mājas lapā 

 

Taču reformas izglītībā nebūt nav vienīgā šodienas izdevuma tēma. Lasiet, ka skolēni visā valstī 

aktīvi gatavojas X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, prezentē nākotnes skolas 

vīziju un raksta pētnieciskos darbus, domājot, kā saglabāt tīru un veselīgu mūsu ikdienā tik nepie-

ciešamo un dzīvībai svarīgo ūdeni. Lasiet par iespējām iesaisīties jaunos projektos, par paveikto un 

plāniem izglītībā un valsts valodas jomā. Vairāki materiāli veltīti jautājumam par bērnu un jaun-

iešu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu izglītības procesā un sabiedrībā.   

 

Priecāsimies, ja mūsu izdevums sniegs jums ne tikai noderīgu informāciju, bet arī palīdzēs vairot 

pozitīvas emocijas! 

 

                                                 Ar cieņu - Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa 

Strukturālās reformas izglītībā  

Izglītības un zinātnes ministrijas 

informatīvais izdevums 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/IZMzin_240409_MK_reformas.doc%5d
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Turpinājums no 1.lpp 

Strukturālās reformas 

izglītības jomā nav 

tikai saistītas ar 

finanšu situāciju valstī, 

bet kopumā vajadzība 

pēc pilnveides 

nobriedusi jau iepriekš.  

Skolēnu skaita dinamika 

Turpretī šogad, salīdzinot ar 

iepriekšējo, Latvijā ir par 

15 000 skolēnu mazāk un 

nākamgad – būs par aptuveni 

11 000 mazāk nekā šogad. 

Skolēnu skaita tendence ir 

skaidra – visās izglītības pa-

kāpēs tas samazināsies līdz 

par 2015.gadam un patreizējā 

līmenī atgriezīsies tikai ap 

2024.gadu. 

 

Secinājumi no iepriekšminē-

tā: 

skolēnu skaits sākumsko-

lās sāks no nākamā gada ne-

daudz palielināties un pamat-

izglītības pakāpē tas nākamos 

5 gadus kopumā būs stabils, 

bet mazāks nekā deviņdesmi-

tajos gados – aptuveni 

180 000; 

 

skolēnu skaits vidussko-

lās un profesionālās izglītības 

iestādēs turpinās samazināties 

un pēc 5 gadiem būs par 35 

000 mazāks nekā šobrīd; 

 

kopumā skolēnu skaits 

vidējā pakāpē samazināsies 

gandrīz 2 reizes, salīdzinot ar 

situāciju pirms 5 gadiem. Tas 

nozīmē, ka arī telpu piepildī-

jums būs 2 reizes mazāks, bet 

izdevumi par šo telpu uzturē-

šanu uz vienu skolēnu – 2 

reizes lielāki; 

reģionos netālu viena no otras 

bieţi atrodas puspiepildītas 

vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādes. Saistībā ar 

katrā reģionā esošajām izglī-

tības iestādēm, IZM veikusi 

arī kartēšanu. 

 

 

Strukturālo reformu mērķis 

un uzdevumi  

 

Strukturālo reformu mērķis 

izglītībā ir skaidrs – efektivi-

zējot finanšu līdzekļu izmanto-

šanu, uzlabot izglītības kvali-

tāti. Bez strukturālo reformu 

veikšanas nav iespējas runāt 

par izglītības kvalitātes uzla-

bošanu. Strukturālo reformu 

īstenošanas galvenie uzdevu-

mi: 

pāreja uz finansēšanas 

principu „nauda seko skolē-

nam”; 

vienota skolu tīkla plāno-

šana un pārvaldība; 

izglītības iestāţu konsoli-

dācija pašvaldībās; 

profesionālās izglītības 

satura reforma; 

programmu dublēšanās 

novēršana augstākajā izglītībā 

un valsts budţeta finansētās 

studiju vietas izmaksas sama-

zināšana; 

IZM un tās padotības iestāţu 

optimizācija. 

 

Modelis „nauda seko skolē-

nam”  

Kopš 2008.gada septembra, 

kad Ministru kabinets IZM 

deva uzdevumu par principa 

„nauda seko skolēnam” ievie-

šanu, veikta tā virtuālā mode-

lēšana. Katra pašvaldība saņē-

musi virtuālās naudas apjomu 

pedagogu atalgojumam, ar 

kuru tā varēs operēt no 

2009.gada 1.septembra. Šeit 

gan jāuzsver – 2008.gada bei-

gās bija jāveic grozījumi 

2009.gada valsts budžetā un 

tagad tiek plānoti nākamie 

budţeta grozījumi, saistībā ar 

kuriem visas valdību veidojo-

šās partijas vienojušās par atal-

gojuma samazinājumu visā 

sabiedriskajā sektorā. Tas no-

zīmē, ka veicot virtuālo mode-

lēšanu, izmatota cita naudas 

summa, nevis tā, ko reāli paš-

valdības saņems pēc vasarā 

plānotajiem budţeta grozīju-

miem. Plānots, ka mērķdotāci-

jas pašvaldībām pedagogu 

darba samaksai būs par 29,4 

miljoniem latu jeb 20% mazā-

kas, nekā bija paredzēts veicot 

virtuālo modelēšanu. Turklāt, 

ņemot vērā, ka valsts budžeta 

grozījumi, visticamāk, tiks 

apstiprināti tikai jūlijā, līdz 

tam izglītības un zinātnes mi-

nistram nav iespējams sniegt 

konkrētākus skaitļus, kuru 

ietvarā finansēšanas modelis 

„nauda seko skolēnam” notiks. 

Tikai tad, kad tiks pieņemti 

grozījumi valsts budţetā, būs 

iespējams zināt konkrētus 

skaitļus.  

 

Virtuālā modelēšana veikta, 

pielietojot koeficientus skolēna 

izmaksām attiecīgajā program-

mā, turklāt mēs rosinām katru 

skolu domāt par autorprogram-

mām, kas ir maksimāli piemē-

rotas skolēnu vajadzībām. Ta-

ču pagaidām lielas aktivitātes 

no skolu puses nav. Tāpat vir-

tuālā modelēšana veikta, ievē-

rojot skolēnu skaita indeksu un 

ievērojot skolu atrašanās vietu 

(reģions vai pilsēta). Modelē-

šanā nav izmantota lineāra 

pieeja – diferencējot un vien-

laikus – stimulējot un rosinot 

uz attīstību.  

 

 



Modeļa „nauda seko skolē-

nam” rezultātā IZM skaidri 

pasaka: 

tiek pāriets no skolu 

(skolotāju) finansēšanas 

principa uz skolēnu finansē-

šanas modeli visās izglītības 

pakāpēs – kā vispārējā, tā 

profesionālajā; 

neapšaubāmi aktualizē-

jas jautājums par pedagoģis-

ko likmju skaita optimizēša-

nu. Tādēļ vēlos uzsvērt – ka 

nevaru pieņemt situāciju, ka 

visiem skolotājiem vienādi, 

par 20% tiek samazināts 

atalgojums, jo skaidri zi-

nāms, ka skolēnu un skolo-

tāju attiecības proporcija 

Latvijā ir zemākā Eiropas 

Savienībā (ES) – 6,3 skolēni 

uz 1 skolotāju Latvijā; 13 

skolēni uz 1 skolotāju – ES. 

Turklāt, visiem skolotājiem 

vienādi samazinot algas par 

20%, netiek veicināta skolu 

tīkla sakārtošana un līdz ar 

to – netiek veicināta izglītī-

bas kvalitāte. Tādēļ tiek iets 

uz slodzes palielinājumu; 

vienlaikus IZM ļoti rūpīgi 

un sociāli atbildīgi domājusi 

par tiem skolotājiem, kuri 

varētu „izkrist” no darba 

tirgus. Ar ES struktūrfondu 

palīdzību – 20 miljoni latu, 

šos skolotājus paredzēts 

pārkvalificēt, līdz 8 mēne-

šiem maksājot stipendiju un 

veicinot atgriešanos darba 

tirgū. 

 

Strukturālās reformas 

vispārējā izglītībā: 

 

paaugstināt iestāšanās 

prasības vidusskolās – jau 

pagājušajā gadā MK lēma 

par nesekmīgo atzīmju sa-

mazinājumu, lai varētu pār-

celt nākamajā klasē (tagad 

pieļaujama 1 nesekmīga 

atzīme). Sagatavoti grozīju-

mi, kas paredz, ka iestāšanās 

vidusskolā iespējama ar 1 

nesekmīgu atzīmi, bet ne 

priekšmetā, kas saistīts ar 

izvēlēto profilējošo prog-

rammu. Savukārt pāriet no 

10. uz 11.klasi un no 11.uz 

12.klasi iespējama tikai un 

vienīgi ar visām sekmīgām 

atzīmēm. Tātad, jaunietis 

izvēlējies iet vispārējās vidē-

jās izglītības ceļu, viņam 

jābūt spējīgam un jāmobilizē 

sava griba; 

dažādot izglītības 

programmu piedāvājumu 

– izglītība jaunietim kļūst 

daudz pievilcīgāka, jo vienā 

mācību iestādē būs iespēja 

iegūt gan vispārējo vidējo 

izglītību, gan 2.vai 3.līmeņa 

kvalifikāciju un doties uz 

darba tirgu, vai – mācīties 

vēl vienu gadu un nokārtot 

centralizētos eksāmenus, 

iegūstot gan profesiju, gan 

atestātu par vispārējo vidējo 

izglītību; 

piedāvāt profesionālas 

ievirzes izglītības iespējas 
jau no 7.klases, kā arī profe-

sionālas ievirzes izglītības 

iespējas vidusskolās – lai 

mazinātu atbirumu un lai 

veicinātu skolēnu interesi 

par profesiju, nodrošinot 

iespēju apgūt amata pama-

tus. Īstenojot strukturālās 

reformas izglītībā, viens no 

uzstādījumiem, ir mainīt 

skolēnu, jauniešu orientāciju 

no masveida tiekšanās uz 

vispārējo vidējo izglītību uz 

uzsvara maiņu profesionālās 

izglītības virzienā; 

radīt e-izglītības iespē-

jas vidējās izglītības pakāpē 

– lai vairotu izglītības pie-

ejamību; 

birokrātisko šķēršļu 

samazināšana – valsts pār-

valde kopumā un arī izglītī-

bas sektors saņem pārmetu-

mus par birokrātiskajiem 

šķēršļiem, kas apgrūtina 

darbu. Tāpēc esam jau vei-

kuši virkni uzdevumu un 

turpinām to darīt: 

līdz minimumam sama-

zināti ierobeţojumi, dodot 

iespēju risināt klašu piepildī-

juma, skolotāju noslogojuma 

u.c. jautājumus pašām sko-

lām; 

atcelti vispārējās izglītī-

bas iestāţu pedagogu amata 

vienību saraksti – direktors 

pats var lemt, cik vietnieku, 

kāds administratīvais perso-

nāls skolā nepieciešams; 

vienkāršoti licencēšanas 

un akreditācijas noteikumi, 

kā arī tiks samazināti akredi-

tācijas izdevumi, jo nevar 

pašvaldībām kā slogu uzlikt 

augstās akreditācijas izmak-

sas. Tiks samazināts akredi-

tētāju skaits un palēnināts 

akreditācijas process; 

lielāka brīvība pedagogiem 
– pedagogi, kuri jau ir iegu-

vuši 1.–4.klases skolotāja 

kvalifikāciju, pēc tālākizglī-

tības programmas apguves 

var pasniegt mācību priekš-

metus pamatizglītības 5. un 

6.klasē. 

 

Izglītības iestāžu konsoli-

dācija 

 

Tā kā skolu dibinātāji ir paš-

valdības, IZM iesaka: 

sākumskolas un pamat-

skolas saglabāt iespējami 

tuvu bērnu dzīvesvietai, 

paturot prātā to, ka nevaja-

dzētu kļūt par telpu ķīlnie-

kiem, uzturēt neefektīvas, 

nepiepildītas un morāli neat-

bilstošas izglītības iestāţu 

ēkas; 

izglītību vidējā pakāpē 

koncentrēt, nodrošinot die-

nesta viesnīcu pieejamību – 

tas attiecināms gan uz divu 

vai triju puspiepildītu vidus-

skolu sakļaušanu vienā, gan 

uz blakus esošām, bet pus-

piepildītām vidusskolām, 

pamatskolām un/vai arod-

skolām; 

konsolidēt visa veida 

izglītības iestādes pašvaldī-

bu līmenī – izvietojot „zem 

viena jumta” daţādas izglītī-

bas iestādes, kas nodrošinās 

variatīvu programmu piedā-

vājumu un racionālu skolu 

uzturēšanas līdzekļu izman-

tošanu; 

IZM ļoti rūpīgi un sociāli 

atbildīgi domājusi par tiem 

skolotājiem, kuri varētu 

„izkrist” no darba tirgus. Ar 

ES struktūrfondu palīdzību – 

20 miljoni latu, šos skolotā-

jus paredzēts pārkvalificēt, 

līdz 8 mēnešiem maksājot 

stipendiju un veicinot atgrie-

šanos darba tirgū. 
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pēc pašvaldību iniciatī-

vas, nodot tām profesionālās 

izglītības iestādes, kuras jau 

sākot ar nākamo mācību 

gadu var apvienot „zem vie-

na jumta” ar attiecīgā reģi-

ona vispārizglītojošajām 

skolām un līdz ar to optimi-

zēt uzturēšanas izmaksas; 

izmantojot ERAF līdzekļus, 

uzlabot materiāli tehnisko 

bāzi 53 profesionālajās sko-

lās un uz 12 profesionālās 

izglītības iestāţu bāzes iz-

veidot kompetences centrus, 

kuros profesionālo kvalifikā-

ciju un praktiskās iemaņas 

varēs iegūt gan audzēkņi, 

gan pieaugušie. Šādam mo-

delim saņemts darba devēju 

atbalsts; 

 

Secinājumi par profesionālo 

izglītību, tajā skaitā finansē-

juma samazinājuma apstāk-

ļos – audzēkņu skaits sama-

zināsies, paaugstināsies iz-

maksas un skolu tīkls būs 

jāturpina optimizēt. Jāatzīst, 

ka būs vērojams vidējā pro-

fesionālās kvalifikācijas 

darbaspēka deficīts pēckrī-

zes periodā, jo esošajā situ-

ācijā uzņemšana profesionā-

lās izglītības iestādēs nebūs 

tik intensīva, tādēļ profesi-

onālās izglītības iestādēm 

jākļūst vēl atvērtākām pie-

augušo izglītošanai. Tāpat 

tiek domāts par tiem jaun-

iešiem, kuri šogad vai nu 

neiestāsies augstskolās, 

arodskolās vai nenonāks 

darba tirgū, piedāvājot vi-

ņiem ar ES struktūrfondu 

atbalstu gada kvalifikācijas 

kursus.  

 

Neskatoties uz esošos situ-

āciju, centīsimies neierobe-

žot skolu iespējas uzņemt 

audzēkņus specialitātēs, 

kuras ir pieprasītas; īpaši – 

skolās, kurās ir konkurss uz 

šīm programmām. Būtiski ir 

vismaz par 20% padarīt re-

sursefektīvāku profesionālo 

skolu darbību (apvienojot 

grupas, samazinot viena 

audzēkņa izmaksas u.tml.) 

un atbilstoši tam palielināt 

uzņemamo audzēkņu skaitu.  

 

Strukturālās reformas 

augstākajā izglītībā 

 

Augstākās izglītības struktū-

ra kopš 2000.gada nav būtis-

ki mainījusies – Latvijā ir 19 

valsts augstākās izglītības 

iestādes un 15 – privātās. 

Taču demogrāfiskās situāci-

jas dēļ studējošo skaits sa-

mazinās, tādēļ augstākajā 

izglītībā objektīvi ir nobrie-

dušas izmaiņas. Vienlaikus 

būtiski zināt un kliedēt mītu 

par maksas un valsts budţeta 

segtajām studiju vietām – 

pilna laika klātienes studen-

tiem, īpaši – prioritārajās 

nozarēs, lielāko īpatsvaru 

veido tieši valsts budţeta 

vietas, piemēram, dabaszi-

nātnēs, matemātikā un IT – 

ap 70%, bet sociālajās zināt-

nēs – tikai ap 10%. 

 

Augstākajā izglītībā plāno-

tais:  

 

Novērst programmu 

dublēšanos, īpaši – citu no-

zaru ministriju padotībā eso-

šajās augstākās izglītības 

mācību iestādēs; 

samazināt valsts budţe-

ta finansētās studiju vietas 

izmaksas; 

optimizēt augstskolu 

administratīvos izdevumus; 

pilnveidot augstākās 

izglītības programmu licen-

cēšanas, akreditācijas un 

kvalitātes novērtēšanas sistē-

mu; 

nošķirt augstākās izglītības 

un zinātnes stratēģiskās un 

administratīvās vadības fun-

kciju īstenošanu, kas arī 

minēts Valsts prezidenta 

paspārnē esošās Stratēģiskās 

analīzes komisijas ziņojumā. 

 

IZM darbības optimizācija 

   

Jau līdzšinējā samazinājuma 

gaitā, IZM ievērojusi un 

izpildījusi valdības uzstādī-

jumus par ierēdņu un darbi-

nieku skaita samazināšanu, 

apvienojot un reorganizējot 

struktūrvienības, tādēļ mums 

ļoti rūpīgi jāvērtē veicamās 

un īstenojamās funkcijas:  

 

atteikties no IZM nerak-

sturīgām funkcijām un atse-

višķu uzdevumu mikrome-

nedţmenta, koncentrējot 

darbību 2 virzienos – izglītī-

bas saturs un izglītības kva-

litātes novērtējums; 

samazināt IZM padotībā 

esošo iestāţu un aģentūru 

skaitu (no 29 uz 9); 

sadarbībā ar augstskolu 

bibliotēkām un Latvijas Na-

cionālo bibliotēku, optimizēt 

Latvijas Akadēmiskās bibli-

otēkas uzturēšanas izmak-

sas; 

 

veikt izmaiņas normatīvajos 

aktos, kas nodrošinātu bīsta-

māko nepilngadīgo likum-

pārkāpēju ievietošanu Cēsu 

audzināšanas iestādē, bet 

pārējās sociālās korekcijas 

funkcijas nodot pašvaldībām 

(kopā ar finansējumu). 

 

Strukturālo pārmaiņu īste-

nošana 

 

Strukturālas pārmaiņas izglī-

tībā ir sagatavotas, IZM ir 

gatava tās veikt, taču mums 

ir jāapzinās, ka ir nepiecie-

šama kopīga vienošanās un 

cieša sadarbība starp visām 

ministrijām un Saeimu, IZM 

ar citām ministrijām un vi-

sām pašvaldībām.  

Turpinājums no 3.lpp 

Strukturālas pārmaiņas iz-

glītībā ir sagatavotas, IZM 

ir gatava tās veikt, taču 

mums ir jāapzinās, ka ir ne-

pieciešama kopīga vienoša-

nās un cieša sadarbība starp 

visām ministrijām un Saei-

mu, IZM ar citām ministri-

jām un visām pašvaldībām.  
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Šobrīd Latvijā kopumā ir 108 

profesionālās izglītības iestā-

des, no kurām IZM pakļautībā 

atrodas 79, Kultūras ministrijas 

– 14, Labklājības ministrijas – 

1 un 1 profesionālās izglītības 

iestāde ir Iekšlietu ministrijas 

padotībā, 5 ir pašvaldību, savu-

kārt 8 profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes - privātās. 

Ekonomiskā krīze piespiedusi 

vairākās nozarēs, arī izglītībā, 

uzsākt īstenot reformas, par 

kuru nepieciešamību patiesībā 

runāts jau daudzus gadus. Mar-

ta Izglītības un zinātnes minis-

trijas informatīvā izdevuma 

galvenā tēma bija gaidāmās 

pārmaiņas vispārējā izglītībā, 

bet šoreiz – par pārmaiņām, 

kuru priekšā šobrīd atrodas 

profesionālā izglītība. 

 

Par tām stāsta IZM Profesionā-

lās izglītības un vispārējās iz-

glītības departamenta direktors 

Jānis Gaigals. 

 

Profesionālās izglītības iestā-

žu reorganizācija  

 

Ekonomiskā krīze, krasa 

audzēkņu skaita samazināša-

nās, kas saistīta ar demogrāfis-

ko situāciju, kā arī nepiecieša-

mība nodrošināt valsts budţeta 

līdzekļu un profesionālās izglī-

tības iestāţu materiāli tehniskās 

bāzes racionālu izmantošanu 

nav vienīgie iemesli, kāpēc 

nepieciešams veikt profesionā-

lās izglītības iestāţu tīkla reor-

ganizāciju. Profesionālās izglī-

tības iestāţu reorganizācijas 

pamatprincips ir nodrošināt 

līdzsvarotas profesionālās izglī-

tības pieejamības principa ievē-

rošanu visā valsts teritorijā, 

tāpēc izglītības iestāţu reorga-

nizācija tiek izvērtēta katrā 

plānošanas reģionā atsevišķi. 

 

Plānojot profesionālās izglītī-

bas iestāţu tīklu, valstij (valsts 

profesionālās izglītības iestā-

dēm) ir jānodrošina profesionā-

lās izglītības pieejamība plāno-

šanas reģionu nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības 

centros. Pārējās teritorijās, 

veidojot valsts profesionālās 

izglītības iestāţu filiāles, 

profesionālās izglītības pie-

ejamība nodrošināma sadar-

bībā ar attiecīgajām pašvaldī-

bām. 

 

Dažādi reorganizācijas va-

rianti 

 

Plānotie profesionālās izglītī-

bas iestāţu tīkla reorganizā-

cijas pasākumi ir atsevišķu 

profesionālās izglītības iestā-

žu pievienošana citām profe-

sionālās izglītības iestādēm. 

Praksē tas nozīmē, ka pievie-

nojamo izglītības iestāţu 

audzēkņi tiek pārcelti uz ci-

tām izglītības iestādēm, bet 

pievienojamo izglītības iestā-

žu nekustamie īpašumi tiek 

nodoti pašvaldībām vai 

Valsts nekustamā īpašumu 

aģentūrai. 

 

Ar šā gada 15.aprīli ir slēgta 

Rīgas 10.arodskola un saga-

tavoti dokumenti par trīs 

profesionālās izglītības iestā-

žu reorganizāciju - Apes 

arodvidusskolu pievienojot 

Alsviķu Profesionālajai vi-

dusskolai, Kazdangas arodvi-

dusskolu – Cīravas Profesi-

onālajai vidusskolai un Dau-

gavpils Meţciema arodvidus-

skolu pievienojot Daugavpils 

1.arodvidusskolai. Līdz 

2009.gada 1.septembrim 

plānota vēl 3 profesionālās 

izglītības iestāţu reorganizā-

cija. Savukārt pēc pašvaldību 

iniciatīvas atsevišķām paš-

valdībām plānots nodot pro-

fesionālās izglītības iestādes, 

kuras jau, sākot ar nākamo 

mācību gadu, var apvienot 

“zem viena jumta” ar attiecī-

gā reģiona vispārizglītojoša-

jām skolām un līdz ar to opti-

mizēt uzturēšanas izmaksas. 

Pašreiz panākta konceptuāla 

vienošanās par 12 skolu no-

došanu pašvaldībām. 

Eiropas finansiālais at-

balsts 

 

Ņemot vērā Ministru Kabi-

neta noteikumos paredzētās 

reģionālās finansējuma un 

skolu skaita kvotas un saska-

ņā ar Plānošanas reģionu 

priekšlikumiem, 53 profesi-

onālās izglītības iestādes 

tiek virzītas finansējuma 

saņemšanai Eiropas Reģi-

onālās attīstības fonda akti-

vitātē „Mācību aprīkojuma 

modernizācija un infrastruk-

tūras uzlabošana profesionā-

lās izglītības programmu 

īstenošanā”. Savukārt uz 12 

profesionālās izglītības ie-

stāţu bāzes plānots izveidot 

kompetences centrus, kuros 

profesionālo kvalifikāciju 

varēs iegūt gan skolu 

audzēkņi, gan pieaugušie. 

Mums ir jāapzinās, ka ESF 

un ERAF līdzekļi tuvākajā 

laikā būs vienīgie finanšu 

resursi profesionālās izglītī-

bas attīstībai. Tāpēc jābūt 

pilnīgai pārliecībai, ka 

ERAF investīcijas tiks iz-

mantotas mērķtiecīgi un dos 

maksimālu atdevi. 

 

Visās skolās nopirkt visu 

iespējamo aprīkojumu visās 

specialitātēs nav iespējams. 

Tātad līdzekļi būs jākoncen-

trē. Tas nozīmē, ka skolām 

būs jāpiedāvā principiāli 

jauni risinājumi - jāiemācās 

sadarboties ar nozaru asoci-

ācijām un kooperēties ar 

citām skolām. Skolām savos 

attīstības plānos būs precīzi 

jāpamato ne tikai investīciju 

nepieciešamība, bet arī to 

paredzamā lietderība. Sko-

lām būs jāpierāda, ka mo-

dernā materiāli tehniskā 

bāze tiks izmantota vismaz 

10-12 h/dienā, jābūt gata-

vām piedāvāt sadarbību ci-

tām skolām, kurām nebūs 

iepirkta viss nepieciešamais 

aprīkojums.  

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Profesionālās izglītības sistēma – pārmaiņu priekšā  

“Profesionālās izglītības 

iestāžu reorganizācijas 

pamatprincips ir 

nodrošināt līdzsvarotas 

profesionālās izglītības 

pieejamības principa 

ievērošanu visā valsts 

teritorijā, tāpēc 

izglītības iestāžu 

reorganizācija tiek 

izvērtēta katrā 

plānošanas reģionā 

atsevišķi,” norāda IZM 

Profesionālās izglītības 

un vispārējās izglītības 

departamenta direktors 

Jānis Gaigals. 
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Izglītības iestādēm būs jābūt 

gatavām piedāvāt 1-gadīgās 

profesionālās izglītības prog-

rammas vidusskolu beiguša-

jiem, kuri nav iestājušies 

augstskolās, vai skolas pame-

tušajiem audzēkņiem, kā arī 

jābūt gatavām konkurēt pie-

augušo apmācības jomā. Šiem 

mērķiem būs pieejami ESF 

līdzekļi. 

Bez tam, kā obligāts priekšno-

teikums, būs nepieciešams 

attiecīgās nozares pozitīvs 

vērtējums skolu investīciju 

plānam, kā arī pašvaldības 

atbalsts. 

 

Profesionālās izglītības 

programmu izvērtēšanas 

kritēriji 

 

Lai pārskatītu uzņemšanu 

profesionālās izglītības prog-

rammās, sadarbībā ar Profesi-

onālā izglītības iestāţu direk-

toru padomi  tika izstrādāti 

profesionālās izglītības prog-

rammu izvērtēšanas kritēriji. 

Kritēriji vairākkārt tika ap-

spriesti ar sociālajiem partne-

riem – Latvijas Brīvo arod-

biedrību savienību, Profesi-

onālās izglītības un nodarbi-

nātības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomē un plānošanas 

reģionos. 

 

Profesionālās izglītības prog-

rammu izvērtēšanas kritēriji: 

- Programmas atbilstība dar-

baspēka ilgtermiņa un vidēja 

termiņa pieprasījumam. 

- Programmas atbilstība dar-

baspēka īstermiņa pieprasīju-

mam. 

- Iepriekšējo gadu uzņemša-

nas rezultāti (attiecīgās prog-

rammas grupu piepildījums, 

kā arī konkurss). 

- Vienlaicīgi uzņemamo attie-

cīgās izglītības programmu 

tematiskās grupas mācību gru-

pu skaits. 

- Programmas īstenošanas 

kvalitāte (materiāli tehniskais 

nodrošinājums, atbilstošas 

kvalifikācijas pedagogi). 

- Atskaitīto izglītojamo īpat-

svars no uzņemto izglītojamo 

skaita (uzņemto un absolventu 

skaita attiecība). 

- Piesaistītie ESF, Leonardo da 

Vinci, Comenius un citi lī-

dzekļi un dalība projektos, 

projektu līdzekļi metodiskās 

un mācību materiālās bāzes 

nodrošināšanai un mācību 

kvalitātes nodrošināšanai. 

- Nacionālās nozīmes izglītī-

bas programmas. 

- Absolventu darbā iekārtoša-

nās rādītāji. 

 

Izvērtējot profesionālās izglītī-

bas programmas pēc minēta-

jiem kritērijiem, ir sagatavoti 

priekšlikumi uzņemšanai 

valsts budţeta finansētajās 

vietās profesionālās izglītības 

iestādēs. Nosakot izglītojamo 

skaitu, ir ņemtas vērā arī pie-

ejamais finansējums profesi-

onālajai izglītībai, profesionā-

lās izglītības iestādēs īstenoja-

mo programmu atbalsts, īste-

nojot Eiropas Reģionālās attīs-

tības fonda projektus. Skolu 

uzdevums tagad ir izvērtēt 

sākotnējo uzņemšanas plāna 

projektu un iesūtīt savus 

priekšlikumus, īpašu uzmanī-

bu pievēršot izmaksu aprēķi-

niem. 

 

Uzņemšanas plānošana atbil-

stoši darbaspēka ilgtermiņa 

prognozēm 

Izvērtējot Ekonomikas minis-

trijas vidēja termiņa darbaspē-

ka pieprasījuma prognozi un 

informāciju par nozarēs no-

darbināto skaita prognozi līdz 

2014.gadam, var konstatēt, ka 

būtiskas nodarbinātības struk-

tūras izmaiņas nav gaidāmas, 

tādēļ, plānojot uzņemšanu, 

profesionālās izglītības prog-

rammu piedāvājums pakāpe-

niski jātuvina vidēja termiņa 

darbaspēka pieprasījuma 

prognozei. 

 

2009.gada uzņemšanas plānā 

ir paredzams audzēkņu skaita 

samazinājums visās nozarēs, 

izņemot veselības aizsardzī-

bu. Pirmkārt, tas saistīts ar 

paredzamo pamatskolas ab-

solventu skaita samazināša-

nos, kas ir par 2000 mazāks 

nekā 2008.gadā, kā arī ņemot 

vērā 2009.gada budţeta iespē-

jas. 

 

Profesionālās izglītības 

programmas jāveido pēc 

moduļu principa 

 

Ir būtiski sabalansēt speciālis-

tu skaita ilgtermiņa pieprasī-

jumu, kas atbilstu tautsaim-

niecības struktūrai, ar īstermi-

ņa darba tirgus pieprasījumu. 

Šādi mērķi var tikt sasniegti, 

ieviešot divu pakāpju profesi-

onālās vidējās izglītības prog-

rammas un veidojot profesi-

onālās izglītības programmas 

pēc moduļu principa. 

Profesionālās izglītības prog-

rammas saturiski tiks pārska-

tītas, bāzes programmu skaitu 

ir paredzēts būtiski samazināt. 

Savukārt moduļus varēs pielā-

got konkrētajām darba tirgus 

prasībām un mainīt, saskaņo-

jot ar attiecīgās nozares asoci-

āciju, taču pati bāzes prog-

ramma nebūs no jauna jāakre-

ditē. Tie paši moduļi būs iz-

mantojami gan sākotnējā pro-

fesionālajā, gan pieaugušo 

tālākizglītībā. 

 

Nr.14 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Turpinājums no 5.lpp. 

Lai pārskatītu 

uzņemšanu 

profesionālās izglītības 

programmās, sadarbībā 

ar Profesionālās 

izglītības iestāžu 

direktoru padomi  tika 

izstrādāti profesionālās 

izglītības programmu 

izvērtēšanas kritēriji. 

Kritēriji vairākkārt tika 

apspriesti ar sociālajiem 

partneriem – Latvijas 

Brīvo arodbiedrību 

savienību, Profesionālās 

izglītības un 

nodarbinātības 

trīspusējās sadarbības 

apakšpadomē un 

plānošanas reģionos. 
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Nr.14 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Turpinājums no 6.lpp. 

Ieviešot divu līmeņu profesi-

onālās vidējās izglītības prog-

rammas, var nodrošināt profe-

sionālās izglītības program-

mas apguvi īsākā laikā (trīs 

gados četru gadu vietā), ie-

spēju saņemt zemāka kvalifi-

kācijas līmeņa profesiju jau 

mācību laikā un iespēju turpi-

nāt izglītību pēc pirmā līmeņa 

profesionālās izglītības prog-

rammas apguves otrā līmeņa 

profesionālās izglītības prog-

rammā. 

 

Ir uzsāktas darbs pie tautsaim-

niecības nozaru izpētes rezul-

tātā noteikto profesiju sagru-

pēšanas nozares kvalifikācijas 

struktūrā, nosakot pamatpro-

fesijas (bāzes profesijas) un ar 

tām saistītās profesijas, kā arī 

profesiju specializācijas. 

 

Pamatprofesijas ir visaptvero-

šas un tās nodrošina noteiktu 

nozares procesu īstenošanu un 

ir plaši pārstāvētas nozarē 

nodarbināto vidū. Saistītās 

profesijas ir kvalificēti nodar-

bošanās veidi ar kopīgu pa-

matzināšanu, prasmju un pro-

fesionālo kompetenču kopu-

mu, kuru paplašinot izglītības 

un/vai pieredzes ceļā, var 

iegūt citu profesionālo kvali-

fikāciju. Savukārt specializā-

cijas ir no pamatprofesijas 

atvasināmas profesijas, kur 

pamatdarbības ir līdzīgas, bet 

nepieciešamas papildu pras-

mes un zināšanas, lai īstenotu 

darba uzdevumu kvalitatīvu 

izpildi. 

 

Profesionālās izglītības prog-

rammas (bāzes programmas) 

sākotnējā profesionālajā izglī-

tībā izstrādā nozares pamat-

profesijām, kuras tiks noteik-

tas sadarbībā ar nozaru profe-

sionālajā asociācijām, veido-

jot kvalifikāciju ietvarstruktū-

ru. Kvalifikāciju ietvarstruk-

tūrā tiks iekļautas arī pieaugu-

šo profesionālās apmācības 

programmas (specializācijas). 

Šādā veidā tiks nodrošināta 

arī iespēja atzīt neformālā 

ceļā iegūto izglītību. Šobrīd 

jau ir izveidotas un tiek apro-

bētas moduļu programmas. 

 

Kas ir moduļu program-

mas? 

 

Moduļu programmas pamat-

elements ir modulis, kas ir 

relatīvi patstāvīga izglītības 

programmas sastāvdaļa, īpaši 

strukturēts mācību priekšmetu 

un nodarbību komplekss. Mo-

dulis ir noteikta mācību vienī-

ba ar sākuma un beigu stā-

vokļa aprakstu. Katram mo-

dulim ir formulēti mērķi, uz-

devumi, mērķu sasniegšanas 

mehānismi un moduļa apgu-

ves rezultātu novērtēšanas 

sistēmas apraksts. Tas ir pare-

dzēts vienas vai vairāku pro-

fesionālo kompetenču apguvei 

un tā saturu nosaka profesi-

onālās kvalifikācijas pamat-

prasībās noteiktās zināšanas, 

prasmes un profesionālās 

kompetences. 

 

Moduļu programma nodrošina 

speciālistu nepārtrauktu un 

dinamisku profesionālo piln-

veidi vai arī jaunas profesi-

onālās kvalifikācijas vai kādas 

profesionālas kompetences 

apguvi atbilstoši uzņēmuma 

vai darba tirgus prasībām. 

Īpaši efektīva moduļu izman-

tošana ir pieaugušo profesi-

onālās apmācības īstenošanā, 

nodrošinot specializāciju un 

saistīto profesiju apguvi. Šāda 

veida izglītības programmas 

var veidot un īstenot, lai efek-

tīgāk nodrošinātu īstermiņa 

darbaspēka pieprasījumu. 

 

Veidojot sākotnējās profesi-

onālās izglītības programmas, 

kuru apguves ilgums ir trīs 

līdz četri gadi, uzsvars tiks 

likts uz atbilstošā nozarē rak-

sturīgu zināšanu plašu apguvi 

un iespēju apgūt specializētās 

zināšanas un prasmes prakses 

laikā uzņēmumos. 

 

Lai stipendijas varētu 

sākt izmaksāt jau 

nākamajā mācību gadā, 

IZM jāveic grozījumi  

aktivitātes plānošanas 

dokumentos un MK 

noteikumos. 

Mērķstipendiju saņēmēju loks tiek paplašināts  

 Izvērtējot Eiropas struktūr-

fondu finansējumu ietekmi uz 

Latvijas ekonomiku un priori-

tāri veicamās struktūrfondu 

aktivitātes, valdība  2009.gada  

21. aprīļa Ministru kabineta 

sēdē nolēma  piešķirt 15 milj. 

latu (no tiem ES fondu līdzfi-

nansējums 12,75 milj. latu) 

papildu finansējumu Izglītības 

un zinātnes ministrijas pārziņā 

esošajai Darbības program-

mas ”Cilvēkresursi un nodar-

binātība” papildinājuma akti-

vitātei „Sākotnējās profesi-

onālās izglītības pievilcības 

veicināšana”.  

Kā informējām marta IZM 

elektroniskajā izdevumā, IZM 

jau martā uzsāka īstenot Eiro-

pas Sociālā fonda projektu 

“Sākotnējās profesionālās iz-

glītības pievilcības veicināša-

na”, kurā kā sadarbības partne-

ri iesaistījušās 59 profesionā-

lās izglītības iestādes.    Pro-

jekta mērķis ir sniegt atbalstu 

aptuveni 10 000 profesionālās 

izglītības iestāţu audzēkņiem,  

papildus jau esošajām valsts 

noteiktajām stipendijām iz-

maksājot Eiropas Sociālā fon-

da mērķstipendijas, kuru ap-

joms ir līdz 50 latiem mēnesī.  

Līdz šim projekts paredzēja, 

ka tiesības saņemt mērķsti-

pendiju ir tikai tiem audzēk-

ņiem, kuri mācās akreditētās 

inţenierzinātņu un tehnoloģi-

ju un arhitektūras  un būvnie-

cības specialitātēs.   

 

Papildus piešķirtie 15 miljoni 

lati nodrošinās mērķstipendi-

jas arī  citu  specialitāšu pro-

fesionālās izglītības iestāţu 

audzēkņiem.   

Moduļu programma 

nodrošina speciālistu 

nepārtrauktu un 

dinamisku profesionālo 

pilnveidi  
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Eiropas valstīs vairums jaun-

iešu izvēlas profesionālo izglī-

tību, taču  Latvijā tendence ir 

apgriezti proporcionāla - pro-

fesionālo izglītību izvēlas ap 

35% pamatskolas absolventu.  

 

Viens no iemesliem – zems 

profesionālās izglītības pres-

tiţs, kam pamatā daţādi fakto-

ri. IZM 2007.gada beigās veica 

pētījumu, lai noskaidrotu daţā-

du mērķauditoriju viedokli par 

profesionālās izglītības presti-

žu, kas atklāja interesantus 

secinājumus. 

 

Aptaujātie 9.klašu skolēnu 

vidū nav negatīva attieksme 

pret profesionālo izglītību, 

tomēr pastāv vairākas barjeras, 

kas ietekmē lēmuma pieņem-

šanu par turpmāko izglītību.   

 

Tradicionāli pieņemts, ka pro-

fesijas izvēle ir  ļoti atbildīgs 

lēmums, kas ietekmē  dzīves 

kvalitāti ilgā laika periodā. 

Varbūt agrāk tas tā arī bija, 

taču šobrīd dinamiskā darba 

tirgus dēļ, nav iespējams izvē-

lēties profesiju uz mūţu, bet 

gan profesijas izvēle jāuzskata 

par iespēju, kas  jāsaskaņo ar 

savām interesēm, apzinoties, 

ka mūţa laikā iespējams apgūt 

vairākas profesijas.  

 

Otra – jaunieši  ir pasīvi savu 

interešu vērtēšanā un tālāko 

iespēju apzināšanā, lēmumu  

atliekot uz pēdējo brīdi, balstot 

to vienīgi uz 9.klases noslēguma 

pārbaudījumu rezultātiem un 

vadoties pēc principa – ja rezul-

tāti ir labi, turpināt mācības 

vidusskolā. Profesionālās izglī-

tības iespējas apzinot vien situ-

ācijā, ja rezultāti ir zemi. 

 

9.klašu jaunieši atzīst, ka profe-

sionālās izglītības priekšrocības 

apzināt palīdz draugu un radi-

nieku veiksmīgā profesionālās 

izglītības pieredze, kā arī pozitī-

vi tiek vērtētas iespējas mainīt 

ierasto vidi, savas intereses sa-

skaņot ar izvēlēto profesiju un  

ātrāk kļūt patstāvīgam. 

 

12.klašu skolēnu vidū vērojama 

drīzāk negatīva attieksme pret 

profesionālo vidējo izglītību un 

vidusskolēni to neuzlūko kā 

alternatīvu savas izglītības tur-

pināšanai, uzskatot, ka tā būtu 

atgriešanās vidusskolas sākum-

posmā. 12.klašu skolēni arī ak-

centē, ka daudzas profesijām, 

kuras piedāvā apgūt profesionā-

lās izglītības iestādēm, uzskatā-

mas kā mazāk prestiţas un arod-

vidusskolās mācās tie, kuri 

nekur citur netiek, ir ar sliktām 

atzīmēm. 

 

Vecāku auditorijā attieksme 

pret profesionālo izglītību ir 

neitrāla. Tas, kas vecākus attur 

atbalstīt bērnu profesionālās 

izglītības izvēli, ir zināšanu 

trūkums par profesionālās izglī-

tības iegūšanas iespējām, skolu 

attālums no dzīves vietas un 

priekšstats par nelabvēlīgo so-

ciālo vidi šajās skolās. Pozitīvi, 

ka vērtējot bērna nākotnes plā-

nus, vecāki rēķinās ar bērnu 

spējām un interesēm un vēlas 

veicināt bērnu patstāvību. 

 

Interesanti, ka vispārizglītojošo 

skolotāju auditorijā vērojama 

salīdzinoši visnoraidošākā at-

tieksme. Profesionālās vidējās 

izglītības izvēli skolotāji atbal-

sta tikai gadījumos, kad skolē-

nam ir vājas sekmes un motivā-

cijas mācīties trūkums. Pētī-

jums atklāj, ka skolotāji  virza 

skolēnus turpināt izglītību vi-

dusskolā un neinteresējas par 

profesionālās izglītības iespē-

jām. Tomēr  skolotāji min arī 

daţas profesionālās izglītības 

priekšrocības – iespēja iegūt 

profesiju īsākā laikā un ātrāk 

kļūt patstāvīgam. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Pētījums 

Profesijas izvēle ir ļoti atbildīgs lēmums 
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221 Latvijas vidusskolā tiks modernizēti dabaszinātņu kabineti  

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

IZM pilnībā pabeigusi  Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) aktivitātes 

„Kvalitatīvai dabaszinātņu 

apguvei atbilstošas materiālās 

bāzes nodrošināšana” ierobe-

žotas projektu iesniegumu atla-

ses vērtēšanu un jau tuvāka-

jā laikā pašvaldības uzsāks 

darbu, lai  221 Latvijas vidus-

skolā izveidotu mūsdienīgus 

un jaunajiem izglītības stan-

dartiem atbilstošus kabinetus. 

Lēmumu par to, kurās no pilsē-

tu un rajonu vidusskolām tiks 

modernizēti dabaszinātņu kabi-

neti,  atbilstoši rajonu kvotām 

pieņēma katra konkrētā rajona 

padome. 

ERAF aktivitātes „Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei atbilsto-

šas materiālās bāzes nodroši-

nāšana” ietvaros izstrādāt pro-

jektus IZM uzaicināja 114 

pašvaldības, kopumā paredzot 

modernizēt ķīmijas, bioloģijas, 

fizikas un matemātikas kabine-

tus 223 Latvijas vidusskolās. 

Vērtēšanas komisija apstipri-

nāja 112 pašvaldību iesniegtos 

projektus, līdz ar to jau tuvāka-

jā laikā -  pēc projekta līguma 

parakstīšanas ar Valsts Izglītī-

bas attīstības aģentūru – 221 

vidusskolā 

tiks uzsākti  dabaszinātņu kabi-

netu remontdarbi un aprīkojuma 

iegāde.   

Aktivitātei tiks izmantoti 22,5 

milj. lati, no kuriem ERAF fi-

nansējums ir 85%, bet nacionā-

lais publiskais līdzfinansējums 

15% apmērā. Apjomīgāko pro-

jektu 6,2 milj. latu apjomā reali-

zēs Rīgas dome - projekta ietva-

ros 63 vidusskolās paredzēts 

izveidot modernus dabaszinātņu 

kabinetus. Apjoma ziņā mazā-

kie projekti ir 98 000 latu apmē-

rā tām 88 pašvaldībām, kurās 

modernizēs tikai vienu vidus-

skolu.   

Projekta ietvaros plānots iegā-

dāties ne tikai dabaszinātņu 

priekšmetu apguvei nepiecieša-

mos modernos uzskates līdzek-

ļus un kabineta aprīkojumu, bet 

arī nodrošināt kabinetus ar mo-

dernām informācijas tehnoloģi-

jām, veikt skolu bibliotēku mā-

cību video un fonotēku fondu 

atjaunošanu un papildināšanu; 

iegādāties apmācības program-

matūras un jaunas mēbeles. 

ERAF līdzekļi paredzēti arī, lai 

segtu būvdarbu izmaksas, no-

drošinot tehnoloģiju un mācību 

aprīkojuma uzstādīšanu un eks-

pluatāciju kabinetos.  

Dabaszinātņu apguvē speciāli 

aprīkotiem mācību kabinetiem 

ir īpaša nozīme, jo šo mācību 

priekšmetu satura izpratnei ir 

nepieciešama praktiska darbība 

un demonstrējumi. Pašlaik da-

baszinātņu skolotāju rīcībā 

esošie mācību materiāli un ka-

binetu aprīkojums nesniedz 

iespēju īstenot mūsdienīgu mā-

cību saturu, jo mācību materiāli 

skolās kopumā ir stipri nolieto-

jušies, pēdējos 10-15 gadus tie 

centralizēti nav papildināti.  

Jāpiebilst, ka kopš 2008.gada 

maija dabaszinātņu skolotājiem 

ir iespēja saņemt Eiropas Soci-

ālā fonda stipendiju līdz 150 

latiem mēnesī par jaunas meto-

dikas un jaunu mācību līdzekļu 

ieviešanu mācību procesā un 

modernizētie kabineti būs labs 

stimuls skolotājiem savā darbā 

izmantot jaunas pieejas, orien-

tējot skolēnus tālākai dabaszi-

nātņu apguvei augstskolās.   

Papildu informācija: Inga Misi-

ņa, tālr.: 67047937, 29431627, 

e-pasts:  

inga.misina@izm.gov.lv 

 

Ar projektu iesniedzēju sarak-

stu iespējams iepazīties mājas-

lapā - http://esfondi.izm.gov.lv/

index/1360.html 

Projekta ietvaros 

plānots iegādāties ne 

tikai dabaszinātņu 

priekšmetu apguvei 

nepieciešamos 

modernos uzskates 

līdzekļus un kabineta 

aprīkojumu, bet arī 

nodrošināt kabinetus 

ar modernām 

informācijas 

tehnoloģijām. 

ASV vēstniecība izsludina 

pieteikšanos ASV valdības 

rīkotajai programmai skolotā-

jiem 2010./2011. mācību ga-

dam. Teaching Excellence 

and Achievement (TEA)  

programmas ietvaros skolotā-

jiem būs iespēja piedalīties 6 

nedēļu apmācības kursos 

ASV. Pieteikšanās beigu ter-

miņš ir 2009.gada 25.maijs 

plkst.17:00. 

Programmas gaitā skolotāji 

varēs pilnveidot savas mācīša-

nas prasmes, apgūt jaunākās 

iemaņas mācīšanā un darbam 

klasē, attīstīt vadības iemaņas 

un iepazīties ar jaunāko tehno-

loģiju izmantošanu pedagoģis-

kajā darbā, kā arī dalīties pie-

redzē ar citu valstu kolēģiem. 

Šie kursi ietver arī 2 nedēļu 

praksi ASV skolās, daţādu 

ASV pilsētu apmeklēšanu, 

iespēju ielūgt viesskolotāju un 

saņemt grantus daţādu projek-

tu realizēšanai skolā Latvijā. 

TEA programmai aicināti pie-

teikties skolotāji ar vismaz 5 

gadu darba pieredzi, labām 

angļu valodas zināšanām un 

spējām pasniegt savu mācību 

priekšmetu skolā ASV. 

Pieteikšanās anketas un sīkāka 

informācija par programmu 

http://riga.usembassy.gov/ 

Skolotājiem piedāvā piedalīties apmācības kursos ASV  
Nenokavē pieteikties! 

mailto:inga.misina@izm.gov.lv
http://esfondi.izm.gov.lv/index/1360.html
http://esfondi.izm.gov.lv/index/1360.html
http://riga.usembassy.gov/
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12.maijā sāksies valsts pār-

baudes dabu sesija, kad notiks 

ieskaite 3.klasei. Pirmais cen-

tralizētais eksāmens notiks 

26.maijā, kad  9.klašu skolēni 

skolās, kas īsteno mazākum-

tautību izglītības programmas, 

kārtos pārbaudījumu valsts 

valodā. 

 

3. un 6.klases skolēni kārtos 

daţādas ieskaites. 9.klases 

nobeigumā skolēni kārtos 

ieskaites svešvalodā, dabaszi-

nībās un sportā, kā arī eksā-

menus matemātikā, vēsturē, 

latviešu valodā 

(mazākumtautību izglītības 

programmās šis eksāmens ir 

centralizēts), kā arī mazākum-

tautību skolēniem jākārto ek-

sāmens savā dzimtajā valodā. 

 

Lai iegūtu dokumentus par 

vidējās vispārējās izglītības 

ieguvi, katram skolēnam jāno-

kārto vismaz pieci eksāmeni. 

Obligāti ir jākārto centralizē-

tais eksāmens matemātikā, 

latviešu valodā un literatūrā, 

kā arī svešvalodā; vienu eksā-

menu nosaka izglītības iestāde, 

kurā skolēns mācās, bet vienu 

eksāmenu skolēns kārto pēc 

savas izvēles. 

 

Valsts pārbaudes darbu norises 

laikā darbosies e-pasts eksa-

meni@isec.gov.lv, uz jautāju-

miem, kas tiks iesūtīti uz šo e-

pastu, ISEC speciālisti atbildēs 

pēc iespējas ātrāk. 

 

Ir ieviestas arī vairākas novitā-

tes, piemēram, 3. un 6.klašu 

pārbaudes darbu materiālus 

ISEC skolām piegādās elektro-

niski, kā arī visus pārbaudes 

darbu materiālus publicēs 

ISEC mājaslapā uzreiz pēc to 

norises, lai visi interesenti 

varētu ar tiem iepazīties. 

Centralizētie eksāmeni 

 

ISEC plāno 9.klašu skolēniem 

centralizētā eksāmena sertifi-

kātus izsniegt 18. jūnijā, bet 

12.klašu skolēniem - 16. jūli-

jā. 

 

1.aprīlī noslēdzās skolēnu 

pieteikšanās centralizēto eksā-

menu kārtošanai. Kopumā 

ISEC ir saņēmis 115787 pie-

teikumus 12 daţādiem centra-

lizētajiem eksāmeniem no 

42880 izglītojamiem (no tiem 

6205 pieteikumi ir saņemti 

latviešu valodas mazākumtau-

tības izglītības programmās 

9.klasei eksāmenam). 

 

Plašāku informāciju par valsts 

pārbaudes darbiem un to nori-

si var meklēt ISEC interneta 

mājaslapā www.isec.gov.lv. 

12. maijā sāksies šā gada valsts pārbaudes darbu sesija  

Nr.14 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Plašāku informāciju 

par valsts pārbaudes 

darbiem un to norisi 

var meklēt ISEC 

interneta mājaslapā 

www.isec.gov.lv 

Centralizētais eksāmens Pieteikumu 

skaits 

Matemātika 27376 

Angļu valoda 25071 

Latviešu valoda un literatūra (dzimtā valoda, 12.klasei) 20849 

Latviešu valoda un literatūra (mazākumtautību izglītības prog-

rammās, 12.klasei) 

6162 

Vēsture 16292 

Krievu valoda 3997 

Fizika 3708 

Bioloģija 3476 

Ķīmija 1708 

Vācu valoda 836 

Franču valoda 107 

Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās, 

9.klasei) 

6205 



15.aprīlī Jelgavas 

6.vidusskolas un Valmieras 

Pārgaujas ģimnāzijas skolēni 

prezentēja starptautisko vīziju 

par nākotnes skolu, ko kopīgi 

ar 12 Eiropas valstu skolē-

niem izstrādāja Britu pado-

mes īstenotā projekta 

„Challenges in Schools” jeb 

„Izaicinājumi skolās” ietva-

ros. Pasākumā piedalījās iz-

glītības pārvalţu vadītāji, Iz-

glītības un zinātnes ministri-

jas (IZM) speciālisti un izglī-

tības un zinātnes ministre 

Tatjana Koķe. 

 

Skolēni pauda vienotu Eiro-

pas skolēnu viedokli, ka pēc 

20 gadiem skolās būs uz mo-

dernajām tehnoloģijām balstī-

ta apmācība - tehnoloģijas 

sniegs atbalstu mācībās jeb-

kurā laikā un jebkurā vietā - 

gan skolā, gan ārpus tās. Nā-

kotnē skolēna komunikāciju 

prasmes virtuālā vidē būs 

vienas no būtiskākajām, savu-

kārt internets un multimediji 

būs nozīmīgākais informāci-

jas avots. Skolēni prognozē, 

ka pēc 20 gadiem krīts un 

tāfele būs reti sastopamas 

parādības un to pilnībā būs 

aizstājušas interaktīvās tāfeles 

un daţādi informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju 

risinājumi. 

 

Skolēni Latvijas izglītības 

politikas veidotājiem izteica 

arī priekšlikumus, ka nākot-

nes skolā jābūt individualizē-

tai apmācībai ar mācību prog-

rammām, kas ir atbilstošas 

skolēna interesēm un piemē-

rotas nākotnes prasībām. Sko-

lēni izteica vēlmi, ka tiks no-

jaukta „siena‟ starp skolu un 

mājām, izglītības process būs 

atvērtāks un tajā iesaistīsies 

arī vecāki. 

 

Skolēni arī pauda, ka nākot-

nes skolā arvien būtiskākas 

kļūs skolēnu komunikācijas 

un sadarbības prasmes multi-

kulturālā vidē, kur klases vei-

dotas no skolēniem, kuri pār-

stāv daţādas rases, sociālo iz-

celsmi un reliģisko pārliecību.  

 

Kā būtisku nākotnes skolas 

aspektu skolēni minēja drošības 

apsvērumus - skolēni vēlas 

skolā izvairīties no neiecietī-

bas, narkotikām un vardarbības 

ietekmes. 

 

Izglītības uz zinātnes ministre 

Tatjana Koķe atzinīgi vērtē šo 

Latvijas jauniešu iniciatīvu un 

līdzdalību, īpaši – starptautiskā 

projektā: „Tas iesaista pašus 

skolēnus, ļauj dziļāk izzināt 

viņu redzējumu par izglītībā 

būtiskiem jautājumiem un ko-

pīgi veidot tādu izglītību, kas 

atbilst viņu interesēm un vaja-

dzībām, vienlaikus – vairojot 

jauniešu piederību skolai, izglī-

tības atvērtību un stiprinot iz-

glītību kā vērtību sabiedrībā”. 

 

„Projekts pierādīja, ka jaun-

iešiem ir savs viedoklis, viņi 

vēlas tikt sadzirdēti un aktīvi 

piedalīties skolas dzīves veido-

šanā, tādēļ ir būtiski diskutēt 

par skolēniem būtiskiem jautā-

jumiem un izplatīt projekta 

rezultātus savā skolā, pilsētā un 

valstī. Mēs ceram, ka šī projek-

ta rezultāti un atziņas liks pa-

matus turpmākajai diskusijai 

sabiedrībā”, projektu noslēdzot 

sprieţ Sandra Prince, Britu 

padomes Latvijā Sadarbības 

projektu vadītāja. 

 

Par projektu ‘Challenges in 

Schools’ 

 

„Challenges in Schools” ir Bri-

tu padomes starptautisks pro-

jekts, kas tiek realizēts sadarbī-

bā ar vadošajiem izglītības spe-

ciālistiem un skolām Lielbritā-

nijā, Centrāleiropā, Skandinā-

vijā un Baltijas valstīs. Latvijā 

Britu padome projektu realizē 

sadarbībā ar Izglītības un zināt-

nes ministriju un Microsoft 

Latvia. 

 

Projekta gaitā skolēni no 12 

Eiropas valstīm - 150 vidus-

skolēni un skolotāji no Latvi-

jas, Lietuvas, Igaunijas, Ungā-

rijas, Čehijas, Somijas, Ukrai-

nas, Polijas, Slovākijas, Slovē-

nijas, Zviedrijas un Lielbritāni-

jas strādāja starptautiskās ko-

mandās ar mērķi izveidot vie-

notu nākotnes skolas vīziju. 

Latviju projektā pārstāv Val-

mieras Pārgaujas ģimnāzija un 

Jelgavas 6.vidusskola. 

 

Projekts norisinās no 

2008.gada janvāra līdz 

2009.gada maijam un tā  rezul-

tāti tiek prezentēti katras valsts 

izglītības politikas veidotājiem 

un plašākai sabiedrībai. 

 

Par Britu padomi 

 

Britu padome ir starptautiska 

organizācija, kuras mērķis ir 

veidot ilgtermiņa partnerattie-

cības starp cilvēkiem un orga-

nizācijām Latvijā, Lielbritānijā 

un citās Eiropas valstīs. Galve-

nās darbības jomas ir radošas 

un atbildīgas sabiedrības vei-

došana, izglītības iespēju pa-

plašināšana un iemaņu attīstī-

šana, starpkultūru dialoga vei-

cināšana Eiropā, kā arī kultū-

ras, zinātnes un mākslas sadar-

bības veicināšana. 

 

Britu padome darbību Latvijā 

uzsāka 1992.gadā ar mērķi 

sniegt būtisku ieguldījumu 

Latvijas ilglaicīgā un ilgspējī-

gā attīstībā un veicināt Lielbri-

tānijas un Latvijas abpusējo 

sadarbību Latvijai aktuālajās 

sfērās – izglītībā, angļu valo-

das apmācībā, mākslā, zinātnē, 

sabiedrības integrācijā un soci-

ālajā sfērā. 
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Skolēni prezentē nākotnes skolas vīziju izglītības politikas 

veidotājiem  

Sīkāk par Britu 

padomes projektu 

„Challenges in 

Schools” var uzzināt 

projekta mājas lapā 

www.challengesinscho

ols.net vai Britu 

padomes mājas lapā 

www.britishcouncil.lv . 
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Nākamajā mācību gadā 62 Lat-

vijas skolās paredzēts ieviest 

jaunu atbalsta pasākumu skolē-

niem ar īpašām vajadzībām un 

viņu pedagogiem – latviešu un 

ārvalstu literatūras darbi visām 

klasēm būs pieejami audio for-

mātā. Skolēniem un viņu peda-

gogiem bez maksas būs nodro-

šināta piekļuve digitālajai bibli-

otēkai, kurā būs pieejami vai-

rāk nekā 350 latviešu un ārval-

stu autoru literatūras darbi.  

 

Projekta ieviešanas gaitā tiks 

apkopota jaunā mācību atbalsta 

izmantošanas pieredze, un 

veikts pētījums par lasīšanas 

procesa norisi starp skolēniem 

ar īpašām vajadzībām.  

 

Projektu īsteno biedrība „Ideju 

Forums” ar Sorosa fonda-

Latvijas atbalstu un sadarbībā 

ar IZM Valsts speciālās izglītī-

bas centru. Kā informē „Ideju 

Foruma” projektu vadītāja Lie-

ne Jackeviča, sākot ar 

2009./2010.mācību gadu,  62 

Latvijas speciālajās skolās un 

vispārizglītojošās skolās, kurās 

mācās skolēni ar īpašām vaja-

dzībām, tiks ieviests mūsdienī-

gu mācību līdzekļu resurss – 

ieteicamā skolu literatūra audio 

formātā. Jaunais mācību lī-

dzekļu resurss kā papildinā-

jums esošajiem drukātā teksta 

mācību līdzekļiem paredzēts 

bērniem un jauniešiem ar spe-

ciālām un īpašām vajadzībām, 

lai tie pilnvērtīgāk iegūtu zinā-

šanas atbilstoši savām vajadzī-

bām un iegūtu pēc iespējas 

lielāku patstāvību mācību pro-

cesā.  

 

Audio formāts jo īpaši noder 

bērniem un jauniešiem, kuriem 

ir lasīšanas grūtības un traucē-

jumi, piemēram, skolēniem ar 

redzes traucējumiem, uztveres 

traucējumiem, disleksiju. Sko-

lēni ar lasīšanas grūtībām un 

traucējumiem ievērojami labāk 

uztver un saprot tekstuālu in-

formāciju, ja tā tiek atskaņota 

audio formātā.  

 

Biedrība „Ideju Forums” ir 

sabiedriskā labuma organizāci-

ja, kas dibināta 2007.gadā ar 

mērķi veicināt nacionālās digi-

tālās kultūras attīstību - digita-

lizēt kultūras produktus un 

padarīt tos pieejamus bez mak-

sas tai sabiedrības daļai, kam 

pašlaik ir apgrūtināta vai neie-

spējama piekļuve Latvijas kul-

tūras mantojumam. Bibliotēka 

šobrīd digitalizējusi un uzkrā-

jusi vairāk nekā 20 tūkstošus 

daţādu digitālo formātu darbus 

– grāmatas, audiogrāmatas, 

video un attēlus. Lielāko daļu 

no šiem darbiem veido aktu-

ālas prozas un mācību grāma-

tas digitālās versijas, kas jau 

šogad visplašākā apjomā tiks 

piedāvātas cilvēkiem ar uztve-

res un funkcionāliem traucēju-

miem. 

Skolēniem ar lasīšanas traucējumiem būs pieejama literatūra 

audio formātā 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Audio formāts jo 

īpaši noder bērniem 

un jauniešiem, 

kuriem ir lasīšanas 

grūtības un 

traucējumi, 

piemēram, skolēniem 

ar redzes 

traucējumiem, 

uztveres 

Pasaku portālā pasakas.net iz-

veidota sadaļa Neērtības radībi-

ņām, kurā apskatāmi ievēroja-

mās, Oskara prēmijas guvušās 

studijas “Aardman Animati-

ons” animācijas klipi. Jaunajā 

sadaļā atrodama plašāka infor-

mācija par cilvēkiem ar kustību 

un uztveres traucējumiem, kuru 

balsīs runā animācijas filmu 

varoņi.  

 

Portāla sadaļa tapusi pēc Liel-

britānijas vēstniecības iniciatī-

vas un ar tās atbalstu; tajā iz-

mantoti britu fonda “Leonard 

Cheshire Disability” materiāli. 

Ar kampaņu Creature Discom-

forts (Neērtības radībiņām) 

fonds ikvienu aicina mainīt 

savu attieksmi pret cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām – cilvē-

kiem ar kustību un uztveres 

traucējumiem. Animācijas 

klipi stāsta par to, kāda ir ik-

diena cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, kas viņiem nepie-

ciešams, lai justos labi un ērti. 

Klipu varoņi mudina ieklausī-

ties tādos svarīgos jautājumos 

kā vides un izglītības pieeja-

mība,  sekss un invaliditāte, un 

citos. Animācijas klipi tuvāk 

iepazīstina ar cilvēkiem, kuri 

dzīvo starp mums, bet kuru 

piedalīšanās sabiedriskā dzīvē 

ir apgrūtināta.  

 

Ar Lielbritānijas vēstniecības 

atbalstu arī Izglītības attīstības 

centra speciālisti ir sagatavoju-

ši metodisku materiālu animā-

cijas klipu izmantošanai darbā 

ar bērniem, jauniešiem, vecā-

kiem, aizbildņiem, sociāliem 

darbiniekiem, pedagogiem un 

citiem interesentiem. Izglītības 

iestādes tiek aicinātas izmantot 

klipus un portālā atrodamo 

informāciju, lai mācību proce-

sā un ikdienas sarunās runātu 

par daţādām cilvēku vajadzī-

bām un to, kā palīdzēt cilvē-

kiem ar īpašām vajadzībām 

justies ērtāk.  

 

Animācijas klipi pasaku portā-

lā pieejami ar subtitriem latvie-

šu valodā - http://

www.pasakas.net/

neertibas_radibinam. 

 

Multiplikācijas filmu sagatavo-

šanu latviešu valodā un materi-

āla izvietošanu portālā nodro-

šina biedrība „Ideju forums”.  

Animācijas filmu varoņi runā par invaliditāti  

Izglītības iestādes 

tiek aicinātas 

izmantot klipus un 

portālā atrodamo 

informāciju, lai 

mācību procesā un 

ikdienas sarunās 

runātu par dažādām 

cilvēku vajadzībām 

un to, kā palīdzēt 

cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām justies 

ērtāk.  

http://www.pasakas.net/neertibas_radibinam
http://www.pasakas.net/neertibas_radibinam
http://www.pasakas.net/neertibas_radibinam
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Valsts izglītības attīstības 

aģentūra (VIAA) 9.aprīlī izslu-

dināja atklātas projektu iesnie-

gumu atlases pirmo kārtu Eiro-

pas Sociālā fonda (ESF) 

apakšaktivitātē „Atbalsta pasā-

kumu īstenošana jauniešu so-

ciālās atstumtības riska mazi-

nāšanai un jauniešu ar funkci-

onālajiem traucējumiem integ-

rācijai izglītībā”. Projektu 

iesniegumu iesniegšanas ter-

miņš ir 2009.gada 11.jūnijs. 
 

Apakšaktivitātes ietvaros plā-

nots nodrošināt mācību atbal-

stu jauniešiem ar mācīšanās 

problēmām un veicināt piemē-

rotu izglītības un tālākizglītī-

bas iespēju piedāvājumu jaun-

iešiem obligātajā izglītības 

vecumā ar zemām pamatpras-

mēm, jauniešiem sociālās ko-

rekcijas izglītības iestādēs un 

jauniešiem ar funkcionāliem 

traucējumiem. 

 

Atbalsts paredzēts tādiem pa-

sākumiem, kas mazinātu soci-

ālās atstumtības risku un veici-

nātu iekļaujošas izglītības, kā 

arī inovatīvu pieeju un risinā-

jumu attīstību. Projektu iesnie-

dzēji tiek aicināti izstrādāt 

projektus, kas paredz nodroši-

nāt nepieciešamo pedagoģisko 

un atbalsta personālu, papildu 

mācību priekšmetos sniedzot 

iespēju apgūt piemērotas pe-

dagoģiskās korekcijas, arodiz-

glītības (ar pedagoģisko ko-

rekciju), izlīdzinošās un pro-

fesionālās izglītības program-

mas, speciālās izglītības prog-

rammas un sociālās korekci-

jas programmas. Projektu 

ietvaros var paredzēt pasāku-

mus pagarinātās dienas gru-

pas un sociālās korekcijas 

klases nodrošināšanai izglītī-

bas iestādē. 

 

ESF aktivitātes ietvaros pro-

jektu īstenotāji var ieviest 

skolotāja palīga amatu, kā arī 

palielināt atbalsta personāla 

(psihologu, sociālo pedagogu) 

lomu mācību un audzināšanas 

procesā, veicinot darba un 

sadzīves prasmju apguvi jaun-

iešiem sociālās atstumtības 

riska grupās, jauniešiem ar 

speciālām vajadzībām un fun-

kcionāliem traucējumiem un 

īstenojot atbalsta pasākumus 

jauniešiem no nabadzīgām 

ģimenēm, kas ļautu viņiem 

veiksmīgāk iekļauties izglītī-

bas sistēmā. 

 

Projektus var iesniegt un uz 

ESF finansējumu pretendēt 

izglītības iestādes, pašvaldības 

un citas Latvijas Republikā 

reģistrētas juridiskas personas, 

izstrādājot projektu, kura mini-

mālā attiecināmo izmaksu kop-

summa ir 35 140 latu, maksi-

mālā attiecināmo izmaksu kop-

summa – 281 121 lats. 

 

ESF finansējuma apmērs ir 

85% no projekta attiecināmo 

izmaksu kopsummas, savukārt 

15% veido nacionālais finansē-

jums (valsts budţeta līdzekļi, 

ja projekta iesniedzējs ir valsts 

budţeta iestāde; pašvaldības 

budţeta līdzekļi, projekta ie-

sniedzēja rīcībā esošie vai kre-

dītresursu līdzekļi, ja projekta 

iesniedzējs nav valsts budţeta 

iestāde). Kopumā atklātas pro-

jektu iesniegumu atlases pir-

majai kārtai pieejamais publis-

kais finansējums ir 2 500 000 

latu. 

 

20.maijā VIAA rīkos bezmak-

sas informatīvo semināru par 

projektos atbalstāmajām akti-

vitātēm un par projektu iesnie-

gumu sagatavošanu. Plašāka 

informācija par apakšaktivitāti, 

pieteikšanās kārtību un semi-

nāru pieejama: 

www.viaa.gov.lv. 

 

20.maijā VIAA rīkos 

bezmaksas informatīvo 

semināru par projektos 

atbalstāmajām 

aktivitātēm un par 

projektu iesniegumu 

sagatavošanu. Plašāka 

informācija par 

apakšaktivitāti, 

pieteikšanās kārtību un 

semināru pieejama 

www.viaa.gov.lv. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai  

2009.gada 2. - 4.aprīlī Briselē 

notika jauna Eiropas speciālās 

izglītības attīstības aģentūras 

projekta „Augstākās izglītības 

pieejamības padomdevējs” 

uzsākšanas apspriede. Tajā 

tika panākta vienošanās par 

turpmāko darbu šī projekta 

ietvaros, apsprieţot projekta 

īstenošanas iespējas, tā laika 

grafiku un citus aktuālus jautā-

jumus. 

 

Kā stāsta Izglītības un zināt-

nes ministrijas Valsts speci-

ālās izglītības centra nodaļas 

vadītājs Armands Kalniņš, 

plānots aptaujāt visu aģentū-

ras dalībvalstu augstskolas, 

veidojot vienotu jautājumu 

sarakstu, kurš patlaban tiek 

precizēts un saskaņots. Pēc 

tam jautājumi tiks tulkoti lat-

viski un izsūtīti Latvijas augst-

ākās izglītības iestādēm. Pare-

dzams, ka šī gada rudenī sāks 

darboties vienota informācijas 

bāze par Eiropas speciālās 

izglītības attīstības aģentūras 

dalībvalstu augstskolu pieeja-

mību cilvēkiem ar speciālajām 

vajadzībām. 

 

Nenokavē pieteikties! 

Plāno pētīt augstākās izglītības pieejamību  
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Turpinājums no 13.lpp. 
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Šim projektam jau ir atzinīgi 

vērtējamas iestrādes. Par 16 

valstīm (Apvienotā Karaliste, 

Austrija, Beļģija (Flandrija un 

Valonija), Dānija, Francija, 

Grieķija, Islande, Itālija, Īrija, 

Norvēģija, Nīderlande, Portu-

gāle, Somija, Spānija, Vācija 

un Zviedrija) un to augstākās 

izglītības sistēmas pieejamību 

cilvēkiem ar speciālajām va-

jadzībām šāda informācija jau 

bija sagatavota un publicēta 

aģentūras mājas lapā 

www.european-agency.org.  

 

Patlaban šī informācija vairs 

nav publiski pieejama, taču 

līdz šim tā bija vispopulārākā 

no aģentūras mājas lapas sa-

daļām. 

 

Šoreiz projektā piedalīsies arī 

Čehija, Igaunija, Kipra, Latvi-

ja, Lietuva, Luksemburga, 

Malta, Polija, Slovēnija, Švei-

ce, Ungārija, kā arī Horvātija 

un Slovākija, kas gan vēl nav 

aģentūras dalībvalstu sastāvā. 

Apspriedē tika precizēts augst-

skolu aptaujas jautājumu sa-

raksts, paredzot mazāku to 

skaitu, bet vairāk izmantojot 

vispārīgākus formulējumus, 

konceptuāli apspriests projekta 

dalībvalsts vispārējā raksturo-

juma informācijas saturs, ana-

lizēta šī projekta mijiedarbība 

un saistība ar citiem projek-

tiem. 

 

Studentiem, kuri plāno studēt 

citās valstīs, nepieciešama ne 

tikai konkrēta informācija par 

augstākās izglītības iestāţu 

piemērotību cilvēkiem ar spe-

ciālajām vajadzībām, bet arī 

vispārīgāka informācija par 

katras valsts augstākās izglītī-

bas sistēmu, studiju finansēša-

nu, sociālo atbalstu u.c. jautā-

jumiem. Jāuzsver, ka šī infor-

mācija būs noderīga gan Lat-

vijas, gan citu valstu topoša-

jiem un esošajiem studentiem 

ar speciālajām vajadzībām. 

Svarīgi ir apzināt augstākās 

izglītības pieejamību raksturo-

jošo informāciju, pat ja tā 

nešķiet pozitīva, jo tikai pēc 

precīzas faktu konstatēšanas 

var sākt efektīvāk uzlabot 

situāciju. Pieejamības nepie-

ciešamību nosaka arī vairāki 

starptautiskie dokumenti, tur-

klāt Latvijā ir uzsākts ANO 

Konvencijas "Par personu ar 

invaliditāti tiesībām" ratifikā-

cijas un tās ieviešanas pro-

cess.  

 

Sprieţot par nepieciešamo 

atbalstu, atliek iedomāties, 

kāda būtu mūsu dzīve, ja mēs 

neredzētu, nedzirdētu vai būtu 

ierobeţoti kustībās, kādi iero-

beţojumi būtu un kāda palī-

dzība vajadzīga. 

Plānots, ka šā gada 

rudenī sāks darboties 

vienota informācijas 

bāze par Eiropas 

speciālās izglītības 

attīstības aģentūras 

dalībvalstu augstskolu 

pieejamību cilvēkiem ar 

speciālajām 

vajadzībām. 

Sadarbības ideja ir 

veidot apmaiņas 

programmas starp 

Zviedrijas un Latvijas 

pedagogiem un 

audzēkņiem, kā arī 

īstenot Zviedrijas 

tautas izglītības 

(folkbildning) ideju 

Latvijā kā jaunu pieeju 

pieaugušo izglītībai.  

Pieaugušo izglītības jomā sadarbosies ar Zviedrijas Tautas 

skolām 

Lai iepazītos ar Latvijas pie-

augušo izglītības politiku, 

iepazīstinātu Latvijas pārstāv-

jus ar Zviedrijas pieredzi pie-

augušo izglītības jomā un 

Tautas skolu kustību, pagāju-

šajā nedēļā Izglītības un zināt-

nes ministrijā viesojās Zvied-

rijas Tautas skolu direktori.  

 

Tikšanās laikā tika pārrunāta 

iespēja iesaistīties kopējā pro-

jektā un abu valstu sadarbības 

iespējas pieaugušo izglītības 

jomā, īpaši akcentējot jaun-

iešu ar speciālām vajadzībām 

un bezdarbnieku, kuriem ne-

pieciešams iegūt pamatizglītī-

bu, iesaisti izglītības procesā. 

Šādu projektu iespējams īste-

not kādas no ES izglītības 

programmas ietvaros.  

 

Latvijā bija ieradušies Tautas 

skolu direktori no visiem 

Zviedrijas reģioniem, kuriem 

ir liela pieredze šajā jomā. 

Sadarbības ideja ir veidot 

apmaiņas programmas starp 

Zviedrijas un Latvijas pedago-

giem un audzēkņiem, kā arī 

īstenot Zviedrijas tautas izglītī-

bas (folkbildning) ideju Latvi-

jā kā jaunu pieeju pieaugušo 

izglītībai. Zviedrijas Tautas 

skolu direktori jau aizsākuši 

sarunas par iespējamo pilot-

projektu ar Saldus pilsētu, kas 

izrādījusi interesi par dalību 

šajā projektā. Līdz šim Saldus 

pilsēta ir piedalījusies daţādās 

apmaiņas programmās ar Stok-

holmas reģiona Lidingö pilsē-

tu. 

 

Katru gadu vairāki miljoni 

zviedru piedalās daţādās 

„folkbildning” (pieaugušo 

izglītības) aktivitātēs. Šīs ne-

formālās izglītības pirmsākumi 

meklējami Zviedrijā 

1844.gadā. Šajās skolās gan 

tolaik, gan tagad mācās tie 

cilvēki, kas daţādu iemeslu - 

gan sociālu, gan veselības pro-

blēmu dēļ nav spējuši iegūt 

nepieciešamo izglītību, tādējā-

di saskaroties ar problēmām 

darba tirgū. Skolās mācās arī 

pieaugušie no 18 līdz 80 gadu 

vecumam, kuri vēlas iegūt 

jaunas zināšanas, apgūt jaun-

as, dzīvei nepieciešamas, 

prasmes un iemaņas vai papil-

dināt iepriekš iegūto izglītību. 

 

Šobrīd Zviedrijā kopumā ir 

148 Tautas skolas. Tās var 

piedāvāt izglītību, kas ir valsts 

noteikta, kā arī izglītību, kas 

nepieciešama sabiedrībai. 

Bieţi vien šīs prasības nosaka 

daba tirgus un bezdarbnieki. 

Viens no svarīgiem aspek-

tiem, kas nosaka šo skolu pie-

dāvājumu, ir Zviedrijā dzīvo-

jošie imigranti.  

 

Tikšanās reizē ar Zviedrijas 

Tautas skolu direktoriem pie-

dalījās pārstāvji no IZM, Lat-

vijas Pieaugušo izglītības ap-

vienības un Izglītības satura 

un eksaminācijas centra. 
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16. un 17. aprīlī Eiropas Ko-

misija (EK) un Igaunijas Re-

publikas Izglītības un zinātnes 

ministrija rīkoja starptautisku 

konferenci "Radošums valodu 

apguvei – valodu apguve ra-

došumam", lai pulcētu Eiro-

pas Atzinības zīmi valodu 

apguvē (EAZVA) ieguvušo 

projektu īstenotājus no visas 

Eiropas Savienības. 

 

Projektu dalībniekiem bija 

iespēja gan prezentēt savā 

projektā paveikto, gan iepazī-

ties ar citu valstu EAZVA 

ieguvušajiem projektiem, 

smelties idejas un dibināt kon-

taktus sadarbībai.  

 

Latviju šajā konferencē pārstā-

vēja divi projekti, kuri ieguva 

Eiropas Atzinības zīmi 2008. 

gadā - Mālpils pagasta pado-

mes projekts "Valodām drau-

dzīgs pagasts", kura ietvaros 

Mālpils pagasta iedzīvotājiem 

ir iespējams atjaunot vācu va-

lodas zināšanas vācu valodas 

sarunu kluba nodarbībās un 

Ventspils Latviešu valodas 

mazākumtautību skolās meto-

diskās apvienības projekts 

"Valodas svētki", kas ir izglī-

tojošs pasākums visu Vents-

pils skolu 10. klašu audzēk-

ņiem un kas notiek jau vairāk 

nekā 10 gadus.  

 

EK pārstāvji iepazīstināja da-

lībniekus ar EK "Paziņojumu 

par daudzvalodību", uzsverot, 

cik nozīmīga valodu prasme ir 

darba ņēmēju mobilitātē un 

ES ekonomikas konkurētspē-

jā. 

 

Konferences ietvaros dalīb-

nieki darba grupās dalījās 

pieredzē par valodu apguves 

motivācijas paaugstināšanu, 

valodu apguvi ārpus formālās 

izglītības un par saturiski in-

tegrētu valodas mācīšanu.  

 

Plašāka informācijas par 

EAZVA un apbalvotajiem 

projektiem pieejama Akadē-

misko programmu aģentūras 

mājas lapā www.apa.lv.  

 

Radošums valodu apguvei – valodu apguve radošumam  

Nenokavē pieteikties! 
Valsts aģentūra „Akadēmisko 

programmu aģentūra” sadar-

bībā ar Izglītības un zinātnes 

ministriju izsludina konkursu 

uz Eiropas Atzinības zīmi 

valodu apguvē. Pieteikumi 

konkursam jāiesniedz līdz 

2009. gada 1. jūlijam 

 

2009. gada prioritātes: rado-

šums valodu apguvē un valo-

das uzņēmējdarbība. 

 

2009. gada konkursā var pie-

dalīties inovatīvi projekti, kuri 

piedāvā radoši apgūt vairākas 

valodas, it īpaši retāk mācītās 

un lietotās. Projekta aktivitā-

tēm pieteikšanās brīdī jābūt 

īstenošanas vai nobeiguma 

posmā un jāietver vismaz vie-

na no oficiālajām Eiropas Sa-

vienības valstu vai kandidāt-

valstu valodām. Aicinti pie-

teikties arī neformālās izglītī-

bas sniedzējus, piemēram, 

bibliotēkas, radio, televīziju, 

kā arī uzņēmumus, kas nodro-

šina saviem darbiniekiem va-

lodu apguves iespējas. 

 

Eiropas Atzinības zīme valodu 

apguvē (EAZVA) ir balva, 

kuru izveidoja Eiropas Savie-

nība un atbalsta Eiropas Komi-

sija. Tās mērķis ir popularizēt 

inovatīvu un efektīvu valodu 

apguvi. Tā tiek pasniegta 26. 

septembrī – Eiropas valodu 

dienā. 

 

Pieteikumi konkursam jāies-

niedz līdz 2009. gada 1. jūli-

jam (pasta zīmogs) valsts 

aģentūrā "Akadēmisko prog-

rammu aģentūra", Blaumaņa 

ielā 22, Rīgā, LV-1011. 

 

Pieteikuma anketas un papil-

du informācija: 

www.apa.gov.lv,  

eazva@apa.lv, tālr. 67280138 

 

Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2009  

Eiropas Moderno valodu centrs – atbalsts valodu profesionāļiem  

Sākot ar šo mācību gadu, 
valsts aģentūra „Akadēmisko 

programmu aģentūra” (APA) 

darbojas kā Eiropas Moderno 

valodu centra (EMVC) kon-

taktpunkts, nominējot pārstāv-

jus EMVC semināriem un 

konferencēm un organizējot 

vietējās aktivitātes.  

Lai informētu par moderno 

valodu centru, tā darbību un 

projektiem, 8.aprīlī APA rīko-

ja Eiropas Moderno valodu 

centra (EMVC) kontaktpunkta 

semināru, kurā piedalījās sveš-

valodu skolotāji un valodu 

izglītības speciālisti. 

 

Eiropas Moderno valodu cen-

tra kontaktpunkta koordinatore 

Jana Merţvinska informēja 

klātesošos par centra darbības 

programmu 2008.–2011. ga-

dam un tās projektiem, savu-

kārt Eiropas Moderno valodu 

centra darbnīcu dalībnieki 

dalījās iegūtajā pieredzē.  

 

Plašāk par semināru lasiet šeit 

 

http://www.apa.lv/
http://www.apa.lv/?news=243
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Jauni pētījumi un grāmatas valsts valodas attīstībai  

16. aprīlī Valsts valodas aģen-

tūra (VVA) rīkoja informatīvu 

semināru „Valsts valodas 

aģentūras jaunāko pētījumu 

un atbalstīto projektu rezultā-

ti”. Semināra mērķis bija iepa-

zīstināt sabiedrību (gan speci-

ālistus valodniecībā, gan inte-

resentus par latviešu valodas 

attīstības jautājumiem) ar 

2008. gadā veiktajiem pētīju-

miem, atbalstīto projektu re-

zultātiem un citiem Valsts 

valodas aģentūras īstenota-

jiem pasākumiem. 

 

Pēc VVA direktora 

J.Valdmaņa ziņojuma par 

Aģentūras darba rezultātiem, 

klātesošie ar interesi noklausī-

jās Rēzeknes Augstskolas 

docentes S.Lazdiņas uzstāša-

nos „Valodas Austrumlatvijā 

(etnolingvistiskais aspekts): 

pētījuma norise un rezultāti”. 

Šis sociolingvistiskais pētī-

jums, kuru veica 6 cilvēku 

darba grupa (docente 

I.Šuplinska, docente V.Čakša, 

maģistrants V.Malahovskis, 

maģistrante S.Pošeiko, lektore 

I.Brīvere) un studenti, tika 

atbalstīts 2008. gadā projektu 

konkursā „Valsts valodas attīs-

tība”. Kā to atzina projekta 

īstenotāji – šis ir Latvijā plašā-

kais respondentu skaita ziņā 

veiktais pētījums. 

 

VVA Sociolingvistikas daļa 

(vadītāja G. Kļava un līdzauto-

re LVAVA Starpkultūru ko-

munikācijas un izglītības darba 

vadītāja Ē. Pičukāne) savukārt 

iepazīstināja ar sociolingvistis-

kā pētījuma „Latviešu valodas 

prasme un lietojums augstāka-

jā izglītībā: izglītības reformas 

rezultāti” secinājumiem. Ap-

taujas rezultāti liecina, ka 

jauniešu latviešu valodas pras-

me ir pietiekama studijām un 

viņi var aktīvi iesaistīties 

valsts sabiedriskajā un ekono-

miskajā dzīvē. Ar pētījumu 

pilnībā var iepazīties arī VVA 

mājaslapā www.valoda.lv 

 

Valsts valodas aģentūra, 

2005.gadā aizsākot populārzi-

nātnisku rakstu krājuma 

„Valodas prakse: vērojumi un 

ieteikumi” izstrādi un izdoša-

nu, sadarbojās ar LU Latviešu 

valodas institūtu (LVI) un LU 

„Akadēmisko apgādu”. Otro 

gadu LVI veiksmīgi iesākto ir 

turpinājusi Liepājas Universi-

tāte, un 4.numura atbildīgā 

redaktore bija šīs Universitā-

tes asociētā profesore 

L.Lauze, kas klausītājus iepa-

zīstināja ar aktuāliem latviešu 

valodas prakses jautājumiem. 

Krājuma izdevēju godā jopro-

jām ir LU „Akadēmiskais 

apgāds”. 

 

Ar VVA atbalstu 2008.gadā 

izdots arī D. Ē.Dţozefa mo-

nogrāfijas „Valoda un politi-

ka” tulkojums latviešu valodā. 

Seminārā ar grāmatu, kas (kā 

norādīts priekšvārdā) ieteica-

ma visiem izglītotiem cilvē-

kiem un kas mums var palī-

dzēt „niansēti izprast valodas 

lielo nozīmību visdaţādākajās 

jomās un novērtēt tās lietoju-

ma daţkārt visnegaidītākās 

sekas mūsu dzīvē”, iepazīsti-

nāja apgāda „Zinātne” valdes 

priekšsēdētāja I.Segliņa un 

redaktore I.Jansone. 

 

Informatīvā semināra noslē-

gumā VVA direktora vietnie-

ce V.Līcīte iepazīstināja ar 

jaunāko VVA izdevumu 

„Mana valoda ir mans gods”. 

Tajā apkopoti 2008. gada 

Eiropas Valodas dienas skolē-

nu zīmējumu konkursa un 

literāro darbu konkursa labā-

kie darbi. Tas ir vizuāli atrak-

tīvs un emocionāls skolu jau-

natnes veltījums latviešu va-

lodai (grāmatas maketu skatīt 

mājaslapā www.valoda.lv) 
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Vispārējās izglītības kvalitātes 

novērtēšanas valsts aģentūra 

(VIKNVA) no 30.marta līdz 

3.aprīlim Eiropas Savienības 

Mūţizglītības programmas 

Caurviju programmas ietvaros 

organizēja studiju vizīti 

„Vispārējās izglītības kvalitā-

tes monitorings”. Mācību vi-

zītē piedalījās deviņi izglītības 

jomā strādājoši vadošie speci-

ālisti no dažādām Eiropas 

Savienības valstīm un vienas 

kandidātvalsts: Beļģijas, Itāli-

jas, Vācijas, Luksemburgas, 

Rumānijas, Spānijas un Turci-

jas. 

 

Kā stāsta VIKNVA direktore 

Evija Papule, mācību vizītes 

mērķis bija informācijas un 

pieredzes apmaiņa par izglītī-

bas kvalitātes novērtēšanu, 

monitoringu un izglītības sis-

tēmu kopumā daţādās Eiropas 

Savienības valstīs un kandi-

dātvalstīs. Vizītes laikā dalīb-

nieki iepazinās ar VIKNVA 

darbu, izveidoto un ieviesto 

vispārējās izglītības kvalitātes 

novērtēšanas sistēmu Latvijā. 

Vizītes dalībniekiem bija pa-

tiesi profesionāla interese par 

Latvijas pieredzi izglītības 

kvalitātes novērtēšanas proce-

sā - izglītības iestāţu darbības 

kvalitātes novērtēšanas jeb 

akreditācijas sistēmu, iekšējās 

un ārējās vērtēšanas sasniegta-

jiem rezultātiem, kā arī sasnie-

gumiem kvalitatīvas izglītības 

nodrošināšanā, balstoties uz 

akreditācijas rezultātiem.  

 

Diskusijas laikā vizītes dalīb-

nieki atzinīgi novērtēja Latvi-

jas pieredzi un sasniegto, pa-

pildinot ar savas valsts piere-

dzi, esošo sistēmu un plānoto. 

Piemēram, Vācijā atsevišķos 

reģionos arī ir ieviesta izglītī-

bas iestāţu darbības kvalitātes 

novērtēšanas (ārējās vērtēša-

nas) sistēma. Vācu kolēģu 

pieredze un atzinumi veicināja 

vizītes dalībnieku aktīvu dis-

kusiju par izglītības kvalitātes 

novērtēšanas veidiem, rezultā-

tiem un ietekmi katras valsts 

izglītības politikā.  

 

Tikšanās laikā ļoti lielu intere-

si izraisīja VIKNVA īstenotās 

ESF Nacionālās programmas 

„Pedagogu tālākizglītības me-

todiskā tīkla nodrošinājuma 

izveide” ietvaros izveidotā 

pedagogu darba kvalitātes 

novērtēšanas sistēma. Arī Tur-

cijā un Rumānijā darbojas 

pedagogu darba kvalitātes 

vērtēšanas un motivēšanas 

sistēma, līdz ar to šī jautājuma 

apspriešana izvērtās par intere-

santu pieredzes apmaiņas 

sarunu, kas kopumā tika vēr-

tēta kā iespēja mērķtiecīgi 

paaugstināt pedagogu darba 

kvalitāti un attiecīgi arī atal-

gojumu. 

 

Lai iepazītos ar Latvijas Re-

publikas izglītības sistēmu, 

vizītes dalībnieki apmeklēja 

(IZM, Izglītības satura un 

eksaminācijas centra darbinie-

ki turpināja diskusiju par iz-

glītības kvalitāti, iepazīstinot 

vizītes dalībniekus ar Latvijas 

valsts pārbaudījumu sistēmu 

(organizatoriskie jautājumi, 

satura un rezultātu izmantoša-

na) un iespējām veidot izglītī-

bas kvalitātes monitoringu.  

 

Vizītes dalībnieki apmeklēja 

arī vairākas vispārējās izglītī-

bas iestādes - Rīgas Klasisko 

ģimnāziju un Rīgas Valsts 

1.ģimnāziju. Pateicoties Jel-

gavas pašvaldības atbalstam, 

vienu no vizītes dienām dalīb-

nieki pavadīja Jelgavā, iepa-

zīstoties ar pilsētas izglītības 

iestādēm. Jelgavas izglītības 

pārvaldes vadītāja Gunta Au-

za iepazīstināja ar pilsētas 

izglītības sistēmu kopumā un 

tās darbības pamatprincipiem. 

Dalībnieki viesojās Jelgavas 

Reģionālajā pieaugušo izglītī-

bas centrā, viesiem bija iespē-

ja gūt ieskatu arī par profesi-

onālās izglītības sistēmu, ap-

meklējot Jelgavas Amatu vi-

dusskolu un iepazīties ar sko-

las darbu.  

 

Latvijas Universitātes Peda-

goģijas un psiholoģijas fakul-

tātē studiju vizītes dalībnieki 

uzzināja ne tikai par OECD 

PISA pētījumu un tā rezultā-

tiem Latvijā, redzot arī savu 

valstu situāciju, bet arī aktīvi 

diskutēja par pētījuma rezul-

tātu apkopojumu, analīzi, 

secinājumiem, kā arī pārrunā-

ja pētījuma nozīmi izglītības 

politikas veidošanā. 

Nr.14 

Starptautiskās studiju vizītes laikā diskutē par izglītības 

kvalitātes novērtēšanu un izglītības sistēmu  

Studiju vizītes dalībnieki Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā. 



 

27.aprīlī tika apbalvoti skolē-

nu pētniecisko darbu konkursa 

„Cilvēks – ūdens - veselība” 

uzvarētāji. Ţūrija, kuras sastā-

vā bija Latvijā pazīstami vi-

des, veselības un izglītības 

eksperti, par labākajiem atzina 

Engures vidusskolas un Rīgas 

88.vidusskolas skolēnu dar-

bus. Kopumā konkursā pieda-

lījās 329 skolēni un 118 sko-

lotāji, konkursā tika iesniegti 

118 darbi. 

 

Konkurss norisinājās šī mācī-

bu gada garumā visā Latvijā 

un to organizēja „Zepter Inter-

national Baltic” ar Izglītības 

un zinātnes ministrijas, Rīgas 

domes Izglītības, jaunatnes un 

sporta departamenta atbalstu. 

 

Konkursa galvenā tēma – kas 

ir dzeramais ūdens, kāda ir tā 

kvalitāte Latvijā, kā tas ietek-

mē cilvēka veselību un ārējo 

izskatu. Skolēni izstrādāja 

pētnieciskos darbus, kas sastā-

vēja no teorētiskās un radošās 

daļas. Projekta ietvaros lektori 

no uzņēmuma Zepter Interna-

tional Baltic nolasīja gandrīz 

250 lekcijas skolās visā Latvi-

jā. Skolēniem, viņu vecākiem 

un skolotājiem tika stāstīts par 

to, kā ūdens kvalitāte ietekmē 

cilvēka veselību un skaistu-

mu. 

 

„Tīrs ūdens ir cilvēka veselī-

bas ķīla. Mēs vēlējāmies raisīt 

skolēnu interesi par vienu no 

dabas vērtīgākajiem resursiem 

– ūdeni. Žūriju un arī uzņē-

muma pārstāvjus iepriecināja, 

ka daudzi konkursam iesnieg-

tie darbi bija izstrādāti ļoti 

nopietni un lika aizdomāties. 

Svarīgi jau skolas vecumā 

saprast, ka ūdens, kuru mēs 

lietojam pārtikā un sadzīvē, 

ļoti lielā mērā ietekmē mūsu 

ārējo izskatu, veselību un lab-

sajūtu,” norāda „Zepter Inter-

national Baltic” valdes locek-

lis Konstantīns Tjagnirjadko. 

Žūrijas sastāvā bija tādi labi 

zināmi eksperti kā dabas pēt-

nieks Māris Olte, ārste – dieto-

loģe Lolita Neimane, Latvijas 

Vides izglītotāju asociācijas 

priekšsēdētāja Elita Lavrinovi-

ča, Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervāta hidrologs Andris 

Urtāns, IZM Politikas koordi-

nācijas departamenta direktore 

Dace Ratniece, Vides aizsar-

dzības kluba un Latvijas Zaļās 

kustības pārstāves Dace Beķe-

re. 

 

Uzvarētāji tika noteikti vairā-

kās nominācijās: 

 

Labākie projekti 5.-8.klašu 

grupā: 

1. vieta – 6. klases skolnieks 

Toms Lācis ar projektu 

”Dzeramā ūdens kvalitāte pie-

jūras ciemā”, Engures vidus-

skola, saņēma dāvanu karti 

ceļojumam 250 latu vērtībā. 

Projekta vadītāja skolotāja 

Ingrīda Elviņa saņēma Zepter 

dāvanu karti 200 eiro apmērā. 

 

2. vieta – 4. klases skolēnu 

grupa Artis Plešs, Eduards 

Plušs, Kristiāna Zelča, Inese 

Loseva , Balvu rajona Eglaines 

pamatskola, skolotāja Anita 

Stalidzāne. Skolēni saņēma 

Zepter dāvanu karti 250 eiro 

apmērā. 

 

3. vieta – 8. klases skolniece 

Anna Beāte Būmane ar projek-

tu “Ūdens tukumniekiem, tu-

kumnieki – ūdenim”, Tukuma 

E.Birznieka-Upīša 

1.pamatskola, skolotāja Indra 

Būmane. Skolniecei dāvanu 

karte 150 eiro apmērā no uzņē-

muma Zepter. 

 

Labākie projekti 9.-12.klašu 

grupā: 

1. vieta – 10 . klases skolnieku 

grupa Jeļena Strahova, Alek-

sandra Popoviča, Anna Poro-

fieva, projekts “Cilvēks – 

Ūdens – Veselība”, Rīgas 88. 

vidusskola, saņēma dāvanu 

karti ceļojumam 250 latu vēr-

tībā. Projekta vadītāja skolo-

tāja Ļubova Gorbikova saņē-

ma Zepter dāvanu karti 200 

eiro apmērā. 

2. vieta – 12. klases skolnieks 

Toms Muiţnieks, projekts 

“Ūdens kvalitāte Liepājas 

mikrorajonos”, J. Čakstes 

Liepājas pilsētas 10. vidus-

skola, skolotāja Lolita Stāl-

berga. Skolēns saņēma Zepter 

dāvanu karti 250 eiro apmērā. 

3. vieta - 11. klases skolēnu 

grupa Madara Zariņa, Sannija 

Jelsmane, projekts „Cilvēks – 

Ūdens – Veselība”, Auces 

vidusskola, skolotāja Ligita 

Vernere. Skolniekiem dāvanu 

karte 150 eiro apmērā no uz-

ņēmuma Zepter. 

 

Aktīvākā skola: 

Balvu rajona Eglaines pamat-

skola izrādījās aktīvākā skola 

– no tās tika saņemts lielākais 

konkursam derīgo projektu 

skaits (proporcionāli audzēk-

ņu skaitam). Mācību iestāde 

balvā saņēma ūdens attīrīša-

nas sistēmu „Aqueena” ar 

lielāku ūdens attīrīšanas jaudu 

no uzņēmuma Zepter. 

Turklāt visi skolnieki par cen-

tību tika apbalvoti ar diplo-

miem un veicināšanas balvām 

no uzņēmuma Zepter. 

Latvijas tirgū Zepter Interna-

tional Baltic strādā no 

1995.gada. Pasaulē zīmols 

Zepter ir pazīstams kopš 

1986.gada. Uzņēmums ir so-

ciāli atbildīgs, veicina un at-

balsta pētniecisko darbību un 

izglītību. Uzņēmuma misija – 

tiekšanās pretī garākai, veselī-

gākai un laimīgākai dzīvei. 

 

Līdz šī gada maija beigām 

uzņēmuma „Zepter Internati-

onal Baltic” Kristāla zālē 

(Kr.Valdemāra 33, 4.stāvs) 

notiks visu darbu izstāde. 

Ieeja bez maksas! 

 

 

18 skolēnu domas par tīru ūdeni  
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Ar skolēnu pētniecisko 

darbu konkursa 

„Cilvēks -ūdens - 

veselība”  darbiem līdz 

maija beigām var 

iepazīties  uzņēmuma 

„Zepter International 

Baltic” Kristāla zālē. 
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Skolēni rāda prasmes radioelektronikā  

Marta nogalē IZM Valsts jau-

natnes iniciatīvu centrā sadar-

bībā ar Rīgas Tehnisko uni-

versitāti notika Latvijas 

skolēnu radioelektronikas 

pulciņu skate, kurā piedalījās 

radioelektronikas pulciņu 

dalībnieki un viņu pedagogi 

no visas Latvijas.  

  

Skatītājiem bija iespēja vērot 

35 radioelektronikas darbu 

demonstrāciju darbībā. Dar-

bus vērtēja Rīgas Tehniskās 

universitātes Elektronikas un 

telekomunikāciju fakultātes 

studenti. Skatē piedalījās da-

lībnieki vecuma grupās –  5.-

7.klase, 8.-9.klase, 10.-

12.klase, kā arī jaunieši vecu-

mā līdz 25 gadiem.  5.-7.klašu 

grupā piedalījās skolēni, kas 

mācās 3. klasē. Tas skaidro-

jams ar bērnu spējām un ta-

lantu, apgūt sareţģītas lietas 

agrākā vecumā. 

  

1. vietu ieguvēji: Guntis 

Celms (6.kl.) Alūksnes BJC 

Tehniskās jaunrades klubs ar 

darbu „Finanšu sistēmas mo-

delis” (uzskatāma efektu ierī-

ce), Oļegs Samovarovs (9.kl.) 

ar darbu „Jonofons” BJC Rī-

gas Skolēnu pils, Maksims 

Demčenko, Nikita Martovs un 

Aleksandrs Orļackis (9.kl.) 

kopdarbā „Rotējošais dis-

plejs”, Kristaps Deģis(10.kl) 

Liepājas BJTC ar darbu „Low 

bas jeb Sab vufera filtrs un UV 

metrs”, Pavels Juršis (jauniešu 

grupa līdz 25.g.) Daugavpils 

BJC „Jaunība” ar darbu „L-C 

metrs”. 

 

2.vietu ieguvēji: Bogdans 

Grigorjevs (7.kl). un Edgaras 

Zaharenoks(6.kl.) Alūksnes 

BJC Tehniskās jaunrades 

centrs ar darbu „Ekoloģiskais 

transporta modelis”, Jēkabs 

Meţinskis (5.kl.) Tehniskās 

jaunrades nams „Annas 2” ar 

darbu „Lāzerzīmētājs”, Dmit-

rijs Konons un Andris Prokof-

jevs (8.kl.) BJC „Rīgas Skolē-

nu pils” ar darbu 

„Pastiprinātājs”, Edvīns Puče-

lis (11.kl.) ar darbu Foto šau-

tuve, Daugavpils BJC 

„Jaunība”. 

 

3.vietas ieguvēji: Artūrs Bok-

ta (7.kl.) BJC „Rīgas Skolēnu 

pils” ar darbu „Apsardzes 

signalizācija”, Kristaps Druva 

(8.kl.) Liepājas BJTC ar dar-

bu „Frekveņču mērītājs”. 

 

Alūksnes BJC Tehniskās 

jaunrades klubs  darbojas jau 

28 gadus. Šo gadu laikā jaun-

ie meistari ir piedalījušies 65 

izstādēs, skatēs un sacensībās, 

tajā skaitā arī 9 starptautiskās. 

Jauno tehniķu, foto video 

operatotu, elektroniķu izgata-

votie darbi 75 reizes ir novēr-

tēti ar daţādām medaļām un 

346 diplomiem. Kluba darbu 

visus šos gadus vada Vladi-

mirs Sahņenko.  

 

2.vietas ieguvējs Edvīns Pu-

čelis tehniskās prasmes ap-

gūst  Daugavpils BJC 

„Jaunība”. Puisis izstrādājis 

darbu „Fotošautuve”, jo vēlē-

jies pārbaudīt fotoprecizitāti. 

Rīgas tehniskās jaunrades 

centra „Annas 2” 3.klases 

skolēni veidojuši darbus ar 

atšķirīgām tēmam. Toms Kal-

niņš izveidojis „Ūdens tīrības 

mērītāju”, kurš ar signālu 

ziņo, ka ūdens nav tīrs. Toms 

Kalniņš atzina, ka ļoti priecā-

jas, ja tiek dota iespēja pašam 

veidot ko interesantu.  

        

Žūrijas priekšsēdētājs Mārtiņš 

Doniņš atzina, ka jaunie teh-

niķi ir malači un izstrādājuši 

patiesi interesantus darbus. 

Vērtējot nav viegli izlemt, 

kurš uzvarēs. Studenti uzsvē-

ra, ka vēlas redzēt jaunos cen-

soņus nākotnē Rīgas Tehnis-

kās universitātes studentu 

statusā. 

 

Šajās interneta vietnēs iespē-

jams atrast daţādas elektroni-

kas uzbūves shēmas: 

www.myrobot.ru 

www.shemopay.do.am 

 

 

Nr.14 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Alūksnes BJC Tehniskās jaunrades centra dalībnieki ar vadītāju 

Vladimiru Sahņenko. 

http://www.myrobot.ru/
http://www.shemopay.do.am/


 

20 

Nr.14 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Pie Brīvības pieminekļa tiksies Latvijas izglītības iestāžu 

labākie pūtēju orķestri  

 4.maijā plkst.12.00 laukumā 

pie Brīvības pieminekļa notiks 

Latvijas izglītības iestāţu pū-

tēju orķestru defile konkursa 

fināls. Pasākumā piedalīsies 

ap 400 labāko pūtēju un tiks 

izpildīti 10 skaņdarbi. Pasāku-

mā piedalīsies Nacionālo bru-

ņoto spēku orķestru priekš-

nieks Dainis Vuškāns un diri-

ģents Pēteris Rudzītis. Kā 

viesi pasākumā uzstāsies jaun-

iešu pūtēju orķestris 

„Auseklītis” un Nacionālo 

bruņoto spēku štāba pūtēju 

orķestris. 

 

Latvijas skolu pūtēju orķestri 

no 2002.gada apgūst defile 

žanru. 2005.gadā IX Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētku ietvaros notika 

pirmā pūtēju orķestru defile 

programma pie Brīvības pie-

minekļa. Nu jau tā kļuvusi par 

tradīciju 4.maijā, Latvijai nozī-

mīgā dienā, kad skolu pūtēju 

orķestri uzstājas ar defile 

programmām pie Brīvības 

pieminekļa. 

 

Izglītības un zinātnes minis-

trijas Valsts jaunatnes iniciatī-

vu centrs pasākumu organizē, 

gatavojoties X Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem  

  

Pasākumu aicināti vērot visi 

interesenti!  

  

1.maijā Rīgā, Vērmanes dār-

zā, atzīmējot Latvijas piecus 

gadus Eiropas Savienībā, visi 

interesenti aicināti apmeklēt 

Dārza svētkus. 

 

Pasākuma dalībniekiem būs 

iespēja klātienē iepazīties ar 

Eiropas Savienības dalībval-

stu daudzveidību, ceļošanas 

un studiju iespējām, kā arī ar 

piemēriem, kā attīstījusies šo 

valstu sadarbība ar Latviju. 

Aktivitātes katras Eiropas 

Savienības dalībvalsts teltī 

būs sagatavojusi attiecīgās 

valsts vēstniecība Latvijā. 

 

Arī Latvijai pasākumā būs 

īpašas teltis, kurās apmeklētāji 

varēs iepazīties ar vairākām 

Latvijai aktuālām tēmām Ei-

ropas Savienības, kā arī noza-

rēm, kas nodrošina pilnvērtīgu 

Latvijas ieguldījumu Eiropas 

Savienības un veicina Latvijas 

atpazīstamību citu dalībvalstu 

vidū. Atsevišķā teltī būs ie-

spēja uzzināt vairāk par Eiro-

pas Parlamenta darbības nozī-

mi un ietekmi ikviena Eiropas 

Savienības iedzīvotāja dzīvē. 

 

IZM un APA aicina apmeklēt 

IZM un Akadēmisko programmu aģentūra piedalās pasākumos 

„Latvijas pieci gadi ES” 

Aktivitāšu telti, kur visas 

dienas garumā apmeklētājiem 

tiks piedāvāta iespēja interaktī-

vā veidā iepazīties ar Latvijas 

dalību Eiropas Savienībā sais-

tītajiem jautājumiem: 

Pētniecības un 

inovāciju attīstība 

un sekmēšana; 

Radošuma un ino-

vāciju spēju veici-

nāšana interešu 

izglītībā; 

 

Diskusiju teltī būs iespējams 

piedalīties prezentācijās un 

diskusijās par aktuāliem jautā-

jumiem, kā arī pirms un pēc 

programmas un tās starplaikos 

vērot daţādus Latvijas tēla un 

tūrisma videoklipus. 

13:30 - Vispārizglītojošo 

skolu skolotāju un skolēnu 

radošuma izpausmes Eiropas 

radošuma un inovāciju gadā 

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienība atsevišķā Eiropas 

darba tiesību teltī sniegs infor-

mācija un konsultācijas par 

Latvijas iedzīvotāju darba tie-

sībām un iespējām. 

 

Īpašu programmu jauniešiem 

un bērniem sagatavojušas 

jauniešu nevalstiskās organi-

zācijas, kas informēs par 

Eiropas Savienības sniegta-

jām iespējām jauniešiem, kā 

arī aicinās apmeklētājus ie-

saistīties interaktīvās aktivi-

tātēs par Eiropas Savienības 

tēmu. 

 

Visas dienas garumā uz Vēr-

manes dārza skatuves ar 

muzikāliem priekšnesumiem 

uzstāsies orķestri, kori, gru-

pas un ansambļi. 

 

Visās aktivitātēs Vērmanes 

dārzā 1.maijā varēs piedalī-

ties bez maksas. 

 

Eiropas Savienības Dārza 

svētkus organizē Ārlietu 

ministrija sadarbībā ar Eiro-

pas Komisijas pārstāvniecī-

bu Latvijā un Rīgas domi, 

atbalsta Izglītības un zināt-

nes ministrija. 

 

Savukārt kinoteātrī „Rīga” 

no 1.-3.maijam būs skatāma 

īpaša Eiropas filmu prog-

ramma bērniem un jaun-

iešiem. 

Piedalies arī Tu! 
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Gatavojoties 2010.gadā gaidā-

majiem X Latvijas skolu jau-

natnes dziesmu un deju svēt-

kiem, 16.aprīlī Rīgas Skolēnu 

pilī norisinājās Valsts jaunat-

nes iniciatīvu centra sadarbībā 

ar Rīgas Domes Izglītības, 

jaunatnes un sporta departa-

mentu organizētais Latvijas 

izglītības iestāţu jaukto koru 

konkurss.  

 

Konkursā piedalījās 30 skolu 

jauktie kori, izpildot 3 dzies-

mas no X Latvijas skolu jau-

natnes dziesmu un deju svētku 

koru koncerta repertuāra.  

 

Dana Atslēga un Anete 

Skaistkalne mācās Rīgas 25. 

vidusskolā un korī dzied jau 

daudzus gadus. Meitenes ļoti 

vēlas piedalīties X Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētkos un uzsver, ka šim 

nozīmīgajam notikumam jāga-

tavojas rūpīgi. Arī par kora 

vizuālo izskatu domāts savlai-

cīgi – dalībnieki uzstājas spe-

ciāli šūtos tērpos ar zilām kak-

lasaitēm.   

 

Kristīne Zaščerinska un Marta 

Kaļķis no Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijas kora runā par patri-

otismu, kam tieši dziesmu 

svētkos ļauts izpausties īpaši 

spilgti. Meitenes nevarot vien 

sagaidīt, kad atkal būs iespēja 

stāvēt uz Meţaparka Lielās 

estrādes skatuves, kurai piemī-

tot kāds maģisks spēks. Marta 

uz jaukto koru konkursu Rīgas 

skolēnu pilī ieradusies tautas-

tērpā, taču ar apsaitētu kāju un 

kruķiem. „Nieks vien, tas man 

nespēj traucēt dziedāt un kavēt 

piedalīties”, atzīst Marta.. 

Ar šo konkursu tika aizsākti 

izglītības iestāţu zēnu koru, 5.

-9.klašu koru un jaukto koru 

konkursi Latvijas rajonos un 

pilsētās. Konkursu noslēgums 

paredzēts 19.maijā Ludzas 

rajonā. 

 

Pasākuma mērķis ir veicināt 

Latvijas izglītības iestāţu 

jaukto koru māksliniecisko 

izaugsmi, pilnveidot audzēk-

ņu individuālās un kolektīva 

radošās spējas. Padziļināt 

interesi par kora dziedāšanas 

tradīciju saglabāšanu, gatavo-

joties X Latvijas skolu jaunat-

nes dziesmu svētkiem un ro-

fesionāli novērtēt koru māk-

sliniecisko izaugsmi un peda-

gogu darbu. 

 

   

Skolu jaunatne pošas dziesmu svētkiem    

Rīgas 25.vidusskolas kora dalībnieces. 

  Latvijas vispārējās 

izglītības iestāžu zēnu 

koru, 5.-9.klašu koru un 

jaukto koru konkursi 

rajonos un pilsētās 

2009.gada maijā 

 

 

7.maijā Balvu 

pamatskolā (9:00), balvu 

pilsētas ģimnāzijā 

(14:00), Gulbenes 

Kultūras centrā (13:00), , 

Kuldīgas BJC (11:00), 

Valkā, Strenčos, 

Smiltenē, Palsmanē 

(9:00), Daugavpils 

16.vidusskolā un citās 

Daugavpils skolās (no 

10:00), Ludzas Tautas 

namā (11:00), 

 

8.maijā - Rīgas 

100.vidusskolā 11:00 

(zēnu kori), 

 

14.maijā - Ventspils 

1.ģimnāzijā (13:00), 

 

15.maijā - Daugavpils 

rajona Kultūras centrā 

(11:00), Jēkabpils Tautas 

namā (11:00), Krāslavas 

Kultūras namā (10:00), 

Rēzeknes rajona 

Ilzeskalna pamatskolā 

(13:00). 



 Gatavojoties X Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem, martā un aprīlī vi-

sos Latvijas rajonos un nova-

dos norisinājās IZM Valsts 

jaunatnes iniciatīvu centra 

organizētais vizuālās un lietiš-

ķās mākslas konkurss „Ar 

vilciņu Rīgā braucu...”. 

         

Konkursa dalībnieki daţādās 

vizuālās un lietišķās mākslas 

tehnikās tika aicināti risināt 

tēmu „vilciņš”, piedāvājot arī 

daţādas apakštēmas: vilciņš 

kā rotaļlieta, vilciņš kā kustī-

ba, vilciņš kā krāsu, ritmu, 

rakstu spēle u.c.  Projekta 

realizācijas gaitā tika pētītas 

senās rotaļlietas, to nosauku-

mi, formas, krāsas un rotāju-

mi, cenšoties atrast savam 

novadam raksturīgo un mek-

lējot jaunas, oriģinālas idejas, 

īpašu uzmanību veltot vilci-

ņam kā 2010. gada skolu jau-

natnes dziesmu un deju svēt-

ku simbolam.   

  

17.aprīlī LIDO SPICE Bērnu 

atrakciju pilsētiņā tika atklāta 

interešu izglītības vizuālās un 

lietišķās mākslas konkursa 

„Ar vilciņu Rīgā braucu....” 

vizuālās mākslas laureātu 

darbu izstāde. Pasākumā iera-

dās Latvijas novadu konkursa 

koordinatori un dalījās iespai-

dos par pieredzēto konkursa 

norisē. Kurzemes novada 

koordinatore Iveta Strikasa ir 

vienlaikus arī Saldus rajona 

BJC metodiķe. Viņas skatīju-

mā bērnu un jauniešu darbi 

lielā mērā bijuši atkarīgi no 

skolotāja vēstījuma un snieg-

tās motivācijas. Kurzemes 

rajona bērniem pirmais, kas 

ienācis prātā, ir pelēkais 

vilks, kas dzīvo meţā. Taču 

arī seno rotaļlietu bērni nav 

aizmirsuši attēlot savos dar-

bos. "Citam svarīgāks krāsu 

prieks, bet citam rotaļa, kas 

ļāva variēt ar krāsām un da-

žādām tehnikām. Bērni dar-

bos attēlojuši redzēto un jus-

to, kas patiesi ieinteresējis 

konkursa ţūriju", stāsta 

I.Strikasa. No Kurzemes no-

vada vizuālās mākslas izstādē 

apskatāmi 13 labākie un inte-

resantākie darbi, lai gan ţūri-

jai nebija viegli izlemt, kurš 

darbiņš labāks. Bērnos mīt 

patiesi liels radošums, uzsvē-

ra I.Strikasa. Lietišķās māk-

slas darbi veidoti arī metāla 

tehnikā un mājturībā. Tieši 

Kurzemes novada laureātes 

Elīnas Skrastiņas darbs 

„Vilciņš kā vilciņš” izvēlēts 

izstādes ielūgumam. Elīna 

vizuālās mākslas prasmes 

apguvusi Kurzemes bērnu un 

jauniešu centrā pedagoģes 

Ināras Dumpenieces vadībā.  

 

Savukārt Vidzemes novada 

koordinatore Dace Brizauska 

pastāstīja, ka Vidzemes nova-

da bērni vairāk zīmējuši tieši 

krāsaino rotaļu vilciņu. Arī 

Vidzemē darbi veidoti visda-

žādākajās vizuālās mākslas 

tehnikās. No Vidzemes nova-

da izstādē apskatāmi 17 labā-

kie darbi, no kuriem 6 zīmēti 

Cēsīs. 

 

27.aprīlī Etnogrāfiskās brīv-

dabas muzeja izstāţu zālē 

tika atklāta lietišķās mākslas 

izstāde, kurā apskatāmi ap 

100 lietišķās mākslas darbu, 

savukārt 3.maijā no 

plkst.12.00 te darbosies rado-

šās darbnīcas.   

 

 

 

Vizuālās mākslas laure-

ātu darbu izstāde LIDO 

SPICE Bērnu atrakciju 

pilsētiņā un lietišķās 

mākslas laureātu darbu 

izstāde Etnogrāfiskajā 

brīvdabas muzejā būs 

apskatāma  

līdz 7.jūnijam. 

Noslēdzies vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Ar vilciņu 

Rīgā braucu...”  
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Nr.14 

Elīnas Skrastiņas (Kurzemes BJC) darbs "Vilciņš kā vilciņš" , 

kas izmantots izstādes plakātam. 



 Nr.14 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Pieteikties informatīvā izde-

vuma saņemšanai var IZM 

mājas lapā 

 

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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