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01.06.2009. 

Esiet sveicināti jūnijā! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klāt jūnijs, dabā turpinās lielā ziedēšana, bet 

daudziem skolēniem, viņu vecākiem un pe-

dagogiem sācies satraukuma pilnais eksā-

menu laiks. Gribas novēlēt jums visiem - 

tiem, kuri šogad saņems dokumentu par ie-

gūto pamatskolas, vidusskolas, profesionālo 

vai augstāko izglītību - lai izdodas veiksmīgi 

apliecināt  apgūtās zināšanas, lai ikvienam ir 

gandarījums par paveikto un piepildās nākot-

nes ieceres!   

 

“Pasaulē nav skaistākas pārmērības par 

pateicības pārmērību, tāpēc saku paldies 

visiem par godam paveiktu darbu un vēlu 

atjaunot spēkus nākamajam darba cēlie-

nam,”  saka izglītības un zinātnes ministre 

Tatjana Koķe, atskatoties uz aizvadīto mācī-

bu gadu un akcentējot nākamā mācību cēlie-

na prioritātes. Šodien stāstām arī par peda-

gogu algām un septembrī plānotajām izmai-

ņām, par kurām 28.maijā panākta vienoša-

nās starp IZM un Latvijas Izglītības un zināt-

nes darbinieku arodbiedrību. 

 

Izglītības un zinātnes ministrija ir radusi ie-

spēju no Eiropas Sociālā fonda nodrošināt 

stipendijas maģistrantiem un doktorantiem 

tādā apmērā, kas ļaus viņiem pilnvērtīgi no-

doties studiju procesam, nedomājot par izti- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kas nodrošināšanu ar papildu darbiem tāda ir 

šodienas izdevuma patiesi priecīgā ziņa. 

Savukārt, izmantojot Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzekļus vairāk nekā 100 

miljonu latu apmērā, daudzām Latvijas 

augstskolām būs iespēja uzlabot savu infra-

struktūru. 

 

Kā katru gadu, noslēdzoties kārtējam mācību 

cēlienam,  daudzu skolu klašu kolektīvi plāno 

doties pārgājienos un ekskursijās. Kā rīko-

ties, lai šo jauko notikumu neaizēnotu nepatī-

kami starpgadījumi - arī par to šodienas izde-

vumā. Vecākiem noteikti būs noderīga arī 

informācija par bērnu vasaras nometnēm. 

 

Ar šodienu aizsākam jaunu rubriku un turp-

mākajos izdevumos jūs informēsim par katrā 

mēnesī Ministru kabinetā apstiprinātajiem un 

Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātajiem 

svarīgākajiem IZM sagatavotajiem tiesību 

aktu projektiem. 

 

 

Lai jūnijs ir saulains un jaunām ierosmēm 

bagāts!  

 

 

Ar cieņu -  Komunikācijas nodaļa 
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Raugoties uz jauno mācību gadu 

 

Dr.Tatjana Koķe, 

izglītības un zinātnes ministre  

 

Pagājušajā nedēļā visās Latvijas skolās bija 

pēdējā skolas diena – mācību gada pēdējais 

zvans jau izskanējis, absolventi vēl kārto 

pārbaudījumus un studentiem rit sesija. Šī 

diena rada īpašu noskaņojumu, liek atskatī-

ties uz paveikto un rosina domāt par nākotni, 

par 2009./2010.mācību gadu. Vēlos teikt lielu 

paldies ikvienam par aizvadītajā darba cēlie-

nā paveikto.  

 

Kā ik gadu, arī šogad izglītībā tika meklēti un 

ieviesti dažādi jauni risinājumi. Prieks, ka 

kopumā šajā mācību gadā pedagogu rindas 

papildinājuši 359 jauni skolotāji. Skolotāji un 

skolēni bagātinājuši savu pieredzi un dalīju-

šies savās zināšanās ar citu valstu kolēģiem 

un vienaudžiem. Tāpat aizejošajā mācību 

gadā tika uzsākta jauna iniciatīva – 

„Iespējamā misija”, kuras ietvaros talantīgi 

jaunieši uzsāka darbu skolās.  

 

Pagājušā gada nogalē publicētie starptautis-

kā matemātikas un dabaszinātņu izglītības 

attīstības tendenču pētījuma TIMSS rezultāti 

liecina, ka Latvijas 4.klašu skolēnu sasniegu-

mi dabaszinātnēs ir starp augstākajiem pa-

saulē – 7.vietā, līdzīgi kā Honkongas, Japā-

nas, Krievijas un Anglijas skolēnu sasniegu-

mi. 

 

Latvijas skolēni sekmīgi piedalījušies gan 

rajonu, gan Latvijas olimpiādēs un drīzumā 

savas valsts vārdu aizstāvēs un spodrinās 

starptautiski. Savas prasmes un zināšanas 

jaunieši izcili demonstrēja arī Latvijas 

33.skolēnu zinātniskā konferencē – 690 sko-

lēni dažādās aktuālās zinātņu nozarēs bija 

pieteikuši 553 darbus. Savukārt pagājušā 

gada zinātniskās konferences dalībnieki – 

Latvijas jaunie fiziķi, Rīgas Valsts 

1.ģimnāzijas absolventi, Latvijas Universitā-

tes 1.kursa studenti Ēriks Zaharans un Jānis 

Zaharans 20.Eiropas Savienības jauno zināt-

nieku konkursā Dānijā ieguva galveno – mo-

netāro balvu par darbu „Kardiovaskulārās 

sistēmas monitorings”. Šis ir augstākais ap-

balvojums, ko mūsu jaunieši jebkad ieguvuši 

ES Jauno zinātnieku konkursā.  

 

Nākamais mācību gads  

 

Ko vēlētos uzsvērt par darbu nākamajā mā-

cību gadā? Noteikti man pievienosieties, ka 

jaunais mācību gads nesīs jauninājumus un 

pārmaiņas jeb strukturālās reformas – ar 

jaunu izglītības finansēšanas modeli „nauda 

seko skolēnam”; ar to, ka skolēnu skaits sa-

mazināsies par divpadsmit tūkstošiem, līdz 

ar to samazināsies arī skolotāju darba ap-

joms. Bet vienlaikus vēlos uzsvērt, ka līdz 

jaunās sistēmas pilnīgai ieviešanai vēl dau-

dziem no jums ir iespēja „pielikt” roku, kļūstot 

par jauno novadu pašvaldību deputātiem un 

pašiem pieņemot ikvienam iedzīvotājam at-

bilstošākos lēmumus, īpaši – izglītības jomā.  

Strukturālo reformu mērķis ir – efektivizējot 

finanšu līdzekļu izmantošanu, uzlabot izglītī-

bas kvalitāti. Aizvadītajā mācību gadā notika 

jaunā finansēšanas modeļa „nauda seko 

skolēnam” virtuālā modelēšana un tā būtība 

pašvaldībām ir zināma. Taču vēlos teikt, ka 

arī nākamajā mācību gadā darbs izglītības 

iestādēs ritēs savā stabilajā gaitā – ar skaid-

ru saturu un mērķiem mācībās un audzināša-

nā; ar skolotāju un skolēnu savstarpēji mijie-

darbīgo attiecību ietekmi prātos un sirdīs; ar 

ikdienu un svētkiem; ar darba cēlienu un 

brīvlaiku; ar prieku par to, kas mums ir un ar 

jaunām idejām par to, ko vajadzētu darīt la-

bāk. 

 

Sagatavotie budžeta grozījumi paredz, ka 

laika posmam no 2009.gada 1.septembra 

līdz 31.decembrim plānotā summa skolotāju 

atalgojumam ir 72 miljoni latu. Šī būs tā nau-

da, kas „sekos skolēnam” uz katru novadu. 

Samazinājums skolotāju algām ir 20%, tas 

izriet no valdības veidošanas laikā parakstītā 

memoranda starp visiem valdību veidojoša-

jiem partneriem un koalīcijas deputātiem, ka 

sabiedriskajā sektorā strādājošo atalgojums 

kopumā tiek samazināts par 20%.  

Maija beigās Izglītības un 

zinātnes ministrijas (IZM) 

un Latvijas Izglītības un 

zinātnes darbinieku 

arodbiedrība (LIZDA) 

panāca vienošanos un kopīgu 

izpratni, ka no 2009.gada 

1.septembra visiem 

pedagogiem atalgojums tiek 

samazināts vienādi – par 

20%. 
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Taču jāuzsver, ka tas ir tikai uz Ekonomikas 

stabilizācijas plāna īstenošanas laiku, pēc 

tam paredzēts atgriezties pie Pedagogu atal-

gojuma paaugstināšanas programmas īste-

nošanas, kas darbojas kopš 2006.gada.  

 

Maija beigās Izglītības un zinātnes ministrijas 

(IZM) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbi-

nieku arodbiedrība (LIZDA) panāca vienoša-

nos un kopīgu izpratni, ka no 2009.gada 

1.septembra visiem pedagogiem atalgojums 

tiek samazināts vienādi – par 20%, vienas 

pedagoģiskā darba likmes apjoms tiek sagla-

bāts 21 kontaktstunda un atlaišanas pabalsts 

pedagogiem, tāpat kā visiem sabiedriskajā 

sektorā strādājošiem, tiek maksāts vienas 

mēnešalgas apjomā (likumprojekta 

„Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzī-

bu 2009.gadā” kontekstā).  

 

Turklāt, valdībā panākot, ka IZM valsts bu-

džeta samazinājums šajos grozījumos ir par 

10 miljoniem latu mazāks, nekā iepriekš plā-

nots, jūlijā un augustā skolotājiem būs iespē-

ja saņemt iepriekš plānoto atvaļinājuma nau-

du. Šiem mērķiem paredzēti 4 miljoni latu.  

 

Savukārt jūnijā paredzēts parakstīt vienoša-

nos starp LIZDA, izglītības un zinātnes minis-

tri un Ministru prezidentu, ar mērķi nodrošināt 

efektīvu valsts finanšu līdzekļu izmantošanu 

un ekonomiskās situācijas pasliktināšanās 

rezultātā mazināt sociālo spriedzi izglītībā.  

 
Ņemot vērā pašreizējo skolotāju un skolēnu 

skaita attiecību Latvijā – vidēji 6 skolēni uz 1 

skolotāju un to, ka jaunajā mācību gadā sko-

lēnu skaits samazināsies par aptuveni 

12 000, šobrīd var teikt, ka no 1.septembra 

kopējais skolotāju darba apjoms samazinā-

sies par vidēji 2 000 likmēm, un jebkādām 

spekulācijām, hipotētiskām aplēsēm un mu-

sināšanai nav pamata, bet noteikta prasība 

paliek - strādāt atbildīgi un ar labiem rezultā-

tiem.  

 

Rūpējoties par tiem skolotājiem, kuriem, pie-

mēram, skolēnu skaita samazinājuma dēļ 

varētu būtiski samazināties slodžu skaits, 

domāts par to, kā šiem skolotājiem veidot 

„sociālo spilvenu”. Tādēļ, strādājot un disku-

tējot, valdībā panākts, ka IZM jau no šī gada 

būs pieejami 20 miljoni latu Eiropas Savienī-

bas (ES) līdzekļu, lai nodrošinātu šiem skolo-

tājiem pārkvalifikāciju, jaunas prasmes, kā 

arī kursu laikā un pēc kursiem (kopumā – 

apmēram 8 mēnešus) maksātu stipendijas. 

Šis atbalsts domāts, lai katrs individuāli, pa-

pildinot savas zināšanas, atrastu labāko pie-

lietojumu darba tirgū. Tāpat esam domājuši, 

lai skolotājiem būtu iespējas iesaistīties ES 

struktūrfondu projektos un saņemt papildu 

atalgojumu.  

 

Vienlaikus jāatzīst, ka mūsu valstī skolēnu un 

skolotāju proporcija ir būtiski zemāka, salīdzi-

nājumā ar pārējām Eiropas valstīm, kur vidēji 

uz 1 skolotāju ir apmēram 13 skolēnu. Tādēļ 

ilgtermiņā jādomā gan par šo jautājumu, gan 

vienlaikus par aizvien kvalitatīvākas izglītības 

pieejamību un iegūšanu, gan par atbilstošu 

līdzekļu izmantošanu, jo ne vienmēr izglītībai 

domātā nauda tiek racionāli un efektīvi iz-

mantota tai paredzētajiem mērķiem. Piemē-

ram, ir gadījumi, kad uz 42 audzēkņiem ir 

19,5 likmes; ir skolas, kurās nesamērīgi tarifi-

cēts fakultatīvo nodarbību skaits; ir direktora 

vietnieku sadrumstalotība; dažādas piemak-

sas; ignorējot lietderību, skolēni sadalīti gru-

pās. Tādēļ būtiski, ka 27.maija Ministru kabi-

neta sēdē tika atbalstīti grozījumi Vispārējās 

izglītības likumā, saskaņā ar tiem tiks izstrā-

dāta precīza kārtība, lai pēc vairāku gadu 

necaurskatāmas simtu miljonu latu valsts 

budžeta līdzekļu aprēķināšanas un sadales 

skolotāju atalgojumam nodrošinātu šī proce-

sa caurskatāmību. IZM arī ļoti rūpīgi izvērtē 

normatīvos aktus, lai „noņemtu” lieko birokrā-

tisko slogu izglītības procesam un lai vairotu 

skolotāju un direktoru pedagoģisko patstāvī-

bu. 

 

Šim saspringtajam laikam viegli izdodas, 

tēlaini sakot, atraut cilvēka spriedzes vārstuli, 

tomēr aicinu – sekojiet vērīgi līdzi notiekoša-

jam, paši gudri vērtējiet un seciniet, neļaujie-

ties populistiskiem un destruktīviem mudinā-

jumiem un solījumiem, paniku sējošiem un 

visu noliedzošiem paziņojumiem. Jo, kā atzi-

nis dzejnieks un arī kādreizējais izglītības 

ministrs Rainis, galvenais ir nepadoties gau-

šanās tieksmei, jo tas pazemina dzīves ener-

ģiju, arī domu enerģiju, un „Kad tā paļaujas, 

tad jākrīt. Tā ir īstā krīze iekš paša, jo uzva-

rēts nav neviens, kas sevi neuzskata par 

zudušu, par nožēlojamu”.  

 

Pasaulē nav skaistākas pārmērības par pa-

teicības pārmērību, tāpēc vēlreiz visiem pa-

sakos par godam paveiktu darbu un vēlu 

atjaunot spēkus nākamajam darba cēlienam!  

 

 

Turpinājums no 2.lpp. 

Rūpējoties par tiem 

skolotājiem, kuriem, 

piemēram, skolēnu skaita 

samazinājuma dēļ varētu 

būtiski samazināties slodžu 

skaits,  valdībā panākts, ka 

IZM jau no šī gada būs 

pieejami 20 miljoni latu 

Eiropas Savienības (ES) 

līdzekļu, lai nodrošinātu 

šiem skolotājiem 

pārkvalifikāciju, jaunas 

prasmes, kā arī kursu laikā 

un pēc kursiem maksātu 

stipendijas.  
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Lai paplašinātu iespējas skolu tīkla sakārto-

šanai pašvaldībās un nodrošinātu efektīvāku 

finanšu resursu izmantošanu pēc finansēša-

nas principa „nauda seko skolēnam” ievieša-

nas ar nākamo – 2009./2010.mācību gadu, 

vienlaikus radot iespēju nodrošināt pamatiz-

glītības apguvi iespējami tuvāk skolēnu dzī-

ves vietai, 27.maijā Ministru kabinetā (MK) 

tika izskatīts Izglītības un zinātnes ministrijas 

(IZM) sagatavotais likumprojekts „Grozījumi 

Vispārējās izglītības likumā”. 

 

Grozījumi gan uzlabos izglītības sistēmas 

pārvaldību, gan arī nodrošinās finanšu resur-

su efektīvāku izlietojumu un caurskatāmību 

mērķdotācijas pedagogu atalgojumam aprē-

ķināšanā, par kuras nepieciešamību norādī-

jusi Valsts kontrole. 

 

Grozījumi paredz, ka līdzšinējo MK noteiku-

mu, kuri nosaka vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības programmu 

īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu 

skolēnu vietā tiks izstrādāti jauni MK noteiku-

mi, kas noteiks kārtību, kādā aprēķina un 

sadala valsts budžeta finansējumu vienam 

skolēnam vispārējās izglītības programmu 

apguvei atbilstoši finansēšanas principam  

„Nauda seko skolēnam”.  

 

Lai, atbilstoši principa „Nauda seko skolē-

nam”  novadam paredzētajiem finanšu resur-

siem pedagogu atalgojumam, būtu iespē-

jams nodrošināt skolas pastāvēšanu un kva-

litatīva mācību procesa nodrošināšanu, gro-

zījumi paredz atteikties no līdz šim MK no-

teiktā minimālā skolēnu skaita klasē un 

pirmsskolas izglītības iestādes grupās valsts 

un pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, 

deleģējot šāda veida normatīvus noteikt pil-

sētu un novadu pašvaldībām, kurām tiks 

dota iespēja pašiem lemt par to, cik skolē-

niem ir jābūt klasē.  

 

Grozījumi paredz Vispārējās izglītības likumu 

papildināt ar punktu, kas paredz, ka izglītības 

iestāde varēs veidot filiāles, kā skolas struk-

tūrvienības izglītības programmu īstenošanai 

teritoriāli citā vietā, tādējādi nodrošinot iespē-

ju bērniem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai 

iegūt izglītību sākumskolas posmā vai pilnu 

pamatizglītību, ekonomējot līdzekļus, kas 

paredzēti administratīvajiem izdevumiem. 

 

Grozījumi vēl jāapstiprina Saeimā. 

 

Paplašinās pašvaldību iespējas skolu tīkla sakārtošanai 

Finansēšanas modeļa „Nauda seko skolē-

nam” ieviešana nozīmē kardināli mainīt 

pedagogu darba samaksas sistēmu. Kā-

das būs būtiskākās izmaiņas? 

 

Līdz šim finansējums pedagogu algām ticis 

pārskaitīts, pamatojoties uz skolu iesniegta-

jām tarifikācijām (katra pedagoga slodze, 

vakantās pedagogu darba likmes un stundu 

skaits mācību priekšmetos) un likmju skaits 

bija atkarīgs arī no klašu, grupu skaita. Līdz 

aŗ to skolu vadībai bija iespēja dažkārt varbūt 

nepamatoti dalīt klases grupās, veidot vairā-

kas paralēlklases, uzrādīt pārāk lielu fakulta-

tīvo nodarbību skaitu utt, tādējādi saņemot 

lielāku finansējumu pedagogu algām. 

Saskaņā ar modeli „Nauda seko skolēnam” 

mērķdotācijas pedagogu algām tiks piešķir-

tas, ņemot vērā reālo skolēnu skaitu konkrē-

tajā pašvaldībā. Pašvaldības, ņemot vērā 

piešķirtā finansējuma apjomu, lems par lī-

dzekļu sadali sava novada skolām. 

 

Vai, ņemot vērā samazināto finansējumu, 

skolu direktori pirmām kārtām neatteik-

sies no atbalsta personāla – logopēdiem, 

psihologiem, bibliotekāriem? 

 

Saskaņā ar jauno finansēšanas modeli 

„Nauda seko skolēnam”, skolas vadības un 

personāla atbalsta finansēšanai būs atļauts 

tērēt 15% no konkrētajai pašvaldībai pienā-

košās naudas summas. Tātad, nāksies pie-

ņemt lēmumu, vai direktoram būs vairāki 

vietnieki vai tomēr skolai vairāk nepiecie-

šams psihologs, logopēds, bibliotekārs. 

 

Jau 2008.gada 22.decembrī valdība pieņēma 

grozījumus „Pedagogu darba samaksas no-

teikumos”, atceļot vispārējās izglītības iestā-

žu pedagogu amata vienību sarakstus un 

dodot pašvaldībām rīcības brīvību izvērtēt un 

noteikt nepieciešamo administratīvo un citu 

pedagoģisko personālu katrai izglītības iestā-

dei. Tātad jau tagad katras skolas direktors 

var izlemt, cik un kādi speciālisti nepiecieša-

mi kvalitatīvai un finansiāli efektīvai skolas 

funkciju nodrošināšanai. 

Jautājumi par finansēšanas modeli “Nauda seko skolēnam  

Atbild IZM Finanšu 

departamenta direktore 

Inga Štāle 

Ar IZM izstrādāto 

likumprojektu „Grozījumi 

Vispārējās izglītības 

likumā” var iepazīties 

Ministru Kabineta 

mājaslapā 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Pedagogu_samaksa/MK_noteik_Nr_1107.doc
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Pedagogu_samaksa/MK_noteik_Nr_1107.doc
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40126964&mode=mk&date=2009-05-27
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Uzsākta pirmo Eiropas struktūrfondu aktivitāšu īstenošana 

augstākajā izglītībā 

„Kā vienas no primārajām Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) aktivitātēm esam virzījuši izcilību 

veicinošas stipendijas maģistrantūrā un dok-

torantūrā studējošajiem. Izglītības un zinātnes 

ministrija ir radusi iespēju no ESF nodrošināt 

stipendijas tādā apmērā, kas ļautu maģistran-

tam un doktorantam pilnvērtīgi nodoties studi-

ju procesam, nedomājot par iztikas nodroši-

nāšanu ar papildu darbiem,” uzsver IZM 

Struktūrfondu departamenta direktore Ennata 

Kivriņa. 

 

Atbalsts doktorantiem un maģistrantiem 

 

Šobrīd ir pilnībā pabeigta projektu vērtēšanu 

divās aktivitātēs – „Atbalsts doktora studiju 

programmu īstenošanai”, kurā kopumā bija 

iesniegti 18 projekti 35 milj. latu apjomā, un 

„Atbalsts maģistra studiju programmu īsteno-

šanai”- 13 augstskolu iesniegtie projekti par 

kopējo summu 6,1 milj. latu. Abās aktivitātēs 

pamatā ir stipendiju izmaksa studentiem. 

 

IZM ir apstiprinājusi pilnīgi visus augstskolu 

izstrādātos projektus, tālāk notiek līgumu 

slēgšanai ar augstskolām par projektu īsteno-

šanu, bet jau šobrīd augstskolas var veikt 

studentu atlasi un slēgt līgumus ar doktoran-

tiem un maģistrantiem par stipendijas saņem-

šanu. Reāli nauda sasniegs stipendiātu 

augustā – septembrī, taču augstskolas var arī 

pieņemt lēmumu par stipendijas piešķiršanu 

jau, sākot ar maiju – kad nauda tiks ieskaitīta 

kontā, stipendiju varēs izmaksāt par vairā-

kiem mēnešiem, sākot no brīža, kad tā pie-

šķirta. 

 

Aktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu 

īstenošanai” doktorantu stipendijas 1. un 2. 

studiju gadā ir līdz 600 latiem mēnesī, bet 

3.studiju gadā un promocijas darba izstrādes 

gada laikā - līdz 800 latiem mēnesī. 

Finansējuma ziņā lielākais projekts doktoran-

tu atbalstam ir Latvijas Universitātei - nepilnu 

15,5 miljonu latu apmērā, projektā ar stipendi-

jām paredzēts atbalstīt 533 doktorantus. 

 

Stipendiju var piešķirt jebkuram doktorantam 

– gan tam, kas studē pilna vai nepilna laika 

studijās valsts budžeta finansētajās, gan tam 

doktorantam, kas studē maksas studiju vietās 

jebkurā no izglītības tematiskajām grupām. 

Finansējums paredzēts arī doktorantu zināt-

niskajiem komandējumiem, izpētes darbu 

veikšanai, kā arī atlīdzība doktorantu zinātnis-

kā darba vadītājiem. 

Savukārt aktivitātē „Atbalsts maģistra studiju 

programmu īstenošanai” Sociālā fonda at-

balsts paredzēts tiem pilna laika studējoša-

jiem, kas apgūst zināšanas matemātikas, 

informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, ve-

selības aprūpes, lauksaimniecības, transporta 

pakalpojumu, vides zinātņu un radošo indus-

triju jomā. Augstskolas iesniedza projektus 

par kopējo summu 6, 1 milj. latu. Stipendija 

noteikta līdz 300 latiem mēnesī un nepār-

sniedz 10 mēnešus gadā. Kopējais mērķsti-

pendijas piešķiršanas ilgums vienam maģis-

trantam maģistra studiju programmas apguvei 

un maģistra grāda ieguvei nedrīkst pārsniegt 

20 mēnešus triju gadu laikā. 

 

Uzlabos augstskolu infrastruktūru  

 

Neatsverams un līdz šim neatkarīgajā Latvijā 

nebijis finansējums augstskolu infrastruktūras 

un aprīkojuma modernizācijai ir apstiprināts 

no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF)  - vairāk nekā 100 milj. latu apmērā. 

 

IZM vērtēšanas komisija ir pabeigusi darbu 

pie projektu iesniedzēju saraksta apstiprinā-

šanas un augstskolām tiks nosūtīti uzaicināju-

mi izstrādāt projektus un piedalīties ierobežo-

tā projektu iesniegumu konkursā. 

 

Ar ERAF finansējumu tiks atbalstītas augst-

ākās izglītības institūciju ēku, būvju, telpu un 

infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija, 

augstākās izglītības institūciju bibliotēku mo-

dernizēšana, telpu pielāgošana personām ar 

funkcionāliem traucējumiem un, ja nepiecie-

šams, jaunas būves būvniecība, kā arī iekār-

tu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, 

lai modernizētu vai uzsāktu īstenot studiju 

programmas kādā no tautsaimniecības no-

teiktajiem  prioritārajiem studiju virzieniem. 

Infrastruktūras uzlabošanas un tehnoloģiju un 

iekārtu modernizēšanas projektus veiks tās 

augstskolas, kuras nodrošina studijas dabas-

zinātnēs, matemātikā un informācijas tehnolo-

ģijās, inženierzinātnēs, būvniecībā, veselības 

aprūpē, vides aizsardzībā, radošās industri-

jās, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, ziv-

saimniecībā vai veterinārijā. Tāpat izstrādāt 

projektus tiks aicinātas tās augstskolas, kas 

nodrošina pedagogu izglītību, kas ir saistīta ar 

prioritārajām izglītības tematiskajām grupām 

vai jomām, tai skaitā, dabaszinātņu skolotājs, 

matemātikas skolotājs, informātikas skolotājs, 

speciālās izglītības skolotājs, surdopedagogs. 

 

„Izglītības un zinātnes 

ministrija ir radusi iespēju 

no ESF nodrošināt 

stipendijas tādā apmērā, kas 

ļaus maģistrantam un 

doktorantam pilnvērtīgi 

nodoties studiju procesam, 

nedomājot par iztikas 

nodrošināšanu ar papildu 

darbiem,” uzsver IZM 

Struktūrfondu departamenta 

direktore Ennata Kivriņa. 
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11.maijā Valsts izglītības attīstības aģentūra 

(VIAA) uzsāka parakstīt pirmās vienošanās 

ar projektu īstenotājiem par finansējuma sa-

ņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fon-

da (ERAF) aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszināt-

ņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes no-

drošināšana". Līdz maija beigām plānots 

noslēgt kopumā 61 vienošanos, kas nozīmē, 

ka jau tuvākajā laikā 61 vidusskolā sāksies 

remontdarbi un aprīkojuma iegāde, izveidojot 

mūsdienīgus un jaunajiem izglītības standar-

tiem atbilstošus ķīmijas, bioloģijas, fizikas un 

matemātikas kabinetus. 

  

Vienošanās noslēgtas ar Iecavas novada 

domi (Iecavas vidusskola), Skaistkalnes pa-

gasta padomi (Skaistkalnes vidusskola), Lī-

vānu novada domi (Līvānu 2.vidusskola), 

Ozolnieku novada domi 

(Ozolnieku novada vidussko-

la), Aglonas pagasta padomi 

(Aglonas vidusskola), Liel-

vārdes novada domi (Edgara 

Kauliņa Lielvārdes vidussko-

la), Valgundes novada domi 

(Kalnciema vidusskola), Le-

jasciema pagasta padomi 

(Lejasciema vidusskola) un 

Ādažu novada domi (Ādažu 

vidusskola). 

 

Projektu īstenošanas gaitā 

paredzēts iegādāties mūs-

dienīgus uzskates līdzekļus 

un kabineta aprīkojumu katra 

dabaszinātņu priekšmeta 

apguvei, aprīkot kabinetus ar 

modernām informācijas teh-

noloģijām, veikt skolu bibli-

otēku mācību video un fono-

tēku fondu atjaunošanu un 

papildināšanu, kā arī iegādā-

ties elektroniskās apmācības 

programmatūras un jaunas 

mēbeles. Par ERAF līdzek-

ļiem tiks veikti arī skolu kabi-

netu piemērošanas būvdarbi, 

kas nepieciešami, lai nodro-

šinātu tehnoloģiju un mācību 

aprīkojuma uzstādīšanu un 

ekspluatāciju. 

 

Kopumā tuvāko mēnešu 

laikā tiks noslēgtas vienoša-

nās par dabaszinātņu kabi-

netu modernizāciju 221 Latvijas vidusskolā. 

Projektu iesniegumu atlasi veica Izglītības un 

zinātnes ministrija, apstiprinot 112 pašvaldī-

bu projektus.  

 

„Iespēja saņemt ERAF līdzekļus ir nozīmīgs 

atbalsts Latvijas vidusskolām, lai izveidotu 

mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi kvalitatī-

vai, pilnvērtīgai un interesantai dabaszinātņu 

apguvei. Esam pārliecināti, ka jaunie kabineti 

sekmēs jauniešu interesi par ķīmiju, fiziku, 

bioloģiju un matemātiku," uzskata VIAA di-

rektore Dita Traidās. 

 

Kopējā projektu īstenošanas summa ir 22,5 

milj. latu, no kuriem ERAF finansējums ir 

85%, bet nacionālais publiskais līdzfinansē-

jums – 15%. 

Parakstītas pirmās vienošanās ERAF aktivitātē par dabaszinātņu 

kabinetu modernizēšanu  

VIAA direktore Dita Traidās parakstījusi vienošanos ar Ozolnieku 

novada domes priekšsēdētāju Māri Aināru. 

Vienošanos paraksta Skaistkalnes pagasta padomes priekšsēdētājs 

Jānis Kalniņš 

Kopumā tuvāko mēnešu 

laikā tiks noslēgtas 

vienošanās par dabaszinātņu 

kabinetu modernizāciju 221 

Latvijas vidusskolā. 

Projektu iesniegumu atlasi 

veica Izglītības un zinātnes 

ministrija, apstiprinot 112 

pašvaldību projektus.  
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Turpmāk par valsts atbalstu sporta pasākumos informēs valsts 

sporta logo 

Lai nodrošinātu vienotu kārtību, kādā norādīt, 

ka sporta pasākums tiek līdzfinansēts no 

valsts budžeta, Izglītības un zinātnes minis-

trija (IZM) izstrādājusi valsts sporta logo un 

Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas no-

saka kārtību, kādā norādāma informācija par 

sporta pasākuma līdzfinansēšanu no valsts 

budžeta, un minētās informācijas saturu.  

 

Valsts sporta logo un MK noteikumi izstrādā-

ti, lai noteiktu vienotu valsts vizuālo identitāti 

sportā un noteiktu vienotos identitātes lieto-

šanas nosacījumus, kas veicinātu sabiedrī-

bas izpratni par valsts ieguldījumu sporta 

attīstībā Latvijā.  

 

Valsts sporta logo kopā ar līdzfinansējuma 

sniedzēja logotipa lietošanu būs jānodrošina 

visos publicitātes līdzekļos atbilstoši ministru 

kabineta noteikumu pielikumam, kurā noteik-

ta logotipa uzbūve, izmērs un krāsu lietoša-

nas nosacījumi. Publicitātes un plašsaziņas 

līdzekļos logotipu būs jālieto kopā ar līdzfi-

nansējuma sniedzēja logotipu. 

 

Ja līdzfinansējuma apmērs pārsniegs 10 000 

latu, līdzfinansējuma sniedzējs varēs noteikt 

logotipa lietošanas papildnosacījumus. Ja 

informācija par sporta pasākumu tiek sniegta 

audio formātā, MK noteikumi paredz, ka tiks 

atskaņots teksts: „Valsts atbalstu nodrošina 

(līdzfinansējuma sniedzēja nosaukums)”.  

 

Valsts sporta logo un tā stila rokasgrāmata 

elektroniskā formātā ir pieejama IZM mājas-

lapā, sadaļā „Valsts sporta logo”  

Īstenos 83 Leonardo da Vinci mobilitātes projektus  

Noslēdzoties 2009.gada mobilitātes projektu 

iesniegumu izvērtēšanai, Valsts izglītības 

attīstības aģentūra (VIAA) ir apstiprinājusi 83 

projektus Mūžizglītības programmas Leonar-

do da Vinci apakšprogrammā ar kopējo fi-

nansējumu 1 204 168 EUR. Projektu ietvaros 

praksi vai starptautisku pieredzi iegūs 419 

dalībnieku. 

 

52 apstiprināto prakses projektu ietvaros 287 

cilvēki (profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņi vai jaunie speciālisti darba tirgū) 

dosies uz kādu no programmas dalībvalstīm, 

lai pilnveidotu savas praktiskās iemaņas un 

zināšanas apgūstāmajā specialitātē.  

 

Savukārt 132 profesionālās izglītības speci-

ālistiem 31 projekta ietvaros būs iespēja gūt 

starptautisku pieredzi un jaunas zināšanas, 

izzinot kolēģu pieredzi līdzīgu jautājumu un 

problēmu risināšanā profesionālās izglītības 

jomā.  

 

Tāpat kā iepriekš, arī šogad projektu konkur-

sā pārstāvēto nozaru spektrs ir visai plašs. 

VIAA saņēmusi projektu pieteikumus ne tikai 

no tradicionālajiem projektu iesniedzējiem – 

izglītības iestādēm, bet arī no pašvaldību 

sociālajiem dienestiem, ārstniecības iestā-

dēm, vides aizsardzības organizācijām, bibli-

otēkām, enerģijas un IT firmām, personāla 

vadības uzņēmumiem, mežniecībām un dau-

dziem citiem interesentiem. 

 

„Tas, ka Leonardo da Vinci mobilitātes pro-

jektus iesniedz ne tikai profesionālās izglītī-

bas iestādes, bet arī dažādas organizācijas, 

institūcijas un uzņēmumi, apliecina vēlmi 

attīstīties un paaugstināt darbinieku zināšanu 

un prasmju līmeni. Šī ir lieliska iespēja iepa-

zīt citu valstu kolēģu pieredzi, ko mūsu uzņē-

mēji labprāt izmanto,” norāda VIAA Leonardo 

da Vinci programmas nodaļas vadītāja Dag-

nija Dilāne, piebilstot, ka šogad daudzi ie-

sniegtie projekti bija izstrādāti kvalitatīvāk 

nekā iepriekšējos gados.  

 

Iecienītākie Leonardo da Vinci mobilitātes 

projektu galamērķi ir Vācija, Somija, Lielbritā-

nija, Itālija un Spānija. Vairākus mobilitātes 

projektus paredzēts īstenot sadarbībā ar 

kaimiņvalstīm Igauniju un Lietuvu. Arvien 

biežāk par prakšu un pieredzes apmaiņas 

vietu tiek izvēlēta ES kandidātvalsts Turcija. 

 

2009.gadā visos Leonardo da Vinci projektu 

veidos kopā Latvijā pieejamais finansējums ir 

2 335 000 EUR, no tiem mobilitātes projek-

tiem – 1 204 700 EUR, partnerības projek-

tiem – 140 300 EUR, inovāciju pārneses 

projektiem – 960 000 EUR, savukārt sagata-

vošanas vizītēm – 30 000 EUR. 

 

Plašāk par  Leonardo da Vinci  programmu 

lasiet VIAA mājaslapā 

 

Kopumā 2009.gada 

projektu iesniegumu 

konkursā VIAA saņēma 

178 mobilitātes projektu 

iesniegumus, kas ir par 46 

projektiem vairāk nekā 

2008.gadā.  

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/sports/3594.html
http://viaa.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=92
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IZM aicina drošības jautājumus skolēnu ekskursiju laikā risināt 

īpaši atbildīgi 

Noteikumi „Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un 

to organizētajos pasākumos” 

atrodami IZM mājaslapā 

  

 Ir noslēdzies mācību gads un daudzas Latvi-

jas izglītības iestādes plāno ārpusskolas 

aktivitātes – ekskursijas un pārgājienus. Lai 

priecīgo notikumu neaizēnotu nepatīkami 

starpgadījumi, Izglītības un zinātnes ministri-

ja (IZM) aicina vecākus, skolotājus un skolu 

vadību skolēnu drošības jautājumus ekskur-

siju un pārgājienu laikā risināt īpaši atbildīgi.  

 

Izvērtējot dažādus gadījumus no skolu piere-

dzes, nākas secināt, ka nav iespējams apzi-

nāt visus potenciālos riskus, tāpēc IZM atgā-

dina, ka pirms došanās ekskursijā tās organi-

zētājiem vairākkārt rūpīgi jāpārdomā katrs 

plānotais solis, stingri ievērojot Ministru kabi-

neta noteikumus „Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” un izglītības iestā-

dē izstrādāto drošības instrukciju „Par drošī-

bu ekskursijās un pārgājienos”, ar šo instruk-

ciju noteikti iepazīstinot arī skolēnus. 

 

Normatīvie akti nosaka, ka pirms došanās 

ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona 

izglītības iestādes vadītājam iesniedz rakstis-

ku informāciju, kurā norādīts ekskursijas 

mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku sa-

raksts, vecums, pārvietošanās veids, nak-

šņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās 

palīdzības sniegšanas iespējas. Ar šo infor-

māciju jāiepazīstina arī vecāki. Klases ek-

skursijās, pārgājienos noteikti jādodas līdzi 

pietiekamam skaitam pedagogu. 

 

Pirms došanās ekskursijā rūpīgi jāizvērtē visi 

riski, īpaši tie, ko var radīt peldēšanās atklā-

tās peldvietās. IZM atgādina, ka bērni drīkst 

peldēties tikai tajās peldvietās, kas atbilst 

Ministru kabineta noteikumu „Peldvietu iekār-

tošanas un higiēnas noteikumi” prasībām, 

pedagogiem papildus jāvērtē peldvietu pie-

mērotība konkrētā vecumposma bērniem. 

Taču ekskursijas organizatoriem noteikti jā-

apsver, vai peldēšanās atklātā peldvietā pa-

tiešām nepieciešama. 

 

Pieaugušie gan mājās, gan skolā runā ar 

bērniem par drošību uz ielām, peldvietās un 

citās situācijās, taču labie nodomi skolēnus 

nevarēs pasargāt, ja bērni tajos neieklausī-

sies. IZM aicina skolēnus būt atbildīgiem un 

rīkoties apdomīgi, nepakļaujot briesmām ne 

savu, ne citu cilvēku veselību, un atgādina, 

ka ikviens brīdinājums tiek izteikts tikai tāpēc, 

ka pieaugušie grib bērnus pasargāt.  

 

Izstrādāti jauni noteikumi saistībā ar bērnu drošību 

Lai uzlabotu esošo tiesisko regulējumu saistī-

bā ar bērnu drošību izglītības iestādēs, sporta 

sacensībās un nodarbībās, ekskursijās, pār-

gājienos, pastaigās un masu pasākumos, 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādā-

jusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projek-

tu „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos”.  

 

Jaunajos noteikumos izstrādātas no jauna un 

precizētas izglītības iestādes vadītājam paš-

reiz deleģētās funkcijas skolēnu drošības 

jautājumos. Tā, izglītības iestādes vadītājam 

ir jānosaka atbildīgie pedagogi, kas skolēnus 

iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem, 

drošības noteikumiem un evakuācijas plānu, 

jānodrošina, ka skolēnu vecāki tiek iepazīsti-

nāti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. 

Noteikumi paredz izglītības iestādes vadītā-

jam noteikt skolēnu vecākiem un citām perso-

nām saistošu uzturēšanās kārtību izglītības 

iestādē, kā arī prasība ziņot medicīnas iestā-

dei un vecākiem, ja radušās pamatotas aizdo-

mas, ka bērns saindējies ar alkoholu, narko-

tiskajām, toksiskajām vai psihotropajām vie-

lām. 

 

Tā kā pašreiz spēkā esošajā normatīvajā aktā 

ir nepilnīgi noteikti skolēnu drošību reglamen-

tējošie akti izglītības iestādē, jaunajos notei-

kumos būtiski papildināta sadaļa par skolas 

iekšējās kārtības noteikumiem. Tajos jānosa-

ka alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko vai 

psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pisto-

ļu un šaujamieroču iegādāšanās, lietošanas, 

glabāšanas un realizēšanas aizliegums izglītī-

bas iestādē un tās teritorijā. Iekšējās kārtības 

http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/mk-noteikumi/vispareja-izglitiba/3376.html
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Turpinājums no 8.lpp. 

“Visus potenciālos riskus 

nav iespējams paredzēt, 

tomēr ir ļoti būtiski 

skolotājiem, vecākiem un 

skolu vadībai būt 

modriem, analizēt citu 

skolu pieredzi un izvērtēt 

to, lai izvairītos no 

jebkāda apdraudējuma 

bērnu drošībai,” uzsver 

IZM Profesionālās 

izglītības un vispārējās 

izglītības departamenta 

direktora vietniece Inita 

Juhņēviča.  

noteikumos arī jāparedz, kādai jābūt bērna 

rīcībai gadījumā, kad viņš izglītības iestādei 

nepiederošas personas darbībā saskata drau-

dus savai vai citu cilvēku drošībai. Izglītības 

iestādes iekšējās kārtības noteikumos arī 

jāparedz atbildība par noteikumu neievēroša-

nu. 

 

Atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām un 

ņemot vērā vietējos apstākļus, izglītības iestā-

dei ir jāizstrādā dažādi drošības noteikumi un 

MK noteikumi paredz, kā un cik bieži bērni ar 

tiem tiek iepazīstināti. Ja pašreiz spēkā eso-

šais normatīvais akts paredz, ka par drošību 

masu pasākumos, kuros piedalās 100 un 

vairāk dalībnieku un par drošību sporta sa-

censībās un nodarbībās bērni tiek informēti 

ne retāk kā divas reizes gadā, tad saskaņā ar 

jaunajiem noteikumiem bērni ar drošības pa-

sākumiem būs jāiepazīstina pirms katra masu 

pasākuma un pirms katrām sporta sacensī-

bām. 

 

 „Izvērtējot dažādus gadījumus no skolu pie-

redzes, nākas secināt, ka nav iespējams apzi-

nāt visus potenciālos riskus un atrunāt izvairī-

šanos no tiem normatīvajos aktos, tomēr ir ļoti 

būtiski skolotājiem, vecākiem un skolu vadībai 

būt modriem, analizēt citu skolu pieredzi un 

izvērtēt riskus, lai izvairītos no jebkāda ap-

draudējuma bērnu drošībai,” uzsver IZM Pro-

fesionālās izglītības un vispārējās izglītības 

departamenta direktora vietniece Inita Juhņē-

viča. Speciālisti cer, ka jaunie noteikumi sais-

tībā ar bērnu drošību palīdzēs šos jautājumus 

risināt īpaši atbildīgi un gadījumi, kad dažā-

dos izglītības iestādes organizētos pasāku-

mos tiek apdraudēta bērna veselība vai pat 

dzīvība, netiks pieļauti.   

 

Noteikumu projekts ir saskaņots ar Izglītības 

valsts inspekciju, Valsts jaunatnes iniciatīvu 

centru, Latvijas izglītības vadītāju asociāciju 

un Latvijas vecāku apvienību VISI. 

 

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā nodro-

šināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs 

un to organizētajos pasākumos” 2009.gada 

21.maijā izsludināts valsts sekretāru sanāk-

smē un pēc saskaņošanas tiks virzīts apstipri-

nāšanai MK.  

 

Ar noteikumu projektu var iepazīties  

MK mājaslapā  

 

Atsauksmes un ierosinājumus sūtiet Izglītības 

un zinātnes ministrijai uz e-pastu:  

viedoklis@izm.gov.lv 

Nometņu vasara ir klāt! 

Šobrīd IZM Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs 

(VJIC) ir apkopojis informāciju par 29  nomet-

ņu organizētājiem, kas bērniem un jauniešiem 

vasarā piedāvā iesaistīties dažādās nomet-

nēs. Piedāvāto nometņu klāstā ir piedzīvoju-

mu un atpūtas nometnes, sporta nometnes, 

sporta deju nometnes, radošās nometnes, 

muzikālās, izglītojošās nometnes un c. „Kā 

katru gadu, arī šogad gribam atgādināt par 

svarīgākajiem jautājumiem, kas būtu jāņem 

vērā gan nometņu vadītājiem, gan arī vecā-

kiem,” saka VJIC speciāliste Inta Kraskeviča.  

 

Nometnes reglamentējošie noteikumi 

 

Bērnu nometņu organizēšanas kārtību regla-

mentē MK noteikumi Nr.447 „Bērnu nometņu 

organizēšanas un darbības kārtība” (pieejami 

VJIC mājaslapā) , kuros skaidri noteiktas pra-

sības nometņu organizētājam, nometnes va-

dītājam un arī nometnē iesaistīto bērnu vecā-

kiem vai aizbildņiem. 

 

Lai reģistrētu nometnes darbību, nepiecieša-

mi saskaņojumi ar Valsts ugunsdrošības un 

glābšanas dienestu, Sabiedrības veselības 

aģentūru  un vietējo pašvaldību, kurā notiks 

nometne. Informācija par ēdināšanas pakal-

pojuma sniedzēju nometnē ir jāiesniedz Pārti-

kas veterinārā dienestā. Arī vecākiem pie 

nometnes vadītāja ir iespēja uzzināt, kas no-

drošinās ēdināšanas pakalpojumu nometnē 

un kā tas notiks, kā arī - vai ēdināšanas pa-

kalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas ve-

terinārajā dienestā. 

 

Nometnes var organizēt valsts un pašvaldī-

bas institūcijas, kā arī juridiskas un fiziskas 

personas. Nometnes organizētājs pieņem 

darbā nometnes vadītāju un citus nometnes 

darbiniekus, slēdz līgumus ar vecākiem par 

bērna uzņemšanu nometnē. Jāpiebilst, ka 

līgums ar vecākiem ir ļoti svarīgs dokuments, 

jo tajā tiek atrunāti gan nometnes organizētā-

ja, gan nometnes dalībnieka vecāka (vai aiz-

bildņa) pienākumi.  

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40125738
mailto:viedoklis@izm.gov.lv
http://www.vjic.gov.lv/?id=90&sa=5&vi=90
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Uzziņai: 

 

2007.gadā nometņu 

vadītāju kursus beidza 

339 dalībnieki, 

2008.gadā – 243, 

2009.gada pirmajā 

pusgadā – 150 

dalībnieku. 

 

Pēc VJIC rīcībā esošajiem 

datiem, 2007.gadā bija 

organizētas 350 nometnes, 

2008.gada vasarā - 616 

nometnes, kurās iesaistījās 

22 144 dalībnieki.  

 

 

Kam mēs uzticam savus bērnus? 

 

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs kopš 

2002.gada organizē apmācību nometņu vadī-

tājiem pēc IZM apstiprinātas programmas. 

Tātad, nometnes var vadīt speciālisti, kas 

saņēmuši IZM Valsts jaunatnes iniciatīvu cen-

tra izsniegtu bērnu un jauniešu nometņu vadī-

tāja apliecību, kas no izsniegšanas brīža ir 

derīga piecus gadus.  

 

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs ir izveidojis 

nometņu vadītāju  datubāzi, kurā bērnu vecā-

kiem ir iespēja pārliecināties, vai konkrētās 

nometnes vadītājam ir spēkā esoša apliecība: 

Informācija nometņu vadītāju datu bāzē tiek 

atjaunota katru mēnesi. 

 

Kursu ietvaros nometņu vadītāji apgūst daudz 

svarīgu tēmu, kas nepieciešamas, organizējot 

un vadot nometni: nometņu organizēšanas 

normatīvos dokumentus, nometņu plānoša-

nas un organizēšanas kārtību, personāla va-

dību, pirmās palīdzības sniegšanas 15 stundu 

mācību kursu utt. Ar katru gadu arvien lielāku 

uzmanību pievēršam nodarbību kvalitātes 

uzlabošanai. 

 

Bērnu vecākiem 

 

Kad, izvērtējot gan bērna intereses, gan ģi-

menes materiālās iespējas, pieņemts lēmums 

pieteikties kādā no nometnēm, vecākiem jā-

noskaidro visi interesējošie jautājumi: kāda 

tipa nometne tā būs, kādas nodarbības tiks 

rīkotas un kādas pras-

mes apgūtas, kāds būs 

nometnes darba re-

žīms, nometnes tema-

tika, lai nometnes laikā 

nerastos domstarpī-

bas, un bērns kaut 

kādu iemeslu dēļ no 

nometnes būtu jāiz-

ņem.  

 

Aizpildot aptaujas lapu, 

vecākiem jānorāda 

visas nepieciešamās 

specifiskās ziņas par 

bērnu, vecākiem tiek 

arī izsniegta informāci-

jas lapa par nometni, 

kurā atrunātas uz no-

metni līdzi ņemamās  

 

mantas, higiēnas piederumi un citas lietas, 

norādīts ierašanās laiks, arī nometnes dalības 

maksa (ja tāda ir), noteikti tiek uzrādīti nomet-

nes vadītāja un organizētāja kontakttālruņi.  

 

Parasti pirms nometnes visi bērnu vecāki tiek 

sasaukti uz sapulci (ja tas ir iespējams), kurā 

arī tiek izrunāti visi jautājumi, kas skar nomet-

nes norisi.  

 

Plānotās nometnes 2009.gada vasarā 

 

VJIC apkopotā informācija par vasaras no-

metnēm atrodama šajā mājaslapā:  

 

Informāciju par Rīgas izglītības iestāžu orga-

nizētajām nometnēm var meklēt  šeit 

 

VJIC atgādina, ka paralēli diennakts nomet-

nēm, bērniem ir iespēja iesaistīties arī dienas 

nometnēs, kas izmaksā lētāk un piedāvāto 

nodarbību ziņā var būt tikpat interesantas. 

Daudzos gan Rīgas, gan citu pašvaldību Bēr-

nu un jauniešu interešu izglītības centros tiek 

piedāvātas tieši dienas nometnes.  

 

Ja rodas jautājumi, droši zvaniet vai rakstiet: 

VJIC pārvaldes vecākā referente Inta Kraske-

viča, tālr.67228987, e-pasts:  

nometnes@vjic.gov.lv. 

 

Vasarīgi sveicieni visiem nometņu vadī-

tājiem, bērniem un viņu vecākiem, šā 

gada nometņu sezonu sagaidot! 

Turpinājums no 9.lpp. 

Noslēgušies nometņu vadītāju kursi Liepājā, 2009.gads. 

http://www.vjic.gov.lv/index.php?id=130&sa=129
http://www.vjic.gov.lv/index.php?id=1086&sa=0
http://www.e-skola.lv/temas/jauniesi/nometnes.aspx
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Nopietnāk jāpievēršas bērnu speciālo vajadzību diagnostikai 

Speciālo pirmsskolas 

izglītības programmu 

2008./2009. mācību 

gadā apgūst ievērojami 

vairāk - 6118 bērni, 

salīdzinot ar 

2007./2008.mācību gadu 

- 4323 bērni. 

IZM Valsts speciālās izglītības centra (VSIC) 

Metodiskā darba nodaļa ir analizējusi 

2008./2009.mācību gadā iegūtos un apkopo-

tos statistikas datus par pirmsskolas vecuma 

bērniem, kas izglītojas pirmsskolas izglītības 

iestādēs vai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

grupās skolās. 

 

2008./2009.mācību gadā pirmsskolas izglītī-

bas iestādes un skolu piecgadīgo un sešgadī-

go bērnu grupas apmeklē 81 025 bērni vecu-

mā no 1,5 līdz 7 (8) gadu vecumam 

(2007./2008.mācību gadā - 79 465 bērni). 

 

Speciālo pirmsskolas izglītības programmu 

šajā mācību gadā apgūst ievērojami vairāk - 

6118 bērni (2007./2008.mācību gadā - 4323 

bērni). No viņiem 3132 bērni ar vidēji sma-

giem un smagiem veselības un attīstības 

traucējumiem apmeklē speciālās pirmsskolas 

izglītības iestādes (2007./2008.mācību gadā - 

3186 bērni), tātad izglītojamo skaits šajās 

iestādēs kopumā būtiski nemainās.  

 

Toties ir ievērojami mainījies to bērnu skaits, 

kuri apmeklē speciālās grupas vispārējās 

pirmsskolas izglītības iestādēs: šajā mācību 

gadā - 2986 bērni (2007./2008.mācību gadā - 

1137 bērni). Jāuzsver, ka speciālās pirmssko-

las izglītības programmu var apgūt tikai tad, ja 

ir atbilstošs pedagoģiski medicīniskās komisi-

jas atzinums. 

 

11 160 bērniem, kuri apgūst vispārējo pirms-

skolas izglītības programmu, skolotāji sadar-

bībā ar atbalsta speciālistiem ir konstatējuši 

dažāda veida traucējumus. 

 

Kopumā konstatēti 14 082 dažāda veida trau-

cējumi (vienam bērnam var būt arī vairāki 

traucējumi):  runas un valodas traucējumi 

(8936 bērniem), somatiskas saslimšanas 

(1758), redzes traucējumi (1218), fiziskās 

attīstības traucējumi (876), jauktie attīstības 

traucējumi (574), dzirdes traucējumi (125), 

cita veida traucējumi vai speciālās vajadzības 

(597). 

 

VSIC Metodiskā darba nodaļas vadītāja Māra 

Liepniece uzsver, ka, ņemot vērā statistikas 

datus, var secināt, ka turpmāk pieaugs bērnu 

skaits ar speciālām vajadzībām, kuri uzsāks 

mācības skolās. Tas jāņem vērā, veidojot 

izglītības politiku pašvaldībās.  

 

„Jāuzsver, ka nepieciešams vairāk pievērsties 

agrīnajai diagnostikai, kas iespējami savlaicīgi 

var atklāt speciālās vajadzības, tātad agrāk 

iespējams sākt palīdzēt šiem bērniem. Ieka-

vēta palīdzības sniegšana samazina pasāku-

mu efektivitāti, traucējumi var kļūt neatgrieze-

niski vai grūtāk pārvarami. Laikus neveikta 

diagnostika var negatīvi ietekmēt šo cilvēku 

iespējas pilnvērtīgi dzīvot sabiedrībā un strā-

dāt, bet perspektīvā viņu atbalstam un integ-

rācijai būs nepieciešami daudz lielāki finanšu 

resursi,” norāda M.Liepniece. 

 

Eiropas Speciālās izglītības attīstības aģentūra pilnveido 

izglītības pakalpojumus bērniem ar īpašām vajadzībām 

Kopš 2005.gada Latvija ir pilntiesīga Eiropas 

Speciālās izglītības attīstības aģentūras 

locekle un piedalās organizācijas darbā un 

tās projektos. Latvijas pārstāvji aģentūras 

darbā piedalījās jau tad, kad Latvija bija Eiro-

pas Savienības kandidātvalsts statusā. 

 

Aģentūras mērķis ir pilnveidot dalībvalstu 

izglītības pakalpojumus bērniem ar īpašām 

vajadzībām, veicinot tādu vispārpieņemtu 

izglītības principu kā izglītības pieejamība, 

vienādas iespējas visiem un iekļaujošā izglītī-

ba ieviešanu. 

Kopš 2005.gada Latvija ir piedalījusies visos 

aģentūras rīkotajos projektos, gūstot ne vien 

neatsveramu pieredzi, bet arī aktīvi iesaisto-

ties projektu darbā. Aģentūras projekti tiek 

īstenoti par Eiropā aktuālām, visām dalībval-

stīm saistošām speciālās un iekļaujošās izglī-

tības tēmām.  

 

Latvijas pārstāvji 2008.gadā piedalījās trijos 

aģentūras projektos: 

 

• „Mācību sasniegumu vērtēšana ie-

kļaujošā mācību vidē”; 

• „Imigrantu bērnu ar speciālām vaja-

dzībām iekļaušana izglītības sistēmā”; 

• „Iekļaujošas izglītības indikatoru 

izstrāde”. 
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Eiropas Speciālās izglītības 

attīstības aģentūras mērķis ir 

pilnveidot dalībvalstu 

izglītības pakalpojumus 

bērniem ar īpašām 

vajadzībām, veicinot tādu 

vispārpieņemtu izglītības 

principu kā izglītības 

pieejamība, vienādas iespējas 

visiem un iekļaujošā izglītība 

ieviešanu. 

Aģentūras projektos izstrādātie materiāli, sā-

kot no tā laika, kad Latvija ir oficiāla aģentū-

ras dalībvalsts, ir tulkoti un pieejami latviešu 

valodā aģentūras mājaslapā 

 

IZM Valsts speciālās izglītības centrs iespies-

tos aģentūras projektu materiālus ir izplatījis 

speciālās un vispārējās izglītības iestādēm. 

 

2009.gada pirmajā ceturksnī Latvijas pārstāv-

jiem bija iespēja piedalīties 2 jaunos aģentū-

ras projektos: „Agrīnā diagnostika” un 

„Augstākās izglītības pieejamība”. 

 

Aģentūras rīkotajos projektos piedalās ne tikai 

IZM pārstāvji, bet arī skolotāji un augstskolu 

mācībspēki, kuri ikdienā saistīti ar speciālās 

un iekļaujošās izglītības jautājumiem. Bez 

tam aģentūra organizē jauniešu ar speciālām 

vajadzībām parlamentārās uzklausīšanas 

pasākumus. 2007.gadā šādā pasākumā no 

Latvijas piedalījās divi jaunieši ar speciālām 

vajadzībām, kurus, atgriežoties Latvijā, pieņē-

ma Valsts prezidents un izglītības un zinātnes 

ministre. Visiem Latvijas pārstāvjiem, tajā 

skaita skolotājai, kura pavadīja vienu no jaun-

iešiem, ceļa izdevumus un uzturēšanos ap-

maksāja aģentūra. 

 

Dalība aģentūras darbā nodrošina to, ka, iz-

strādājot svarīgus dokumentus, vērā tiek 

ņemts arī Latvijas viedoklis. Savukārt Latvijā 

ir iespēja iepazīties un izmantot citu Eiropas 

valstu labas prakses piemērus speciālās un 

iekļaujošas izglītības jomā. Pedagogiem un 

augstskolu mācībspēkiem, kuri strādā ar izglī-

tojamiem ar specialām izglītības vajadzībām, 

tiek nodrošināta jaunākā informācija par attīs-

tības tendencēm šajā jomā, kā arī materiāli 

darbam. 

 

Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentū-

ras Pārstāvju padomes sēdē šā gada aprīlī 

tika izskatīti vairāki būtiski darba kārtības jau-

tājumi. Aģentūras Pārstāvju padome akceptē-

ja Eiropas speciālās izglītības attīstības aģen-

tūras valdes ziņojumu par aģentūras 

2008.gada vadības ziņojumu un sagatavoto 

grāmatvedības audita atzinumu. Neskatoties 

uz ekonomisko situāciju Eiropā, dalībvalstis 

savas saistības Aģentūras darbības nodroši-

nāšanai ir izpildījušas. 

 

2009.gadā tiek atsākts projekts „Agrīnā diag-

nostika”, kas tika īstenots 2001.gadā. Projek-

ta mērķis ir novērtēt pārmaiņas un apkopot 

jauniegūto pieredzei bērnu ar speciālām vaja-

dzībām pirmsskolas izglītības nodrošināšanai. 

Projektā „Skolotāju sagatavošana” paredzēts 

izstrādāt rekomendācijas augstākās izglītības 

studiju programmu īstenotājiem, lai nodroši-

nātu pedagogu sagatavotību darbam klasēs, 

kurās vienkopus mācās bērni ar dažādām 

speciālām vajadzībām. Projektā apkopos 

dažādu aģentūras dalībvalstu veiksmīgāko 

pieredzi, izstrādās ieteikumus un priekšliku-

mus studiju programmu pilnveidei. 

 

2009.gadā paredzēts uzsākt projektu piere-

dzes apkopošanai par bērnu ar speciālām 

vajadzībām profesionālo sagatavošanu darba 

dzīvei Aģentūras dalībvalstīs. 

2009.gadā uzsākts projekts „Augstākās izglītī-

bas pieejamība” par jauniešu ar speciālām 

vajadzībām iekļaušanu augstākajā izglītībā. 

Tiks apkopota statistika un pieredze par veik-

smīgākajiem gadījumiem, izstrādātas reko-

mendācijas valsts un augstskolu līmenī. 

 

Kā informē Valsts speciālās izglītības centra 

direktors Guntis Vasiļevskis, aģentūras pār-

stāvju un koordinatoru kopējā darba dienā 

tika apkopoti galvenie rezultāti un ieguvumi 

projektā „Imigrantu bērnu ar speciālām vaja-

dzībām iekļaušana izglītības sistēmā”. Noslē-

guma pasākumā vērtējumu izteica ANO Bēg-

ļu komisijas pārstāvis, UNESCO pārstāvis, 

Eirydice pārstāve, Eiropas Komisijas pārstā-

vis, kā arī Leuvenas, Hanoveras vadošie pēt-

nieki migrantu izglītības nodrošināšanas jau-

tājumos.  

 

Pasākuma ietvaros tika salīdzināta situācija 

migrantu izglītības nodrošināšanā Vācijā, 

Beļģijā (Flandrijā), Čehijā un Grieķijā. 

2009.gada nogalē projekta materiālu apkopo-

jums būs pieejams latviešu valodā un tas 

varēs kalpot par citās valstīs uzkrātās piere-

dzes un iespējamo problēmu, kā arī ar piedā-

vāto risinājumu apkopojumu. 

 

Aģentūras finansējums tiek veidots no dalīb-

valstu ikgadējiem maksājumiem un piesaistī-

tajiem līdzekļiem. Katras dalībvalsts maksāju-

mi ir noteikti proporcionāli valsts iedzīvotāju 

skaitam. Latvijai kā dalībvalsts maksājums 

2009.gadā bija 15 590 EUR. Latvijas finansē-

juma daļa, ņemot vērā nelielo iedzīvotāju 

skaiti valstī, ir salīdzinoši maza, tomēr iespē-

jas, ko piedāvā dalība aģentūrā, ir nesalīdzi-

nāmi lielākas.  Vidēji gadā laikā aģentūra ap-

maksā apmēram 10 – 15 Latvijas pārstāvju 

dalību projektos un semināros. 

Turpinājums no 11.lpp. 

http://www.european-agency.org/country-information/latvia/publications-lv
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Konferencē Daugavpils Universitātē aktualizē ilgtspējīgas 

attīstības nozīmīgumu 

No 5. līdz 8.maijam Daugavpils Universitātē 

(DU) notika 7.starptautiskā JTEFS/BBCC 

konference „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglī-

tība: Pētījumi un to ieviešana izglītībā ilgtspē-

jīgai attīstībai”. Konferenci organizēja DU 

Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas 

izglītības institūts sadarbībā ar DU žurnālu 

JTEFS (Journal of Teacher Education for 

Sustainability), pie institūta izveidoto starptau-

tisko tīklojumu BBCC (Baltic & Black Sea 

Circle Consortium for Educational Research) 

un UNESCO tīklojumu skolotāju izglītības 

pārorientēšanai uz ilgtspējības mērķi.  

 

Konferenci atklāja DU zinātņu prorektore, 

asociētā profesore Elita Jermolajeva, DU Iz-

glītības un vadības fakultātes dekāne, profe-

sore Ilga Salīte, kā arī UNESCO Latvijas naci-

olnālās komisijas ģenerālā sekretāre Dagnija 

Baltiņa. 

Konferencē piedalījās 102 dalībnieki no 25 

valstīm (Apvienotās Karalistes, ASV, Baltkrie-

vijas, Brazīlijas, Igaunijas, Īrijas, Kostarikas, 

Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Slo-

vākijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Turci-

jas, Ungārijas, Vācijas u.c.). 

 

Konferences laikā notika diskusijas un tika 

prezentēti pētījumi par daudzām tēmām: pēt-

niecība ilgtspējīgai attīstībai, izglītības ilgtspē-

jīgai attīstībai fenomenoloģija, skolotāju izglītī-

bas pārorientēšana uz ilgtspējības mērķi, 

mācību vides organizācija, pētniecisko pras-

mju attīstība, ilgtspējīga attīstība un sociālais 

darbs, pētnieka identitāte, fotogrāfija un vizu-

ālā komunikācija glo-

balizācijas kontekstā, 

izglītība ilgtspējīgai 

attīstībai un e-

mācības, Zemes Har-

tas jaunatnes iniciatīva 

un starpkultūru pieeja 

izglītībai ilgtspējīgai 

attīstībai, kā arī par 

citiem jautājumiem, 

kas atspoguļo saikni 

starp ilgtspējīgu attīstī-

bu, kultūru un izglītību. 

Ikvienam dalībniekam 

bija iespēja dalīties 

pārdomās, apspriest 

veikto pētījumu rezul-

tātus un piedāvāt jaun-

as ieceres pētniecībai 

un turpmākai ilgtspējīgas izglītības attīstībai. 

 

Kā stāsta Daugavpils Universitātes Izglītības 

un vadības fakultātes dekāne, profesore Ilga 

Salīte, konferences organizēšanu 2003.gadā 

uzsāka Daugavpils Universitāte un kopš tā 

laika norisinās cieša sadarbība starp vienpa-

dsmit universitātēm. Katru gadu konferences 

dalībnieki tiek uzņemti kādā no tīklojuma par-

tnerorganizācijām: Daugavpils Universitātē 

(Latvija), Tallinas Universitātē (Igaunija), Feh-

tas Universitātē (Vācija), Helsinku Universitā-

tē (Somija), Joensuun Universitātē (Somija), 

Debrecenas Universitātē (Ungārija), Anadolu 

Universitātē (Turcija), Rhodes Universitātē 

(Dienvidāfrika), Jorkas Universitātē (Kanāda), 

Viļņas Universitātē (Lietuva), Šauļu Universi-

tātē (Lietuva).  

 

Jauns konferences cikls sāksies 2010.gadā, 

kad, sadarbībā ar UNESCO, 8.starptautiskā 

JTEFS/BBCC konference „Ilgtspējīga attīstī-

ba. Kultūra. Izglītība” tiks organizēta Parīzē 

22.-24. maijā. Tajā tiek aicināts piedalīties 

ikviens, kura pētnieciskā darbība un intereses 

ir saistītas ar ilgtspējīgu attīstību un skolotāju 

izglītību, sevišķi Baltijas un Melnās jūras reģi-

onā.  

 

Papildu informācija: DU Ilgtspējīgas izglītī-

bas institūts, tālr.: 65427411; 65428636, e-

pasts: iii@du.lv ; ilga.salite@du.lv, mājaslapa: 

http://www.ise-lv.eu 

 

 

mailto:ilga.salite@du.lv
http://www.ise-lv.eu
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Konkursā sacenšas jaunie automehāniķi 

No7. līdz 9.maijam Starptautiskā izstāžu rīkotājsabiedrības BT1 

izstāžu zālē „Ķīpsala” norisinājās Latvijas profesionālās izglītī-

bas iestāžu audzēkņu konkurss „Automehānika 2009”. Konkur-

sā piedalījās 14 profesionālās izglītības iestāžu komandas, pār-

stāvot visus Latvijas reģionus. 

 

Konkursā piedalījās Cīravas arodvidusskola, Daugavpils Cel-

tnieku profesionāla vidusskola, Jaungulbenes arodvidusskola, 

Jelgavas Amatniecības vidusskola, Valsts Kandavas lauksaim-

niecības tehnikums, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma vidussko-

la, RTU Liepājas filiāles Profesionālā vidusskola, Lūznavas 

Profesionāla vidusskola, Malnavas koledža, Valsts Priekuļu 

lauksaimniecības tehnikums, Rīgas 13.arodvidusskola, Rīgas 

Tehniskā koledža, Rīgas Valsts tehnikums, Zaļenieku arodvi-

dusskola. 

 

Konkursa „Automehānika 2009” rezultāti: 

 

1.vietā Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikuma audzēkņi 

Ēvalds Baltacis un Jānis Fārenhorsts (skolotāji Alfrēds Petro-

vičs un Vladimirs Ševčuks); 

2.vietā Rīgas Tehniskās koledžas audzēkņi Andris Ivanovs un 

Pēteris Erbs (skolotājs Jānis Onskulis); 

3.vietā Zaļenieku arodvidusskolas audzēkņi Mikus Murinskis un 

Ainārs Silakaktiņš (skolotājs Elmārs Antons). 

 

Jāpiebilst, ka Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikuma 

audzēkņu komanda jau trešo gadu pēc kārtas iegūst 1.vietu 

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursā 

„Automehānika”. 

 

Konkursa norise 

 

Konkursu organizēja Izglītības un Zinātnes ministrijas Profesi-

onālās izglītības administrācija ( PIA), Starptautisko izstāžu 

rīkotājsabiedrība BT1, Rīgas Tehniskā koledža, SIA 

„Tehnofavorīts”, SIA „Scania Latvia”, SIA „Bensons Auto”, KIA, 

SIA „Gros Auto”, SIA”ROBERT BOSCH”, SIA „Leinod Tec-

hnics”, SE „Auto Group Baltica”. 

 

Konkursa uzdevumi un tā norises kartība bija noteikta jau 

2008.gada nogalē, kad dalību konkursam pieteica profesionālās 

izglītības iestāžu audzēkņu komandas. Savukārt konkursa uz-

devumu saturu noteica darba devēju pārstāvji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas profesionālās 

izglītības iestāžu audzēk-

ņu konkursa 

„Automehānika 2009” 

1.vietas ieguvēji Valsts 

Kandavas lauksaimniecī-

bas tehnikuma audzēkņi 

Ēvalds Baltacis un Jānis 

Fārenhorsts un skolotāji 

Alfrēds Petrovičs un Vla-

dimirs Ševčuks. 
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Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 

komandas konkursā demonstrēja savas zinā-

šanas un prasmes, veicot dažādus uzdevu-

mus: 

 

-Riepu montāža, Automašīnas lukturu darbī-

bas pārbaude un regulēšana, Virsbūve re-

monts izmantojot metināšanu – šo uzdevumu 

norisi nodrošināja SIA „Tehnofavorīts” , 

-Kravas mašīnas apkope un Scania EGR 

sistēma – nodrošināja SIA „Scania Latvia”, 

-Amortizatoru maiņas darba vietas aprīkoju-

mu nodrošināja SIA „Bensons Auto”, 

-Bremžu sistēmas apkope norisinājās KIA, 

SIA „Gros Auto” aprīkotā darba vietā, 

-SIA „Leinod Technics” aprīkoja darba vietas 

četriem uzdevumiem - darbs ar sistēmas tes-

teri KTS 570, darbs ar motora testeri FSA 

740, akumulatora nomaiņa, izmantojot Bosch 

BA t 415 un tehnisko speciālo instrumentu 

atpazīšana. 

-Servisa darba uzdevumu sastādīšanu, veicot 

defektāciju, un elektriķa darba vietu, kā arī 

servisa darba plānošanu nodrošināja SE 

„Auto Group Baltica”. 

 

Pēc konkursa savu vērtējumu izteica ekspertu 

komisijas priekšsēdētājs Aldis Vasiļevskis, 

uzsverot dalībnieku neatlaidību veicot uzde-

vumus, labo profesionālo sagatavotību un 

spēju atrast risinājumus arī pirmo reizi ierau-

dzītām lietām. 

 

Automašīnu skates „Skat, kā es!” uzvarē-

tāji 

 

Paralēli Latvijas profesionālās izglītības iestā-

žu audzēkņu konkursam „Automehānika 

2009” norisinājās profesionālās izglītības ie-

stāžu audzēkņu un skolotāju uzlaboto auto-

mašīnu skate „Skat, kā es!”. Skatē piedalījās 

astoņi uzlaboti spēkrati. Labākā titulu noteica 

skatītāju vērtējums. 

Vislielāko balsu skaitu (681) un 1.vietu iegu-

va Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehniku-

ma audzēkņa Ulvja Bujāna automašīna Ford 

Fiesta ST. 

2.vietu ieguva Rīgas Tehniskās koledžas 

audzēkņa Oskara Lazes automašīna VFTS 

(418 skatītāju balsis), 

3.vieta tika piešķirta Rīgas Valsts tehnikuma 

audzēkņu Leonīda Verņicka un Romana Me-

žecka pārveidotajam VW Transporter (412 

skatītāju balsis). 

 

 

Vislielāko balsu skaitu (681) un 1.vietu ieguva Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma audzēk-

ņa Ulvja Bujāna automašīna Ford Fiesta ST. 

Turpinājums no 14.lpp. 
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I. Starptautiskais Baltijas valstu apdares darbu skolotāju 

konkurss 

Visi semināra dalībnieki 

saņēma apliecības par 

dalību, bet godalgoto vietu 

ieguvēji – diplomus un 

1.vietas ieguvējas – I. 

Starptautiskā Baltijas valstu 

apdares darbu skolotāju 

konkursa kausu. 

 

Limbažu Profesionālajā vidusskolā norisinājās 

praktiskās darbības seminārs Būvniecības 

jomas izglītības programmu skolotājiem 

„Energoefektivitāte un māju sanācija”. Divās 

dienās skolotāji ne vien ieguva jaunas zināša-

nas, bet arī apliecināja profesionālās kompe-

tences būvniecības jomas apdares darbu 

demonstrējumos - pirmo reizi notika Starptau-

tiskais Baltijas valstu apdares darbu skolotāju 

profesionālās meistarības konkurss. 

 

Konkursā kopā ar Latvijas skolotājiem piedalī-

jās arī Igaunijas skolotāju komandas no Talli-

nas - Ehituskool un Tartu KHK. SIA „KNAUF” 

tehniskais vadītājs Andris Veinbergs kā moto 

konkursam izvirzīja: „Ko protu, to mācu arī 

citiem!”. Savas prasmes konkursā demonstrē-

ja Apguldes arodvidusskolas, Barkavas arod-

vidusskolas, Daugavpils Celtnieku profesionā-

lās vidusskolas, Jāņmuižas Profesionālās 

vidusskolas, Jelgavas Amatniecības vidus-

skolas, Laidzes Profesionālās vidusskolas, 

Rēzeknes 14.arodvidusskolas, Rīgas Būv-

amatniecības vidusskolas, Saldus Profesionā-

lās vidusskolas, Skrundas arodvidusskolas 

Viesītes arodvidusskolas un Zaļenieku arodvi-

dusskolas skolotāji. Izglītības iestādes ko-

mandas veica sienas dekoratīvā apmetuma 

„uzvilkšanu”. Skolotāju darbu vērtēja SIA  

 

„Sakret”, SIA „Atlas”, SIA „KNAUF” un būvfir-

mas „AK” speciālisti. 

Ekspertu vērtējumā 1.vietu ieguva Jelgavas 

Amatniecības vidusskolas skolotājas Rita 

Kokorēviča un Zigrīda Devjakoviča. 

2.vietu ieguva Rīgas Būvamatniecības vidus-

skolas skolotāja Sandra Miklaševiča un Lai-

dzes Profesionālās vidusskolas skolotāji Jānis 

Ābols – Āboliņš un Māris Blūms – Blūmanis. 

Līdzās skolotājiem strādāja arī Limbažu Pro-

fesionālās vidusskolas audzēkņi Toms Ķirsis 

un Dāvis Misiņš, kuri, pēc ekspertu vērtējuma, 

ierindojās 3.vietā. 

 

Praktiskās darbības semināru organizēja IZM 

Profesionālas izglītības administrācija sadar-

bībā ar SIA „KNAUF” un Limbažu Profesionā-

lo vidusskolu. Praktiskās darbības semināra 

laikā SIA „KNAUF” tehniskais vadītājs Andris 

Veinbergs iepazīstināja dalībniekus ar jaun-

ākajiem „KNAUF” būvniecības materiāliem un 

to pielietošanas iespējam. Seminārā piedalī-

jās ne tikai Latvijas profesionālās izglītības 

iestāžu skolotāji, bet arī Limbažu un apkārtējo 

rajonu uzņēmēji, kuri sadarbojas ar Limbažu 

Profesionālo vidusskolu, nodrošinot prakses 

vietas audzēkņiem būvniecības uzņēmumos. 

 

 

Uzsākot darbu I.Baltijas valstu apdares darbu skolotāju profesionālās meistarības konkursā. Priekš-

plānā konkursa 1.vietas ieguvējas, Jelgavas Amatniecības vidusskolas skolotājas Rita Kokorēviča un 

Zigrīda Devjakoviča. 
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Topošie zinātnieki prezentē interesantus atklājumus 

Jau vairākus gadu desmitus Latvijā aktīvi 

notiek skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība 

un šogad Latvijas 33.skolēnu zinātniskajai 

konferencei kopā tika pieteikti 553 vecāko 

klašu skolēnu darbi. Konferences noslēgumā 

aprīļa nogalē tika apbalvoti 173 autori.  

 

Labākie Latvijas 33.skolēnu zinātniskās kon-

ferences laureāti tiek virzīti līdzdalībai 21.ES 

jauno zinātnieku konkursā, kurš notiks Parīzē 

2009.gada septembrī. Šogad izvirzīti trīs dar-

bi: 

 

Siguldas Valsts ģimnāzijas 11.klases 

skolnieces Līgas Zāģeres bioloģijas sekcijā 

izstrādātais darbs: "Izolētu hloroplastu 

dzīvotspējas izmaiņas, kultivējot tos in vitro", 

darba vadītāja Līga Sausiņa. 

Rīgas Franču liceja 12.klases skolnieku 

Mārtiņa Zepa un Gunāra Ķīša darbs fizikas 

sekcijā: "Elektrolīzes šūnas izveide un 

optimizācija dzinēja darbības uzlabošanai", 

darba vadīdāja Biruta Šķēle. 

Vecumnieku vidusskolas 11.klases skolnieces 

Evas Dručkas darbs ķīmijas sekcijā: 

"Mākslīgā kaula materiāla sintēze", darba 

vadītājas Kristīne Šalma, Ilze Cīrule. 

 

Jauno zinātnieku konkursā, kurš katru gadu 

notiek kādā no Eiropas valstīm, Latvijas sko-

lēni piedalās kopš 1999.gada. 2003. un 

2004.gadā Latvijas skolēni ieguva speciālās 

balvas par veiktajiem pētījumiem matemātikā 

un fizikā, savukārt 2008.gadā 20.ES Jauno  

 

zinātnieku konkursā Dānijā Latvijas jaunie 

fiziķi ieguva godpilno 3.vietu.  

 

Šogad skolēnu darbu prezentācijas notika 21 

sekcijā – astronomijas, bioloģijas, cittautu 

valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes 

un vēstures, ekonomikas, filozofijas, fizikas, 

informātikas, kulturoloģijas, latviešu literatūras 

zinātnes un vēstures, latviešu valodniecības, 

matemātikas, mākslas zinātnes, pedagoģijas, 

politoloģijas, psiholoģijas, socioloģijas, tieslie-

tu, veselības zinātnes, vēstures un kultūrvēs-

turiskā mantojuma, zemes zinātnes un ekono-

miskās ģeogrāfijas un ķīmijas. 

 

33.skolēnu zinātnisko konferenci organizēja 

IZM Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs sadar-

bībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Kultūras 

akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju. 

Konferences atklāšana notika Latvijas Univer-

sitātes Lielajā aulā 25.aprīlī. Atklāšanas pasā-

kumā piedalījās izglītības un zinātnes ministre 

Tatjana Koķe, Latvijas Zinātņu akadēmijas 

viceprezidents Andrejs Siliņš, Latvijas Univer-

sitātes zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks 

un skolēni – zinātniski pētniecisko darbu auto-

ri. 

 

Plašāku informāciju par Latvijas 33.skolēnu 

zinātnisko konferenci, godalgotajiem dalībnie-

kiem, kā arī fotogaleriju atradīsit  

VVIC mājaslapā 

 

 

 

 

 

 

 

ES konkursam 

izvirzītie pētniecisko 

darbu autori. No 

kreisās:Eva Druč-

ka, Līga Zāģere, 

Gunārs Ķīsis un 

Mārtiņš Zeps.  

http://www.vjic.gov.lv/index.php?id=1003&sa=6
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Bērni un jaunieši domā, kā veidot labāku nākotni  

Kāpēc gan nepasapņot par 

burvju gaļas maļamo mašīnu, 

kur, samaļot visus pasaules 

netikumus un nelaimes, ārā 

izlido visskaistākais laimes 

putns... Šādu ideju savā 

mākslas darbā atspoguļo 

viena no vecākās grupas 

uzvarētājām Jūlija 

Podskočija (17 g.), dodot 

savam darbam nosaukumu 

„Viss ir tikai mūsu rokās”.  

Ir noslēdzies radošo darbu konkurss „Eiropa 

skolā”. Kopumā konkursā piedalījās 111 sko-

las no Latvijas un Akadēmisko programmu 

aģentūrā (APA) tika saņemti 565 darbi, no 

tiem 203 literārie un 362 vizuālie. Uzvarētāju 

vārdus var atrast APA mājas lapā 

 

Konkursam ir ļoti sena vēsture – tā iniciatore 

pirms vairāk nekā 50 gadiem bija Francija, un 

pirmo reizi tas tika organizēts 1953.gadā. 

Sākotnēji konkursā piedalījās 7 Eiropas val-

stis, bet pakāpeniski gadu no gada dalībval-

stu skaits pieauga. Socrates programmas 

laikā, kad finansējums daļēji tika saņemts no 

šīs programmas, dalībvalstu skaits sasniedza 

pat 35. Pēc Socrates programmas, sākoties 

Mūžizglītības programmai, kad projekta īste-

nošanai dalībvalstīm pašām nācās meklēt 

līdzekļus, aktivitāte apsīka, un šobrīd projektā 

aktīvi iesaistījusies trešdaļa no šīm valstīm, 

kas arī nav maz. Socrates programmas īste-

nošanas laikā Izglītības un zinātnes ministrija 

sadarbībā ar APA, izmantojot Eiropas Pado-

mes informācijas biroja atbalstu, 8 gadu garu-

mā šo konkursu ļoti sekmīgi īstenoja, un tas 

iemantoja patiesu interesi un lielu aktivitāti 

visos Latvijas rajonos.  

 

Konkursa ideja ir vienkārša: par vienu un to 

pašu  tēmu domā bērni visā Eiropā, atspogu-

ļojot savas idejas domrakstos un vizuālās 

mākslas darbos. Latvijā šogad konkursā tika 

aicināti piedalīties bērni un jaunieši vecumā 

līdz 20 gadiem, izveidojot literāro sacerējumu 

vai vizuālo darbu par 

kādu no tēmām – 

Mans sapnis par 

labāku Eiropu vai 

Jaunas idejas labā-

kai Eiropai. Konkur-

sa vienojošais moto 

bija „Atsperties, at-

grūsties, mainī-

ties!” (O.Vācietis) 

 

Paužot domas par 

to, kā būtu dzīvot 

labākā Eiropā, ne 

viens vien bērns 

atzīst, ka aktuālā 

tēma par krīzi nav 

sveša arī viņam. 

Taču, kāpēc gan 

nepasapņot par bur-

vju gaļas maļamo mašīnu, kur, samaļot visus 

pasaules netikumus un nelaimes, ārā izlido 

visskaistākais laimes putns. Šādu ideju savā 

mākslas darbā atspoguļoja viena no vecākās 

grupas uzvarētājām Jūlija Podskočija (17 g.), 

dodot savam darbam nosaukumu „Viss ir tikai 

mūsu rokās”.  

 

Pozitīvu nākotni Eiropā saredz arī Eliass Vei-

gurs (14 g.). Radošajā darbā „Mēs kopā va-

ram” viņš atklāj, ka kopīgiem spēkiem ir ie-

spējams īstenot jebkuru sapni. „Sapnis par 

labāku Eiropu nemaz nav tik nereāls. Liekot 

galvas kopā, radīsies spožas idejas, brīnišķīgi 

projekti. Nevajag mest plinti krūmos, bet gan 

jāiet un jāiznīcina problēmas sakne. Darīsim 

visi kopā, proti, ticīgie lūgsies, gudrie domās, 

strādīgie darīs, bet slinkajiem vietas nebūs. 

Protams, prāti būs noguruši, galvas sakarsu-

šas, bet tas viss par labāku nākotni, par spo-

žāku Eiropu un cildenāku Latviju,” raksta Eli-

ass. 

 

Labāko radošo un vizuālo darbu autori kopā 

ar vecākiem un skolotājiem tika aicināti uz 

apbalvošanas pasākumu 8.maijā. Balvās bēr-

ni saņēma diplomus, vērtīgas grāmatas, kā 

arī Eiropas Padomes informācijas centra dā-

vanas. Savukārt vecākās grupas uzvarētāji 

dosies uz vasaras nometnēm Vācijā un Aus-

trijā, kurās varēs gan parādīt citu valstu skolē-

niem savus darbus, gan arī diskutēt par citām 

viņiem aktuālām tēmām. 

http://www.apa.lv/?node=469
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Jaunieši sacenšas skatuves runas mākslā un literāro uzvedumu 

konkursā 

7.maijā Valsts jaunatnes iniciatīvu centrā noti-

ka skatuves runas konkurss, savukārt Bērnu 

un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils” 

8.maijā norisinājās literāro uzvedumu konkur-

sa fināls. Pasākumos piedalījās 38 labākie 

dzejas un prozas izpildītāji un 14 labākie sko-

lu teātri, kopumā ap 200 dalībnieku.  

 

Skatuves runas konkursa 3.kārtai tika izvirzīti 

9 dalībnieki. Konkursā 1.vietu un 1.pakāpes 

diplomu ieguva Rīgas mūzikas internātvidus-

skolas 11.klases audzēknis Matīss Marcinkē-

vičs (pedagogs Inta Ivkina). 2.vietā Bārtas 

pamatskolas 8.klases skolnieks Kārlis Reijers 

(skolotāja Vita Reijere), bet 3.vietu ieguva 

Ogres pamatskolas 5.klases skolnieks Jurģis 

Siliņš (skolotāja Indra Tilaka) un Tukuma 

2.vidusskolas 6.klases skolnieks Elvis Korot-

kins (skolotāja Īra Antone).  

 

Savukārt 8.maijā literāro uzvedumu finālskatē 

1.vietu izcīnīja Cēsu valsts ģimnāzijas teātris 

ar iestudējumu „Vakara sarunas”, režisore 

Inese Lāce. 2.vietu ieguva Rīgas 

88.vidusskolas teātris „Teātrītis – 88”, kurš 

rādīja režisores Anfijas Romanovas iestudēju-

mu „Sapņu sala”. 3.vietā Jūrmalas sākum-

skolas teātris „Taurenītis” režisores Benitas 

Karoles vadībā ar Pētera Brūvera iestudēju-

mu „Katrs savu dzīvi dzīvo”. 

 

Jauniešu prasmes vērtēja Latvijas Kultūras 

akadēmijas profesores un režisores Aina Ma-

tīsa un Anna Eižvertiņa, dramaturgs Jānis 

Jurkāns, režisors un mācību grāmatas 

„Runas prasme saziņā” autors Edgars Kra-

miņš, kā arī režisore Dace Vilne.  

 

Žūrijas pārstāve Dace Vilne uzsver, ka novēr-

tēt konkursa dalībniekus nav viegli, jo šie ir 

labākie jaunieši savās skolās un rajonos. Sva-

rīgi ir tas, ko jaunietis grib pateikt.  

Savukārt Aina Matīsa atzīmē, ka ir patīkami 

klausīties, ja jūti – jaunietis to dara ar patiesu 

ieinteresētību un ir iemīļojis runājamo tekstu. 

Grūtāk ir novērtēt repertuāra izvēli, lai saturs, 

ko izvēlamies, ir atbilstošs konkrētajam lai-

kam un tam piemīt saturiskā jēga.  

 

Kā apliecina paši dalībnieki, lielākā daļa no 

viņiem skatuves runu cenšas izkopt jau no 

mazotnes. Ilze Andžāne mācās Krāslavas 

pamatskolas 9.klasē. Jau no sākumskolas 

piedalīties runas konkursos meiteni motivējusi 

mamma, kas ir latviešu valodas skolotāja. Ilze 

uzskata, ka ir jāattaisno skolotāju un vecāku 

ieguldītās pūles. ”Lai piedalītos konkursā, 

vispirms apspriežos ar mammu, kopīgi izmek-

lējam materiālu. Es esmu ļoti izvēlīga, sākot-

nēji ir jāsaprot doma, jāpiekrīt tai un tad var 

mācīties,” saka Ilze. 

 

8.klases skolnieks Kārlis Reijers no Bārtas 

pamatskolas stāsta, ka viņu ļoti atbalstījuši 

klasesbiedri, un tas bijis liels stimuls uzstāties 

pēc iespējas labāk. Kārlis uzskata, ka, kāpjot 

uz skatuves, cilvēks pirmām kārtām parāda, 

ka viņam ir drosme un uzņēmība.  

 

Pasākuma mērķis ir kopt latviešu valodas 

runas kultūru, padziļināt audzēkņu un peda-

gogu zināšanas runas mākslā, iedrošināt ma-

zākumtautību bērnus un jauniešus runāt lite-

rāri pareizā latviešu valodā, kā arī kopt latvie-

šu valodas kultūru skolu teātros, izglītot 

audzēkņus, pedagogus un režisorus literāro 

uzvedumu veidošanā. 

 

 

Matīss Marcinkēvičs ieguva 1.vietu skatuves 

runas konkursā. Matīsam visvairāk patīk 

Aleksandra Čaka un Edgara Po daiļrade. 

Jaunietis vērtē autoru tiešumu un nesamākslotī-

bu, par ko pats atzīst, ka tas atbilst viņa paša 

domāšanai. Matīsam ir iecere kļūt par aktieri. 
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Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 

Konkursa mērķis ir attīstīt 

un pilnveidot mazo mūzikas 

kolektīvu un solistu 

muzicēšanas tradīcijas un 

akustiskās muzicēšanas 

prasmi, gatavojoties X 

Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētkiem. 

Konkurss veicina bērnu un 

jauniešu interesi par 

dziedāšanu vokālajos 

ansambļos, duetos, trio, solo 

un popgrupās, padziļina 

zināšanas par latviešu tautas 

dziesmu.  

 

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 

norisinājies  no 2009.gada janvāra līdz 

martam, pulcējot Latvijas bērnu un jauniešu 

skanīgākās balsis. 17.maijā Latvijas Nacionā-

lās operas Jaunajā zālē notika konkursa 

"Balsis" laureātu koncerts "Ziedos paslēpies 

pavasars". Koncertā uzstājās 32 Latvijas la-

bākie dziesmu izpildītāji.  

 

Vokālie ansambļi un solisti konkursos 

uzstājušies akustiskā veidā, neizmantojot 

skaņu pastiprinošas iekārtas. Pavadījumam 

varēja izmantot jebkuru akustisku mūzikas 

instrumentu, pavadījumu varēja spēlēt 

kolektīva vadītājs.  

 

Popgrupas brīvās izvēles dziesmai varēja 

izmantot arī fonogrammu vai sintezatora 

pavadījumu.  

Uz konkursu novadā no katra rajona un 

republikas pilsētas, Rīgas pilsētas rajona/

priekšpilsētas tika izvirzīti divi labākie 

(kolektīvi/solisti) no katras vecuma grupas, 

kopskaitā seši (kolektīvi/solisti) un viena 

popgrupa.  

  

IZM Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs saka 

lielu paldies pedagogiem un skolēniem par 

mazo mūzikas kolektīvu dalību konkursā 

„Balsis” un koncertā „Ziedos paslēpies pava-

sars”!  

 

Rīgas Kultūru 

vidusskolas 

meiteņu vokā-

lais ansamblis. 

No kreisās - 

Marta Titova, 

Marta Ivaņi-

noka, Līna 

Laukubriede, 

Ance Čauna, 

Alise Putniņa 

un vadītāja 

Elīna Herca 

 

 

 

 

 

 

Pedagogu 

priekšnesums 

koncerta noslē-

gumā. 
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Gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-

kiem, sestdien, 30.maijā, Bauskas Pilskalna estrādē notika X 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku modelēšanas 

koncerts „Triju upju vidiņā deju jostu izrakstīju”.  

 

Pasākumā piedalījās 88 deju kolektīvi ar 1732 dalībniekiem, 

kuri pārstāvēja 30 skolu un interešu izglītības iestādes. Baus-

kas rajonu pārstāvēja 50 deju kolektīvi no 17 mācību un inter-

ešu izglītības iestādēm, uzstājās arī viesu kolektīvi no Rīgas, 

Talsiem, Saldus, Jelgavas, Lielvārdes, Jaunpiebalgas, Sigul-

das. 

Gatavošanās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-

kiem ir uzsākta aktīvi - repertuāru apgūst un savu varēšanu 

deju sniegumā rajonu skatēs jau atrādījuši ap 1000 skolu un 

interešu izglītības iestāžu deju kolektīvi. Sestdien X Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku modelēšanas lielkon-

certu vēroja un komentēja arī X Latvijas skolu jaunatnes dzies-

mu un deju svētku mākslinieciskās padomes pārstāvji. 

Modelē X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Deju lielkoncertu 
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Izdevums iznāk reizi mēnesī - mēneša pēdējā nedēļā. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta. 
Copyright © Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, 2009 

Pieteikties informatīvā izdevuma saņemšanai var IZM mājaslapā: http://izm.izm.gov.lv/izdevums.html 

Jautājumus rubrikai “Aktuālais jautājums”, kā arī komentārus, ieteikumus turpmāko izdevumu 

veidošanā un vērtējumu par mūsu izdevumu sūtiet Komunikācijas nodaļai: inta.stipniece@izm.gov.lv, tālr. 67047834. 

Jūs jautājāt - mēs atbildam 

Kur iespējams vērsties, ja centralizēto eksāmenu laikā ro-

das sūdzības par valsts pārbaudes darbu norisi? 

 

Izglītības satura un eksaminācijas centrs (ISEC) informē, ka, 

līdzīgi kā citus gadus, arī šogad darbosies uzticības tālrunis. Tā 

automātiskajā atbildētājā varēs izteikt savus ierosinājumus un 

iebildumus par valsts pārbaudes darbu norisi, īpaši gadījumos, 

ja ir aizdomas par norises neatbilstību noteiktajai kārtībai vai 

valsts pārbaudes darbu satura izzināšanu pirms laika. ISEC 

izskatīs visas sniegtās ziņas un gadījumā, ja zvanītājs būs no-

saucis savu tālruņa numuru, iespēju robežās tiks sniegta opera-

tīva atbilde. Uzticības tālruņa numurs: 67503755.  

 

ISEC ir arī īpaša e-pasta adrese (eksameni@isec.gov.lv), uz 

kuru savus komentārus interesenti var nosūtīt elektroniski. 

Meita šogad beidza 6., bet dēls 8.klasi, un mūsu ģimenē jau 

esam sākuši domāt par mācību grāmatu iegādi jaunajam, 

2009./2010.mācību gadam. Sakiet, lūdzu, vai pastāv iespēja 

lietotas un kādam citam skolēnam nevajadzīgās grāmatas 

iegādāties par lētāku maksu vai tās apmainīt? 

 

Jā, skolām, skolotājiem, skolēnu vecākiem un pašiem skolē-

niem šāda iespēja tiek piedāvāta – šā gada pavasarī sācis dar-

boties interneta portāls www.iBook.lv, ar kura palīdzību lietotāji 

var savā starpā mainīt, pirkt un pārdot grāmatas. 

Ja interesējošā mācību grāmata portālā ir atrodama grāmatu 

maiņas piedāvājumos vai arī starp grāmatām, kuras tiek piedā-

vātas par velti, tad grāmatu iespējams iegūt, nesamaksājot ne 

santīma. Gadījumā, ja maiņas darījums nav iespējams, grāmatu 

iegāde portālā jebkurā gadījumā ļaus ievērojami ietaupīt. 

2009.gada maijā Ministru kabinetā apstiprinātie un Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie svarīgākie 

IZM sagatavotie tiesību aktu projekti: 

Ministru kabinetā 

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, 

kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts 

budžeta līdzekļiem"" 

Rīkojuma projekts "Par Profesionālās izglītības admi-

nistrācijas un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēša-

nas valsts aģentūras reorganizāciju" 

Rīkojuma projekts "Par Izglītības satura un eksamināci-

jas centra, Valsts jaunatnes iniciatīvu centra un Valsts 

speciālās izglītības centra reorganizāciju un Valsts iz-

glītības satura centra izveidi" 

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Zinātnes padomes re-

organizāciju" 

Likumprojekts "Par Izglītības inovāciju fonda likuma 

atzīšanu par spēku zaudējušu" 

Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Kon-

kurētspējas ministru padomes 2009.gada 28. un 

29.maija sanāksmē izskatāmajos jautājumos 

Rīkojuma projekts "Par Daugavpils Mežciema arodsko-

las reorganizāciju" 

Rīkojuma projekts "Par Apes arodvidusskolas reorgani-

zāciju" 

Rīkojuma projekts "Par Kazdangas profesionālās vidus-

skolas reorganizāciju" 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 

2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.821 "Noteikumi 

par Latvijas Olimpiskās vienības sportistu ēdināšanas 

izdevumu apmēru"" 

MK noteikumu projekts „Latvijas Republikas valdības 

un Zviedrijas Karalistes valdības saprašanās memo-

rands par Starptautisku platformu Eiropas infrastruktūru 

neitronu atskaldīšanai” 

MK noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdī-

bas un Eiropas Kosmosa aģentūras līgumu par sadar-

bību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem" 

MK noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā 

norāda informāciju par sporta pasākuma līdzfinansēša-

nu no valsts budžeta, un minētās informācijas saturu" 

 
Valsts sekretāru sanāksmē 

 

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma izglīto-

jamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos" 

Rīkojuma projekts "Par X Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku pasākumu norises vietām" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2007.gada 8.maija noteikumos Nr.308 "Centralizēto 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība"" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.695 "Noteikumi 

par izglītības valsts statistikas pārskatu veidlapu parau-

giem"" 

mailto:eksameni@isec.gov.lv
http://www.ibook.lv/
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http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40126970&mode=mk&date=2009-05-29
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40126970&mode=mk&date=2009-05-29
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40126387&mode=mk&date=2009-05-29
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40126387&mode=mk&date=2009-05-29
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40126964&mode=mk&date=2009-05-27
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40126949&mode=mk&date=2009-05-26
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40126949&mode=mk&date=2009-05-26
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40126949&mode=mk&date=2009-05-26
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40125446&mode=mk&date=2009-05-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40125446&mode=mk&date=2009-05-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40125557&mode=mk&date=2009-05-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40125557&mode=mk&date=2009-05-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40125561&mode=mk&date=2009-05-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40125561&mode=mk&date=2009-05-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40116627&mode=mk&date=2009-05-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40116627&mode=mk&date=2009-05-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40116627&mode=mk&date=2009-05-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40116627&mode=mk&date=2009-05-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40106727&mode=mk&date=2009-05-05
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40106727&mode=mk&date=2009-05-05
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40106727&mode=mk&date=2009-05-05
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40106727&mode=mk&date=2009-05-05
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40106729&mode=mk&date=2009-05-05
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40106729&mode=mk&date=2009-05-05
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40106729&mode=mk&date=2009-05-05
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40096262&mode=mk&date=2009-05-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40096262&mode=mk&date=2009-05-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40096262&mode=mk&date=2009-05-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40125738
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40125738
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40125738
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123445
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123445
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123446
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123446
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123446
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123447
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123447
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123447
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123447

