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31.08.2009. 

Esiet sveicināti, jauno mācību gadu sagaidot! 

„Jaunas zināšanas un prasmes – to došana 

un gūšana - ir vēl jo lielāki svētki, kas sniedz 

ne vien gandarījumu, bet arī stabilu pamatu 

dzīvei. Lai mums kopā izdodas inovatīvi rosīgs 

jaunais zinību gads!” – tā savā apsveikumā 

Zinību dienā uzsver izglītības un zinātnes mi-

nistre Tatjana Koķe.  

 

Arī mēs, informatīvā izdevuma veidotāji, novē-

lam, lai jaunais mācību gads katrā ģimenē, 

katrā skolā, katrā novadā un pilsētā ir radošs, 

jauniem darbiem un labām domām pārpilns.  

 

Varam apsolīt, ka, tāpat kā aizvadītajā gadā, 

reizi mēnesī informēsim un palīdzēsim jums 

izprast izmaiņas dažādos ar izglītību, sportu, 

jaunatni, zinātni un valsts valodu saistītos jau-

tājumos, stāstīsim par iespējām iesaistīties 

dažādos projektos un konkursos, pieteikties 

stipendijām un doties pieredzes apmaiņas 

semināros. Savukārt rubrikā „Pieredze” arī 

turpmāk lasiet veiksmes stāstus par cilvēkiem, 

izglītības iestādēm un citām institūcijām, kas 

veiksmīgi piedalās dažādās aktivitātēs, rosinot 

būt radošiem un uzdrīkstēties arī citus. 

Šodienas izdevuma lielā tēma – augstākā iz-

glītība. Lasiet interviju ar IZM Augstākās izglītī-

bas departamenta direktori Gitu Rēvaldi, uzzi-

niet, kā saņemt studiju un studējošo kredītus. 

Šis ir jautājums, kas šogad daudziem studen-

tiem kļuvis jo īpaši aktuāls.   

 

Iesaistoties projektā "Atbalsts vispārējās izglī-

tības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos", 2008./2009.mācību ga-

dā 2624 Latvijas skolotāji saņēma mērķstipen-

dijas, un Eiropas Sociālā fonda finansētais 

projekts tiks īstenots arī jaunajā mācību gadā.  

Šodienas izdevumā lasiet, kā pedagogi vērtē 

iespēju piedalīties šajā projektā. Savukārt 

jauniešiem saistoša varētu šķist iespēja iesais-

tīties apmācību kursā par starptautisku jaun-

iešu iniciatīvu projektu izstrādi.  

 

Izdevums piedāvā arī daudz citas informācijas, 

mēs ceram, ka tā jums noderēs gan ikdienas 

darbā, gan sniegs ierosmes jaunām idejām. 

 

Ar cieņu -  

Komunikācijas nodaļa 
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Izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes apsveikums Zinību dienā  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Katra īsta tautskola ir Gaismas pils,  

un katrs īsts skolotājs pilskungs gaismas valstī” 

/Atis Kronvalds/  

 

 

Kā katra jauna diena atdara kādas neatvērtas durvis, kā 

katras jauniegūtas prasmes un zināšanas paplašina 

redzesloku un padara spožāku mūsu garīgo gaismu, tā 

Zinību diena svinīgi ievada inovatīvi rosīgu skolas gadu 

gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, formā-

lajā un neformālajā izglītībā. Viss liecina, ka tieši tāds 

apzīmējums der jaunajam 2009./2010.mācību gadam, 

kas ir atnācis vienlaikus ar stabilām vērtībām un lielām 

pārmaiņām. 

 

Tradicionāli 1.septembris Latvijā ir svētki – Zinību die-

na. Tādēļ novēlu – uzsāksim un kopīgi turpināsim jauno 

darba cēlienu ar gaišu noskaņojumu, ar mieru un har-

moniju! Īpašus sveicienus sūtu tiem gandrīz 20 tūksto-

šiem pirmklasnieku, kuri šajā mācību gadā uzsāks sko-

las gaitas! Pirmklasniekiem un ikvienam, kas māca vai 

mācās vēlu – krājiet garīgās vērtības, vairojiet savu ga-

rīgo gaismu, jo šīs lietas vienmēr būs jūsu un nevienam 

nebūs pa spēkam jums tās atņemt. 

 

Tieši šis laiks rosina mūs būt īsteniem saimniekiem sa-

vā Gaismas pilī – savā darbavietā, meklēt inovatīvus 

risinājumus, atbildīgi strādāt, neļaujoties kaitīgajai apāti-

jai. Paldies daudzajiem pašvaldību, izglītības pārvalžu 

un izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem, vecākiem, 

kas atbildīgi un mērķtiecīgi gatavojušies jaunajam mācī-

bu un darba cēlienam!  

 

Pirms šī 1.septembra esam šķērsojuši vēsturiskas 

krustceles, ko nebijām uzdrošinājušies darīt visus atgū-

tās neatkarības gadus – esam pārgājuši uz jaunu finan-

sēšanas principu vispārējā izglītībā – „nauda seko sko-

lēnam”, vienlaikus arī mainot Eiropā un Baltijā zemāko 

pedagoga likmes un skolēnu proporciju. Šo pārmaiņu 

objektīvs pamatojums ir pēdējos desmit gados par 

120 000 samazinājies skolēnu skaits, skolu un pedago-

gu daudzumam mainoties minimāli. Tāpēc ar šo mācī-

bu gadu Latvijas karti klās atšķirīgs izglītības iestāžu 

tīkls, kādu to bijām raduši skatīt gadu garumā. Kā ikvie-

nu jaunu ceļu mērojot, ir nepieciešama lielāka piepūle. 

Bet ir pārliecība, ka šīs pārmaiņas un jaunais ceļš ved 

izglītības kvalitātes virzienā. 

 

Jāuzsver, ka šķēršļus jaunajā ceļā sagādājušas krīzes 

uzspiestās pārmaiņas – 2009.gadā par vairāk nekā 180 

miljoniem latu samazinātais valsts budžeta finansējums 

izglītībai; salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto, samazinā-

jusies skolēnam „sekojošās” naudas summa. Mūsu uz-

devums ir šo šķēršļu joslu pēc iespējas ātrāk pārvarēt, 

arī ekonomiski un radoši saimniekojot. 

 

Atgādinot izcilā latviešu skolotāja Ata Kronvalda vārdus, 

aicinu ikvienu izglītībā iesaistīto – skolotājus, pasnie-

dzējus, izglītības iestāžu vadītājus, vecākus, pašvaldību 

darbiniekus, būt gaismas nesējiem un pilskungiem – 

nākt klajā ar jaunām idejām, inovatīvi un radoši darbo-

ties, pasīvi neļauties tam, kas nedod vēlamo rezultātu 

un gandarījumu. Attiecinu to gan uz mācību procesu, 

gan uz sadzīvisku jautājumu risināšanu izglītības iestā-

dēs. 

 

No sirds novēlu jauku Zinību dienu, jo jaunā mācību 

gada sākums vienmēr ir svētki un esmu pārliecināta, ka 

jaunas zināšanas un prasmes – to došana un gūšana ir 

vēl jo lielāki svētki, kas sniedz ne vien gandarījumu, bet 

arī stabilu pamatu dzīvei. Lai mums kopā izdodas ino-

vatīvi rosīgs jaunais zinību gads! 

 

  

Patiesā cieņā –  

 

profesore Tatjana Koķe, izglītības un zinātnes ministre, 

Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle  

 

2009.gada Zinību dienā  
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Finansējuma samazinājums  

valstī kopumā ievērojami 

skāris visas nozares, arī 

augstāko izglītību. 

2009.gada 1.jūlijā stājās 

spēkā grozījumi 2009.gada 

valsts budžetā, saskaņā ar 

kuriem subsīdijas un dotāci-

jas augstskolām IZM padotī-

bā esošajām augstskolām 

2009.gadā samazinātas 4,7 

milj. latu apmērā. Tomēr 

budžeta vietu skaits 

2009.gadā pēc budžeta 

grozījumu veikšanas nav 

samazināts. 

 

Augusta elektroniskajā izdevumā saruna ar Izglītības un 

zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta 

direktori Gitu Rēvaldi. 

 

Kas sagaida augstāko izglītību jaunajos finanšu apstāk-

ļos? 

 

Kopumā valsts budžeta dotācija augstskolām ir samazināta 

par 47%, augstskolas ir samazinājušas savus izdevumus, tajā 

skaitā, atlīdzībai, jau no gada sākuma. Proti, ir samazinātas 

vienas studiju vietas izmaksas - samazinātas akadēmiskā un 

tehniskā personāla algas, pārskatītas slodzes (palielinātas) 

un veikta dažāda cita veida optimizācija, piemēram, samazi-

nāti izvēles kursi. 

Turpmāka dotācijas samazināšana augstskolām varētu ap-

draudēt speciālistu sagatavošanu nozarēs, uz kurām, saska-

ņā ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu 

par priekšlikumiem ekonomikas atveseļošanai vidējā termiņā 

(pieņemts MK 03.08.2009.), balstīsies Latvijas ekonomika. 

Tās ir nozares ar nozīmīgu ieguldījumu pievienotās vērtības 

un eksporta pieaugumā, kā arī ar augstu izaugsmes un eks-

porta potenciālu nākotnē - pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, 

ķīmiskā rūpniecība, elektrisko un optisko iekārtu ražošana, un 

konkurētspējīgi uzņēmumi ar augstu izaugsmes potenciālu, 

bet kuri nepārstāv prioritārās nozares. 

  

Šā gada maijā tika veikti grozījumi Augstskolu un koledžu 

finansēšanas kārtībā. Ko tie paredz? 

 

Lai mazinātu augstākās izglītības iestāžu studiju vietas bāzes 

izmaksas un noteiktu studējošo sociālā nodrošinājuma apmē-

ru augstākās izglītības iestāžu finansējumā, šā gada 29.maijā 

MK apstiprināja grozījumus 2006.gada 12.decembra noteiku-

mos Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finan-

sētas no valsts budžeta līdzekļiem” Grozījumi paredz studiju 

vietas bāzes izmaksu aprēķinā vidējo studējošo skaitu uz 

vienu akadēmisko personu palielināt no 15 uz 19, jo, saskaņā 

ar IZM pārskatu par Latvijas augstāko izglītību 2008.gadā, 

vidējais studējošo skaits valstī uz 1 akadēmisko personu ir 19. 

Jāpiebilst, ka ir apstiprināti arī grozījumi MK noteikumos 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas augstskolu aka-

dēmiskajam personālam paredz minimālā atalgojuma likmes 

samazinājumu par 25%. 

 

Kā veidojas studiju vietas bāzes izmaksas? Kāds ir tās 

apmērs uz vienu studējošo?  

 

Studiju finansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz attiecī-

gajai augstskolai vai koledžai valsts noteikto studiju vietu skai-

tu, studiju vietas bāzes izmaksām un izglītības tematisko jomu 

studiju izmaksu koeficientiem. 

 Izglītības tematisko jomu studiju izmaksu koeficienti ir rādītāji, 

kas nosaka studiju vietas izmaksu apmēru attiecīgajā izglītī-

bas tematiskajā jomā attiecībā pret studiju vietas bāzes iz-

maksām. 

Studiju vietas bāzes izmaksas veido darba samaksa, koman-

dējumu un dienesta braucienu izmaksas, pakalpojumu izmak-

sas, materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra izmaksas, 

grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas, iekārtu iegādes un  

mācību iestādes modernizēšanas izmaksas. 

Vienas studiju vietas bāzes izmaksas pēc budžeta grozījumu 

pieņemšanas ir Ls 937 iepriekšējo Ls 1404 vietā. 

 

Vai finanšu samazinājums skar arī sociālo jomu? Nereti 

studenti jautā, vai augstskola var izlemt maksāt arī mazā-

ku stipendiju, nekā noteikts normatīvajos aktos?  

 

IZM rūpējusies, lai finansējuma samazinājums augstākajai 

izglītībai netiktu īstenots uz studentu rēķina. Tā kā budžeta 

vietu skaits 2009.gadā pēc budžeta grozījumu veikšanas nav 

samazināts, tad arī stipendiju fonds nav samazināts. 

 

Stipendijas apmērs bakalaura studiju programmas, profesi-

onālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju 

programmas studentam un rezidentam medicīnā ir 70 latu 

mēnesī; doktora studiju programmas studentam studiju prog-

rammas apguvei - 80 latu mēnesī, bet zinātniskā grāda iegu-

vei - 60 latu mēnesī. Mazāk par Noteikumos par stipendijām 

minēto stipendiju maksāt nedrīkst. Toties augstskolas stipen-

diju piešķiršanas komisijai ir tiesības no augstākās izglītības 

iestādes stipendiju fonda studentam piešķirt arī vienreizēju 

stipendiju reizi semestrī, kā arī paaugstinātu stipendiju. 

 

 Pēc diskusijām ar Latvijas Studentu apvienības pārstāvjiem, 

veicot grozījumus MK noteikumos „Kārtība, kādā augstskolas 

un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”, tika 

iestrādāta norma, ka, parakstot vienošanās protokolus ar 

augstākās izglītības iestādēm, atsevišķi tiek norādīts iestādēs 

studējošo sociālā nodrošinājuma apmērs. 

Studentiem slikta ir ziņa, ka šā gada 4.augustā valdība, neņe-

mot vērā IZM iebildumus, apstiprināja Satiksmes ministrijas 

sagatavotos grozījumus MK noteikumos „Noteikumi par  

 

Budžeta vietu skaits augstākajā izglītībā 2009.gadā nav samazināts 

Intervija 
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pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas 

maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”, saskaņā ar 

kuriem studenti vairs nevarēs pretendēt uz kompensāciju 50% 

apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu 

no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei. Tāpat atceltas arī atlai-

des visos citos transportlīdzekļos. Atzinīgi vārdi jāsaka par 

Rīgas pašvaldību, kura nolēmusi saglabāt līdzšinējās atlaides 

un pašvaldības sabiedriskajā transportā braukšanas kartes ar 

50 % atlaidi, tāpat kā līdz šim, ir tiesīgi saņemt arī augstāko 

izglītības iestāžu dienas nodaļu studenti. 

 

Šā gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi „Noteikumos par 

stipendijām”. Kādas ir būtiskākās izmaiņas? 

 

Lai esošajā ekonomiskajā situācijā talantīgiem un sociāli ne-

aizsargātākiem vidējās izglītības absolventiem, kas uzrādījuši 

augstus mācību sasniegumus, nebūtu liegta iespēja turpināt 

izglītoties, ir mainīta stipendijas piešķiršanas prioritāte, kā 

galveno papildu kritēriju sekmīgiem studentiem izvirzot soci-

ālos apstākļus. Uz šādas iniciatīvas nepieciešamību, izvērtē-

jot augstākās izglītības sistēmu, norādīja arī Pasaules bankas 

eksperti. 

 

Nereti dzirdētas iebildes, ka augstākā līmeņa studiju 

programmās studentam ir iespēja saņemt gan stipendiju 

no valsts budžeta, gan Eiropas Sociālā fonda (ESF)  

mērķstipendijas.   

 

Šobrīd augstskolās sti-

pendijas saņem aptuve-

ni 14% no valsts budže-

ta finansētajiem studējo-

šajiem un līdz šim nor-

matīvie akti tiešām pieļā-

va augstākā līmeņa studiju programmās studentam saņemt 

gan mērķstipendiju no ESF, gan arī stipendiju no valsts bu-

džeta. Lai nodrošinātu, ka pēc iespējas vairāk studentu var 

saņemt sociālo atbalstu studiju laikā, 2009.gada 2.jūnijā ap-

stiprinātie grozījumi MK noteikumos Nr.740 „Noteikumi par 

stipendijām” paredz, ka studējošais vienlaikus varēs saņemt 

tikai vienu no stipendijām – stipendiju no valsts budžeta vai 

mērķstipendiju no ESF. 

 

2008.gada 21.oktobrī MK tika apstiprināti noteikumi divās IZM 

īstenotajās ESF aktivitātēs – „Atbalsts maģistra studiju prog-

rammu īstenošanai” un „Atbalsts doktora studiju programmu 

īstenošanai”. Šie noteikumi paredz, ka maģistranti var saņemt 

mērķstipendijas 300 latu apmērā mēnesī, savukārt 1. un 

2.kursa doktoranti līdz 600 latu mēnesī, bet 3.kursa doktoranti 

un zinātniskā grāda pretendenti – līdz 800 latiem mēnesī. 

 

Kādas aktivitātes plānots veikt, piesaistot Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) finansējumu? 

 

Laika posmā līdz 2013.gadam IZM plāno īstenot ESF aktivitāti 

"Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un 

akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana". Tās lai-

kā Latvijas augstākās izglītības iestādēs atbilstoši darba tirgus 

vajadzībām tiks uzlabotas 60 augstākās izglītības program-

mas, savukārt 1500 augstskolu pasniedzēju projektu ietvaros 

būs iespēja pilnveidot savu kvalifikāciju. 

Maija beigās 31 augstākās izglītības iestāde tika uzaicināta  

izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumus par mācību aprīko-

juma modernizāciju un augstskolas infrastruktūras uzlaboša-

nu. Ar ERAF finansējumu tiks atbalstīta augstākās izglītības 

institūciju ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcija un 

renovācija, augstākās izglītības institūciju bibliotēku moderni-

zēšana, telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucē-

jumiem un,  ja nepieciešams, jaunas būves būvniecība,  kā arī  

iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana, lai moder-

nizētu vai uzsāktu īstenot studiju programmas kādā no taut-

saimniecības noteiktajiem  prioritārajiem studiju virzieniem.  

 

Runājot par augstskolu darbību samazināta finansējuma 

apstākļos, aizsākta diskusija un darbs par nepieciešamī-

bu novērst studiju programmu dublēšanos.   

 

Vispirms vajadzētu definēt, ko nozīmē programmu dublēša-

nās, jo vienāds programmas nosaukums vai kods ne vienmēr 

nozīmē, ka programmas ir identiskas – programmām var būt 

dažādi mērķi, iegūstamā kvalifikācija un dažādas specializāci-

jas. Savukārt programmas ar atšķirīgiem nosaukumiem satura 

ziņā var būt ļoti līdzīgas. 

 

Apvienojot programmas, varētu koncentrēt resursus, gadīju-

mā, ja programmas īste-

nošana ir dārga un vie-

nai augstskolai nav ne-

pieciešamās kapacitātes 

attiecīgās programmas 

īstenošanai, vai arī, ja 

netiek aizpildītas budže-

ta vietas. Programmas apvienot faktiski var tikai augstskolas 

pašas, savstarpēji vienojoties. 

 

Valsts augstākās izglītības budžeta finansējums nav atkarīgs 

no augstskolu skaita (jo valsts nefinansē augstākās izglītības 

iestādi kā tādu), bet gan, atbilstoši normatīvajiem aktiem, 

valsts no budžeta katru gadu finansē noteiktu skaitu studentu 

(jeb budžeta vietu, kurās šie studenti mācās). Piemēram, ja 

valsts finansē studiju vietas divās augstskolās divās līdzīgās 

programmās katrā pa 50 budžeta vietām, šīs programmas 

apvienojot tik un tā valsts turpinātu finansēt 100 studiju vietu. 

 

IZM augstākās izglītības politikā pēdējos 10-15 gadus viens 

no galvenajiem uzdevumiem ir veicināt augstākās izglītības 

pieejamību, attīstot centrus reģionos. Arī augstskolas pašas ir 

veidojošas plašu filiāļu tīklu, kas lielā mērā apzināti dublē 

programmas, kas ir galvaspilsētā. Jāņem vērā arī reģionālo 

augstskolu specifika, jo reģionālās augstskolas pilda specifis-

kas funkcijas – tās sagatavo topošos speciālistus reģioniem. 

80-85% reģionālo augstskolu studentu iepriekšējā studiju 

gadā ir bijuši no attiecīgā reģiona, kas ir svarīgs priekšnotei-

kums sabalansētai reģionālajai attīstībai. Īpaši svarīgi tas ir 

apstākļos, kad iedzīvotāju maksātspēja krītas. 

  

 

Turpinājums no 3.lpp. 

IZM augstākās izglītības politikā pēdējos 10-15 gadus viens no galvenajiem 

uzdevumiem ir veicināt augstākās izglītības pieejamību, attīstot centrus 

reģionos.  
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IZM izstrādājusi koncepciju „Valsts attīstībai atbilstošs 

augstākās izglītības studiju programmu un studiju vietu 

sadalījuma modelis”. Ko tā paredz? 

 

Koncepcijas uzdevums ir veidot tādu valsts budžeta finansēto 

augstākās izglītības studiju programmu un studiju vietu sada-

lījuma modeli, kas sekmētu augstākajai izglītībai izlietoto 

valsts budžeta līdzekļu atbilstību Latvijas un Eiropas Savienī-

bas stratēģiskajos plānošanas dokumentos izvirzītajiem mēr-

ķiem un darba tirgus prasībām, nodrošinātu nepārtrauktu un 

līdzsvarotu valsts ilgtermiņa attīstību, kā arī veicinātu līdzekļu 

efektīvu izmantošanu. 

 

Katru gadu priekšlikumus studiju vietu sadalījumam pa noza-

rēm - izglītības tematiskajām grupām - izstrādā IZM, sadarbo-

joties ar Augstākās izglītības padomi, nozaru ministrijām, 

augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem, kā arī ņemot 

vērā Ekonomikas ministrijas sagatavotās augstākās izglītības 

attīstības tendences un darbaspēka pieprasījuma un piedāvā-

juma vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozes. Tiek izmantotas 

nozaru darba devēju sagatavotās darbaspēka pieprasījuma 

prognozes. 

 

Protams, koncepcijas ieviešana šobrīd var kavēties sakarā ar 

samazināto budžetu. Šobrīd galvenais augstākās izglītības 

telpai ir pielāgoties krīzes diktētiem apstākļiem, pēc iespējas 

mazāk zaudējot savu konkurētspēju un paaugstinot  augst-

ākās izglītības eksportspēju. 

 

Ko nozīmē uz augstskolām attiecinātais termins – publis-

ka atvasināta persona? Cik pastāvīgas ir augstskolas 

lēmumu pieņemšanā? 

 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, atvasināta pub-

liska persona ir pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma 

pamata izveidota publiska persona. Tai ar likumu piešķirta 

sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta vei-

došanu un apstiprināšanu. 

 

Publiskās atvasinātās personas statusu ieguvušās augstsko-

las patstāvīgi nosaka savu organizatorisko un pārvaldes 

struktūru, veido personālsastāvu, nosaka darba samaksu un 

stipendijas (ne mazākas par MK noteiktajām), augstskolas ir 

pilnībā atbildīgas par darba laika uzskaiti, par saviem pieņem-

tajiem lēmumiem. Jāpiebilst, ka augstskolu autonomija tiek 

veicināta saskaņā ar ES politiku – Eiropas konceptuālie doku-

menti aicina augstskolām piešķirt lielāku patstāvību, moderni-

zējot pārvaldi. 

 

No 19 valsts augstskolām IZM pārraudzībā ir 11 augstskolas, 

visas tās ir atvasinātas publiskas personas. Tas nozīmē, ka 

tiešas ietekmes uz augstskolu pieņemtajiem lēmumiem IZM 

nav. Saskaņā ar Augstskolu likumu, ministrija var atcelt augst-

skolas rektoru, ja izdarīts būtisks pārkāpums, reizi gadā 

augstskolām jāiesniedz ministrijai revīzijas ziņojums par veik-

to finanšu auditu, tāpat augstskolas regulāri iesniedz IZM vi-

sus nepieciešamos datus augstākās izglītības pārskata veido-

šanai. Tiesības kontrolēt augstskolas ir Valsts kontrolei, savu-

kārt Izglītības kvalitātes valsts dienests ir tiesīgs pārbaudīt ar 

izglītību saistīto  normatīvo aktu  ievērošanu augstskolā. 

Augstskolas, atšķirībā no vispārējās izglītības iestādēm, ir 

pilnībā atbildīgas par izglītības saturu un kvalitāti. 

 

Latvija aktīvi iesaistījusies Boloņas procesā un Eiropas 

augstākās izglītības telpas (EAIT) veidošanā. Atklātas, 

saskaņotas kvalitātes nodrošināšanas un pilnveidošanas 

sistēmas darbība Eiropā ir viens no galvenajiem un Bolo-

ņas procesā visbiežāk pieminētais EAIT veidošanas uzde-

vums. Kā tiek novērtēta augstākās izglītības kvalitāte? 

 

Kvalitātes novērtēšanas sistēma augstākajā izglītībā sastāv 

no iekšējās kvalitātes novērtēšanas sistēmas, kas ietver arī 

augstākās izglītības programmu un institūciju pašnovērtēša-

nas ziņojuma sagatavošanu, un ārējās novērtēšanas, kas 

ietver institūcijas un studiju programmu novērtēšanu, izmanto-

jot ārēju, neatkarīgu ekspertu komisijas vērtējumu un tai seko-

joša akreditācijas lēmuma pieņemšanas. 

 

Ekspertu komisiju veido trīs eksperti, no kuriem vismaz viens 

ir no ārvalstīm, kā arī viens Latvijas Studentu apvienības un 

viens darba devēju deleģēts novērotājs. Eksperti iepazīstas ar 

augstskolas pašnovērtējuma ziņojumu, apmeklē augstskolu, 

novērtē studiju materiāli - tehnisko bāzi (telpas, bibliotēku, 

laboratorijas, nodrošinājumu ar datortehniku u.c.), studiju pro-

cesa organizāciju, tiekas ar akadēmisko personālu, studen-

tiem un darba devējiem. 

 

 Domājot par akreditācijas procesa uzlabošanu, plānots pla-

šāk izmantot augstākās izglītības ārējās novērtēšanas proce-

sā izstrādātās rekomendācijas, īpaša uzmanība jāpievērš 

praktiskās pieredzes apgūšanai studiju procesā. Vairāk uzma-

nības jāvelta stratēģisku problēmu risināšanai, jāapkopo eks-

pertu priekšlikumi un rekomendācijas, sevišķi par studentu 

iepriekšējās pieredzes atzīšanu, par prakses uzdevumiem un 

organizēšanu. Plānots arī mazināt formālismu un birokrātiju 

akreditācijas procesā, samazinot iesniedzamo dokumentu 

apjomu. 

 

Vai ir jau zināms, kā augstskolām šogad veicies ar stu-

dentu uzņemšanu, vai piepildījušās prognozes, ka stu-

dentu skaits varētu samazināties? Kuras tematiskās gru-

pas šogad izrādījušās vispopulārākās? 

 

Pirmā no augstskolām saņemtā informācija liecina, ka mak-

sas studentu skaitam ir tendence samazināties, var prognozēt 

vidēji 20% samazinājumu. Vienlaikus ir lielāks konkurss uz 

visām valsts finansētām budžeta vietām. 

Nemainīgi populāras ir sociālo zinātņu grupas, piemēram, 

komunikācija, politikas zinātne un angļu filoloģija. Atšķirībā no 

citiem gadiem, lielāka piekrišana ir novērojama medicīnas, 

dabas un inženierzinātņu studiju programmās. 

Precīzāka informācija būs pieejam pēc dažām nedēļām. 

 

Ko Jūs novēlētu studentiem jaunajā mācību gadā? 

 

Saglabāt optimismu, ticību nākotnei un saprast to, ka reālus 

panākumus dzīvē var sasniegt tikai ar darbu. 

Turpinājums no 4.lpp. 
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Klāt jaunais mācību gads un daudziem studētgribētājiem ak-

tuāls kļūst jautājums – kur ņemt naudu studijām? Viena no 

iespējām ir aizņemties šo naudu kredītu veidā un pēc izglītī-

bas iegūšanas to atmaksāt ilgākā laika periodā. 

 

Arī šajā gadā ir pieejami valsts galvotie studiju (studiju mak-

sas segšanai) un studējošā (dzīvošanas izdevumu segšanai) 

kredīti. Turklāt 2009.gadā ir palielināts studiju kreditēšanai 

izsniedzamais valsts galvojums apjoms līdz 18,954 milj.latu 

(pieaugums par 5,8 milj. latu, salīdzinot ar 2008.gadu). Valsts 

izsniedzamais galvojums studējošo kreditēšanai ir saglabāts 

iepriekšējā gada līmenī – 10,692 milj.latu. 

 

Valsts galvotu kredītu saņemšanas kārtību nosaka Ministru 

kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 “Kārtība, kādā 

tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējo-

šā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu 

galvojumu” 

 

Kas jādara vispirms? 

 

Savas fakultātes vai 

augstskolas kredītu 

piešķiršanas komisijā 

jāaizpilda un jāiesniedz 

pieteikuma anketa un 

citi nepieciešamie doku-

menti. Par dokumentu 

pieņemšanas termiņiem 

studentiem jāinteresē-

jas savā augstskolā. 

Kad augstskolā ir sa-

ņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums, students kopā ar 

galvotāju dodas uz banku, lai atvērtu kontu un noslēgtu aizde-

vuma līgumu. 

Pēc aizdevuma un galvojuma līguma noslēgšanas students 

kredītu saņems aptuveni 4 līdz 5 nedēļu laikā. MK noteikumos 

paredzētā komisijas maksa par kredīta pieprasījuma izskatī-

šanu un izvērtēšanu nepārsniedz  3 latus. 

Tā kā valsts galvota kredīta sākotnējās noformēšanas pro-

cess ir diezgan laikietilpīgs, ar to ir jārēķinās tiem studentiem, 

kuriem ir jāveic maksājumi (pirmā iemaksa) pirms studiju uz-

sākšanas. Šajā gadījumā (pirmajai iemaksai) būtu vēlams 

sakrāt līdzekļus vai arī pirmās iemaksas summu aizņemties 

no bankas kā komerckredītu, kuru būtu iespējams atdot ban-

kai pēc tam, kad valsts galvotais kredīts tiks ieskaitīts augst-

skolas kontā. Pārmaksāto summu no augstskolas var saņemt 

atpakaļ. 

 

 Kas var būt par galvotāju?  

 

Galvotāja (vecumā līdz 65 gadiem) ienākumiem jābūt regulā-

riem un vismaz vienas minimālās algas apmērā (šobrīd 180 

latu mēnesī pirms nodokļu nomaksas). Lai bankas darbinieki 

varētu pārliecināties par galvotāja ienākumu regularitāti, viņa 

alga vai algas daļa – vismaz minimālās algas apmērā katru 

mēnesi jāpārskaita galvotāja kontā – bankā, kas izsniedz kre-

dītu studentam.  

  

Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un stu-

dējošā) kredītiem. Galvotājs var galvot par vairākiem savu 

bērnu kredītiem. Ja studējošie nav galvinieka bērni, galvinieks 

var galvot par vairākiem kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi 

nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura rei-

zināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo.  

Plašāka par galvotājiem uzzināsit Studiju un zinātnes admi-

nistrācijas mājaslapā 

 

Studiju kredīts  

 

Studiju kredīts paredzēts studiju maksas segšanai. Tas ne-

pārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts no-

teikto maksimālo studiju kredīta apmēru. 

Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju 

kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas), šī  kredīta pro-

centu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kre-

dītlīguma noslēgšanas gadā 

izsolītā bankas procentu lik-

me, bet ne vairāk kā 5% ga-

dā no atlikušās studiju kredīta 

summas.  

 

Studējošā kredīts 

 

Studējošā kredīts ir  pare-

dzēts studenta iztikas izdevu-

mu segšanai. To var saņemt 

pilna laika (dienas nodaļas) 

studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 

120 latu mēnesī. 

Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un 

augustu). 

Studējošā kredīta procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas 

gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% ga-

dā. Procenti par šo kredītu ir jāmaksā katru mēnesi. Tāpēc 

banka regulāri šo summu ieturēs no studenta konta.  

 

Kredītu atmaksas kārtība 

 

Studiju un studējošā kredītu atmaksas kārtība ir vienāda. Tos 

sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas 

vai ar trešo mēneši pēc izslēgšanas no studējošo saraksta. 

Ja kredītu kopējā summa ir mazāka par 1000 latiem, kredīti 

jāatmaksā 5 gadu laikā, katru gadu atmaksājot 1/5 daļu no 

kopējās summas. 

 

Ja kredītu kopējā summa  ir lielāka par 1000 latiem, kredīti 

jāatmaksā 10 gadu laikā, katru gadu jāatmaksā 1/10 daļa no 

kopējās kredīta summas. 

 

 

Kā saņemt studiju un studējošā kredītu? 

Kur iegūt papildu informāciju par kredītiem? 

 

1. Savas fakultātes vai augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā 

2. Studiju un zinātnes administrācijā Rīgā, Merķeļa ielā 11- 

531, tālr.67702490. 

3. Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā  

http://www.sza.gov.lv/?p=57_61
http://www.sza.gov.lv/?p=57_61
http/www.sza.gov.lv
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Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja students tur-

pina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā, 

maģistrantūrā, rezidentūrā vai doktorantūrā, atrodas grūtniecī-

bas vai pēcdzemdību atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinā-

jumā līdz pusotram gadam un nestrādā pilnu darba laiku. 

Ja kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksāšanas 

laikā piedzimst bērni, pēc augstskolas beigšanas kredīta ņē-

mējam studējošā kredītu dzēš 30% apmērā no neatmaksātās 

summas par katru bērnu. Ja abi vecāki ir kredīta ņēmēji, mi-

nētais nosacījums attiecas tikai uz vienu no viņiem (pēc izvē-

les). 

 

Ja kredīts netiek maksāts 

 

 Ja kredīta ņēmējs 6 mēnešu laikā nav veicis regulārus kredī-

ta pamatsummas un procentu maksājumus, banka saskaņā 

ar aizdevuma līguma noteikumiem pieprasīs uzreiz atmaksāt 

visu kredīta summu kopā ar nesamaksātajiem procentiem un 

līgumsodu. Ja students neatmaksās kredītu, banka vērsīsies 

pie kredīta galvotāja. 

Ja arī galvotājs neatmaksās kredītu, banka vērsīsies tiesā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar tiesas lē-

mumu tiesas izpildītāji, lai piedzītu kredītu, vērsīsies pret stu-

denta un viņa galvotāja mantu. 

 

Kas notiek, ja students studijas pārtrauc? 

 

Ja kredīta ņēmējs pārtrauc studijas, kredīts jāsāk atmaksāt ar 

trešo mēnesi pēc izslēgšanas no studējošo saraksta. Jāņem 

vērā, ka kredīta ņēmējiem, kuri pārtrauc studijas, atmaksājot 

kredītu, būs jāmaksā pilna kredītlīguma noslēgšanas gadā 

izsolītā bankas procentu likme. 

Savukārt tiem kredīta ņēmējiem, kuri sekmīgi pabeidz studi-

jas, procentu likme ir ierobežota un tā nepārsniedz 5 procen-

tus gadā. Ja izsolītā bankas procentu likme ir lielāka, nekā 5 

procenti gadā, starpību bankai samaksā no valsts budžeta. 

Šis nosacījums ir būtisks šobrīd, kad starpbanku latu aizdevu-

mu (RIGIBOR) likmes ir ļoti augstas un studiju un studējošā 

kredītiem fiksētā likme 2009.gada 2.pusgadam ir sasniegusi 

25 procentus gadā.   

 

Kur iegūt papildu informāciju? 

 

1. Savas fakultātes vai augstskolas kredītu piešķiršanas komi-

sijā 

2. Studiju un zinātnes administrācijā, Merķeļa ielā 11- 531, 

tālr.67702490. 

3. Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā http//

www.sza.gov.lv 

 

Turpinājums no 6.lpp. 

Jaunieši un jaunat-

nes darbinieki, kuri 

nākotnē vēlas vei-

dot starptautisku 

jauniešu iniciatīvu 

projektus, aicināti 

pieteikties apmācī-

bu kursam REGI-

ONET, kas notiks 

no 2009.gada 10. 

līdz 15.novembrim 

Polijā.  

Pieteikumi jāiesniedz līdz 30.septembrim. 

 

Apmācību kursa mērķis ir attīstīt starptautisku jauniešu iniciatī-

vu projektu izstrādi programmā „Jaunatne darbībā”. Apmācī-

bas paredzētas jauniešiem no Baltijas valstīm, Višegradas 

reģiona (Čehijas, Ungārijas, Polijas, Slovākijas) un Austrijas, 

kuri īstenojuši nacionālu jauniešu iniciatīvu vai cita veida pro-

jektu un nākotnē vēlas veidot starptautisku jauniešu iniciatīvu 

projektu. 

 

Apmācību kurss paredzēts jauniešiem, kuriem nav iepriekšē-

jas pieredzes starptautisku jauniešu iniciatīvu projektu īsteno-

šanā programmā „Jaunatne darbībā”, bet kuri ir īstenojuši kā-

du nacionāla mēroga projektu programmā „Jaunatne darbībā”. 

 

Ja Tev ir idejas un potenciālie partneri, lai izveidotu starptau-

tisku jauniešu iniciatīvu projektu, ja esi pārliecināti, ka pēc ap-

mācību kursa Tev būs interese un iespēja savā organizācijā 

izveidot starptautisku jauniešu iniciatīvu projektu – tad noteikti 

piesakies! Tev ir jāprot komunicēt un strādāt angļu valodā un 

jābūt vecumā no 15 līdz 30 gadiem. 

 Apmācības kursos ir bez maksas. Ceļa izmaksas un apdroši-

nāšanu uz Vāciju sedz Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra, bet uzturēšanās, ēdināšanas un vietējā transpor-

ta izdevumus apmaksā pasākuma organizatori. 

 

Piesakies apmācībām var līdz 2009.gada 30.septembrim, 

aizpildot pieteikuma anketu un atsūtot uz e-pastu: nor-

munds.pilips@jaunatne.gov.lv vai pa faksu: 67358060. 

 

Plašāka informācija un pieteikuma anketa atrodama šeit 

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

 

Valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentū-

ra" pēc Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu minis-

trijas reorganizācijas ir IZM pārraudzībā esoša valsts iestāde, 

kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalī-

bu jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jau-

natnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt 

jauniešu neformālo izglītību saistība ar mūžizglītību. 

 

Mājaslapas adrese: http://www.jaunatne.gov.lv/ 

Piedāvā piedalīties apmācību kursos  

mailto:ieva.sila@jaunatne.gov.lv
mailto:ieva.sila@jaunatne.gov.lv
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunums/?news_id=524
http://www.jaunatne.gov.lv/
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Iesaistoties projektā "Atbalsts vispārējās izglītības peda-

gogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos", 

2008./2009.mācību gadā 2624 Latvijas skolotāji saņēma 

mērķstipendijas, kuras vidējais apmērs ir 120 latu mēne-

sī. Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts tiks īste-

nots arī jaunajā mācību gadā - pieteikumu iesniegšana 

noslēdzās augusta beigās un jau septembrī būs zināms, 

kāda šogad bijusi pedagogu aktivitāte. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Studiju fonda vadītājs 

Jānis Ķirsons stāsta, ka Eiropas Sociālā fonda finansētais 

projekts "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināša-

nai prioritārajos mācību priekšmetos" 2008./2009.mācību 

gadā noslēdzās jūnijā, kad skolotāji saņēma pēdējo šā mācī-

bu gada stipendiju. Jūlijā skolotāji iesniedza atskaites par 

projektā paveikto un šobrīd Valsts Izglītības attīstības aģentū-

ra veic projekta īstenošanas gaitas auditu 

 

„Esmu pārliecināts, ka skolotāji būs veiksmīgi īstenojuši pašu 

izstrādātos darba plānus, kuri tika apstiprināti aizvadītā mācī-

bu gada sākumā, ieguvuši pieredzi un vēlēsies arī jaunajā 

mācību gadā iesaistīties projektā. Jāatzīst, ka projekta doku-

mentācija ir apjomīga, jo par Eiropas Savienības piešķirto 

naudu skolotājiem ir jāspēj dokumentāli atskaitīties, taču tas 

pedagogus neatbaida no iesaistīšanās aktivitātē," ir pārlieci-

nāts J. Ķirsons. 

 

Projekta "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošinā-

šanai prioritārajos mācību priekšmetos" mērķis ir, piešķirot 

mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, 

nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās 

izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību 

priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu 

izglītības iestādēm, tādējādi sekmējot vispārējās izglītības 

kvalitātes uzlabošanu un nodrošinot jauniešu sagatavošanu 

studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās. 

 

Prioritārie mācību priekšmeti ir fizika, ķīmija, bioloģija, dabas-

zinības, matemātika, informātika un svešvaloda - kāda no 

Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu 

oficiālajām valodām. 

 

Mērķstipendijas apmērs ir no 65 līdz 150 latiem, ko aprēķina 

atbilstoši skolotāja kontaktstundu skaitam, vidējais mērķsti-

pendijas apjoms ir 120 latu. 

 

Prioritāro mācību priekšmetu skolotāji mērķstipendijas saņems arī  

jaunajā mācību gadā 

Mērķstipendija motivē aprobēt jaunu mācību grāmatu bioloģijā 

Siguldas Valsts ģim-

nāzijas bioloģijas sko-

lotāja Līga Sausiņa, 

iesaistoties projektā 

"Atbalsts vispārējās 

izglītības pedagogu 

nodrošināšanai priori-

tārajos mācību priekš-

metos", savā darba 

plānā īstenoja pašas 

rakstītās mācību grā-

matas "Bioloģija vi-

dusskolai" 11.klasei 

aprobāciju.  

 

"Aizvadītajā mācību 

gadā esmu izdarījusi ļoti 

daudz, jo kopā ar sa-

viem skolēniem aprobē-

ju visu jauno, ko esmu uzrakstījusi mācību grāmatā. Tāpat 

aprobēju arī pārbaudes darbus un treniņuzdevumus," stāsta 

L.Sausiņa.  

 

Skolotājas otrs darbības virziens ir skolotāju tālākizglītošana. 

"Pēc savas iniciatīvas noorganizēju semināru sava rajona 

kolēģiem par jauno mācību standartu bioloģijā vidusskolā. 

Balstoties uz manu personīgo pieredzi un ņemot vērā projekta 

materiālus un metodiku, stāstīju skolotājiem, kā vislabāk mā-

cīt jauno standartu," turpina skolotāja.  

 

Lielu pieredzi L.Sausiņa guvusi, piedaloties Eiropas Savienī-

bas Struktūrfondu projektā "Mācību satura izstrāde un skolo-

tāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju 

priekšmetos", kurā viņa darbojusies kā tālākizglītotāja un ma-

teriālu izstrādātāja. 

 

"Mana devīze, ar kuru es dodos pie saviem kolēģiem, ir - kā-

pēc izdomāt divriteni no jauna, ja kāds jau to ir izdomājis div-

reiz? Tāpēc labprāt dalos ar pašas izstrādātajiem materiāliem 

un pieredzi,” saka L.Sausiņa. Skolotāja atzīst, ka mērķstipen-

dija ir sava veida mierinājums laikā, kad pedagogiem ievēroja-

mi samazinātas algas. Līga Sausiņa projektā "Atbalsts vispā-

rējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos” pieteikusies arī jaunajā mācību gadā un ir pārlie-

cināta, ka iegūs atkal jaunu pieredzi, kura noteikti palīdzēs 

darbā gan viņai, gan daudziem kolēģiem. 

Pieredze 
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Iesaistīšanās projektā – lieliska iespēja paaugstināt savu profesionālo kompetenci 

 Baldones vidus-

skolas angļu valo-

das skolotāja un 

mācību grāmatas 

"Challenge for 

Secondary School"  

sastādītāja Velta 

Matisāne uzskata, 

ka mērķstipendiju 

projekts prioritāro 

mācību priekšmetu 

skolotājiem ir lielis-

ka iespēja pašiz-

pausmei, kreativitā- 

 

tei un profesionālās kompetences paaugstināšanai. 

 

"Savu darba plānu deviņiem mēnešiem veidoju tā, lai ieguvēji 

būtu skolēni. Esmu sagatavojusi materiālus angļu valodas 

mācīšanas un mācīšanās procesam, izmantojot komunikatīvo 

pieeju, kas tagad iekļauta Eiropas Savienības valodas sliek-

šņu līmeņos (threshold levels). Esmu sagatavojusi lasīšanas 

un klausīšanās tekstus ar uzdevumiem, vairāk nekā 100 uz-

devumu lingvistiskās kompetences pilnveidošanai. Visās kla-

sēs, kurās mācu angļu valodu, esmu organizējusi konsultāci-

jas, kurām sagatavoti gan teorētiskie, gan praktiskie materiāli, 

piemēram, "Argumentēto eseju rakstīšana", kurā runājam par 

eseju veidiem, stilu, plānošanu, saistvārdiem, pildām uzdevu-

mus. Konsultācijas skolēniem bija brīvprātīgas, bet nebija 

tādu skolēnu, kuri nenāca, jo materiāls ir sagatavots atbilstoši 

Eiropas Padomes angļu valodas standartu līmeņiem. Skolēni 

labprāt nāca uz konsultācijām, jo visi šie materiāli ir arī eksā-

mena programmā un tas viņiem noderēs zināšanu un prasmju 

papildināšanai," stāsta V.Matisāne. 

 

Skolotāja gan atzīst, ka projektam ir pārlieku sarežģīta doku-

mentācija, kas prasa lielus laika resursus, tomēr iesaistīšanās 

projektā sniedz ļoti vērtīgu pieredzi.  

 

"Papildu stipendija šajos krīzes apstākļos skolotājiem ir liels 

atbalsts," saka V.Matisāne. Viņa projektam pieteikusies arī 

jaunajā mācību gadā. 

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un Sorosa 

fonda – Latvija (SFL) pārstāvji 13.augustā vienojās par 

atbalsta programmu Latvijas skolām un par skolu pilnvei-

des iespējām pārmaiņu laikā. Tikšanās gaitā SFL pārstāv-

ji informēja ministri, ka SFL saņēmis apstiprinājumu par 

1 388 000 miljonu eiro (975 492 latu) piešķiršanu Latvijas 

skolu un pašvaldību iedzīvotāju izglītības un sociālo vaja-

dzību atbalstam. Atbalstu piešķirs 40 – 50 skolām, lai vei-

cinātu un atbalstītu to veidošanu par daudzfunkcionāliem 

kultūras un izglītības centriem. 

 

Programmā „Pārmaiņu iespēja skolām” atklāta konkursa kārtī-

bā var pieteikties pašvaldības ar savām izglītības iestādēm. 

Līdzekļi skolu atbalstam tiks piešķirti no Dž.Sorosa izveidotā 

Ārkārtas palīdzības fonda.  

 

Programmas „Pārmaiņu iespēja skolām” mērķis ir veicināt 

skolu pārveidi par daudzfunkcionāliem izglītības, kultūras, 

sociālā atbalsta centriem, veidojot partnerības starp pārval-

des, izglītības, uzņēmējdarbības un nevalstiskā sektora orga-

nizācijām.  

 

Sorosa fonds – Latvija projektu īstenos sadarbībā ar Izglītības 

un zinātnes ministriju (IZM) un Latvijas Lauku forumu (LLF).  

 

Pieteikumus programmas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektu 

konkursa pirmajai kārtai var iesniegt līdz 2009.gada 

15.septembrim.  

 

Pirmo kārtu izturējušie pretendenti tiks lūgti iesniegt izvērstus 

projektu pieteikumus līdz 2009.gada 10.oktobrim. Projekta 

ietvaros Latvijas pašvaldībām tiks piešķirti 40 – 50 granti 

25 000 eiro apmērā. Projekta pieteikumu izvērtēšana notiks 

saskaņā ar vispārējām SFL prasībām projektu pieteikumiem, 

īpašu uzmanību pievēršot lauku skolām. No 2009.gada 

25.augusta projekta pieteikuma anketa ir pieejama SFL mā-

jaslapā un IZM mājas lapā 

  

Iesniedzot konkursam projektu pieteikumus, pretendentiem 

nepieciešams veikt izglītības un sociālo vajadzību analīzi, 

vēršot uzmanību uz bērnu un skolēnu interesēm. Izvērtējot 

pretendentu pieteikumus, prioritātes būs bērnu un jauniešu 

izglītība, bezdarbnieku pārkvalifikācija, tālākizglītības konsul-

tācijas. Atbalstīto projektu ieviešanas stadijā pašvaldībām un 

skolām tiks sniegtas vietējo un ārvalstu speciālistu konsultāci-

jas izglītības, kopienu sociālās attīstības un uzņēmējdarbības 

jautājumos.  

 

„Šī ir jauna iespēja izglītības iestādēm, kas ir atvērtas savu 

iedzīvotāju vajadzībām un interesēm” Ministre aicina pašval-

dību vadītājus izmantot šo iespēju, jo skola kā daudzfunkci-

onāls centrs sekmēs arī novada vai pilsētas ilgtspēju. „ Mēs 

esam pārliecināti, ka projektiem būs labi rezultāti, jo, regulāri 

apmeklējot Latvijas reģionus, esmu viesojusies skolās, kurām 

ir labas attīstības iespējas un vietējie cilvēki ir ieinteresēti iz-

augsmē un attīstībā,”  tikšanās laikā akcentēja izglītības un 

zinātnes ministre Tatjana Koķe. 

 

Ar Sorosa fondu vienojas par atbalsta programmu Latvijas skolām 

Pieredze 

http://www.sfl.lv/public/29749.html
http://www.sfl.lv/public/29749.html
http://izm.izm.gov.lv/ministrija/3946.html
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Izmaiņas jaunajā mācību gadā  

Vispārējā izglītība 

 

2009./2010.mācību gadā turpinās modernizētā mācī-

bu satura ieviešana vispārējā vidējās izglītībā. Ja 

iepriekšējā mācību gadā jaunā mācību satura īsteno-

šana 10.klasē tika uzsākta dabas zinātņu mācību 

priekšmetos, matemātikā, sportā un svešvalodā, tad 

šogad jau visos mācību priekšmetos 10.klasē mācī-

bas notiks saskaņā ar jauno standartu prasībām. 

 

Ar 2009.gada 1.septembri stājas spēkā grozījumi  

Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos 

Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītoja-

mo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vis-

pārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un 

speciālās izglītības iestādes)” Tie paredz, ka vidus-

skolas 10. un 11.klasē jaunieši tiks pārcelti tikai ar 

sekmīgām atzīmēm (4 un vairāk balles). Līdz šim 

spēkā esošie normatīvie akti pieļāva 10.-11.klašu 

skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē ar divām nesek-

mīgām atzīmēm. 

 

Stājas spēkā Ministru kabineta 28.jūlija noteikumi 

Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mēr-

ķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāta-

jām iemaksām, kuri nosaka, ka finansējums pedago-

gu atalgojumam novadiem tiek piešķirts atbilstoši 

finansēšanas principam “Nauda seko skolēnam”.  

 

Lai veiktu precīzu obligāto izglītības vecumu sasnie-

gušo bērnu uzskaiti un nodrošinātu viņu iekārtošanu 

izglītības iestādē, turpmāk dati par obligāto izglītības 

vecumu sasniegušajiem bērniem tiks salīdzināti četr-

as reizes gadā. IZM izstrādātā obligāto izglītības ve-

cumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība nosaka, ka 

izglītības iestāžu vadītājiem katru gadu līdz 

5.septembrim datu bāzē jāievada informācija par obli-

gāto izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem, kuri 

reģistrēti konkrētajā skolā. Savukārt PMLP reizi ce-

turksnī jāsniedz informācija IZM padotības iestādei - 

Izglītības kvalitātes valsts dienestam par visiem bēr-

niem vecumā no septiņiem līdz astoņpadsmit gadiem. 

 

 

 

Kopumā izglītībā 

 

Stājas spēkā jaunie pedagogu darba samaksas notei-

kumi 

Pēc administratīvi teritoriālās reformas mainījies izglī-

tības pārvaldības modelis: novados ir izglītības speci-

ālists vai arī vairāki novadi kopā vienojušies veidot 

kopīgu izglītības pārvaldes institūciju  

 

Pēc IZM padotības iestāžu reorganizācijas šobrīd 8 institūci-

ju vietā darbojas 3: 

 

Valsts izglītības satura centrs (apvienots Izglītības satura 

un eksaminācijas centrs, Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, 

Valsts speciālās izglītības centrs, pārņemta daļa Profesionā-

lās izglītības administrācijas funkciju). Tālrunis 67216500. 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (apvienota Izglītības 

valsts inspekcija, Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēša-

nas valsts aģentūra, pārņemta daļa Profesionālās izglītības 

administrācijas funkciju). Tālrunis 67222504. 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (pārņemtas Izglītības 

inovācijas fonda funkcijas). Tālrunis 67814322. 

 

Informācijai 

 

Noteikumi par 2009./2010.mācību gada un mācību semestru 

sākuma un beigu laikiem paredz: 

 

Vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pa-

matizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, 

2009./2010.mācību gads sāksies 2009.gada 1.septembrī un 

beigsies 2010.gada 31.maijā, izņemot 9. un 12.klases skolē-

nus, kuriem mācību gads noslēgsies attiecīgi 11.jūnijā un 

18.jūnijā. 

 

Pirmais semestris skolās ilgs no 2009.gada 1.septembra līdz 

2009.gada 22.decembrim; otrais semestris - no 2010.gada 

6.janvāra līdz 31.maijam (izņemot 9. un 12.klases skolēnus, 

kuriem otrais semestris noslēgsies attiecīgi 11.jūnijā un 

18.jūnijā). 

 

Rudens brīvdienas - no 2009.gada 26. līdz 30.oktobrim 

 

Ziemassvētku brīvdienas – no 2009.gada 23.decembra 

līdz 2010.gada 5.janvārim  

 

Pavasara brīvdienas - no 2010.gada 29.marta līdz 5.aprīlim  

 

Vasaras brīvdienas – no 2010.gada 1.jūnija līdz 

31.augustam, izņemot 9. un 12.klašu skolēnus, kuriem brīv-

dienas eksāmenu dēļ sāksies vēlāk. 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/MK-noteikumi-837-01-09-2009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/MK-noteikumi-837-01-09-2009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/MK-noteikumi-837-01-09-2009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/MK-noteikumi-837-01-09-2009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/MK-noteikumi-837-01-09-2009.pdf
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Skolēnu ēdināšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu administrēšanu  

nodrošina IZM 

Jaunā mācību gada četriem mēnešiem valsts budžeta līdzekļi 

1.klases skolēnu ēdināšanai ir nodrošināti līdzšinējā apjomā - 

0,80 latu dienā vienam skolēnam, arī plānojot 2010.gada bu-

džetu tie pieprasīti nepieciešamajā apjomā. Pēc Bērnu, ģime-

nes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas reorganizāci-

jas, pirmklasnieku ēdināšanai piešķirtos līdzekļus administrē 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). 

 

Saskaņā ar 2008.gada 28.jūlija Ministru kabineta (MK) notei-

kumiem Nr.605 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto 

valsts budžeta līdzekļus pamatizglītības iestādes skolēnu 

ēdināšanai”, sākot ar 2008.gada 1.septembri pašvaldībām 

tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi pamatizglītības iestāžu 

1.klases skolēnu ēdināšanai.  

 

Valsts budžeta līdzekļus – 0,80 latu dienā vienam skolēnam – 

piešķir pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdinā-

šanai konkrētās pašvaldības teritorijā esošajās pamatizglītī-

bas iestādēs, kurās skolēni apgūst pamatizglītības program-

mas, neatkarīgi no izglītības iestādes statusa.  

 

Pamatizglītības iestāde savai pašvaldībai katru gadu līdz 

20.maijam sniedz informāciju par plānoto pirmklasnieku skaitu 

nākamajā mācību gadā un līdz 20.septembrim iesniedz preci-

zēto informāciju. Savukārt pašvaldība saskaņā ar MK noteiku-

miem IZM iesniedz valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu pirm-

klasnieku ēdināšanai. Pamatizglītības iestāde divas reizes 

gadā pašvaldībā iesniedz pārskatu par valsts budžeta līdzekļu 

izlietojumu un arī pašvaldība šādu pārskatu divas reizes gadā 

iesniedz IZM. 

 

Veselīgs uzturs ir bērna fiziskas un psiholoģiskas attīstības 

viens no būtiskiem priekšnoteikumiem. Veselīgi uztura para-

dumi nozīmē ne tikai pilnvērtīgu uzturu, bet arī regulāru ēša-

nas režīmu, tāpēc nebūtu pieļaujams, ka bērns pusdienas 

neēd vispār vai aizstāj ar neveselīgu pārtiku. 

 

Nodrošinot dotāciju pašvaldībām sākumskolas skolēnu ēdinā-

šanai, tiek sniegts atbalsts ģimenēm ar bērniem, nepiešķirot 

naudu tiešā veidā, bet novirzot to tieši bērna vajadzībām 

(aptuveni 130 latu vienam bērnam gadā, ja dotācijas apmērs 

vienam skolēnam ir 0.80 latu dienā). Tādējādi pirmās klases 

bērniem tiek nodrošināta vismaz viena sabalansēta, kvalitātes 

prasībām atbilstoša ēdienreize dienā. 

 

Ar 2008.gada 1.septembri valsts budžeta līdzekļus pašvaldī-

bām piešķir pamatizglītības iestāžu 1.klases skolēnu ēdināša-

nai. Pamatizglītības iestāžu citu klašu skolēnu ēdināšanai 

valsts budžeta līdzekļi var tikt piešķirti, ja likumā par valsts 

budžetu kārtējam gadam šim mērķim ir paredzēti valsts bu-

džeta līdzekļi.  

 

Jaunais mācību gads atnācis ar priecīgu ziņu – Liepājas 

1.ģimnāzijai saskaņā ar MK rīkojumu piešķirts valsts ģimnāzi-

jas statuss un Valsts sekretāru sanāksmē akceptēta arī valsts 

ģimnāzijas statusa piešķiršana Balvu pilsētas ģimnāzijai. 

 

Līdz šim Latvijā bija 19 Valsts ģimnāzijas, no kurām tikai 1 

Kurzemē – Talsos. Valsts ģimnāzijās mācās talantīgākie un 

spējīgākie Latvijas skolēni, turklāt tās veic arī reģionālā meto-

diskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas. 

Valsts ģimnāziju darbība ir svarīga, lai kopumā paaugstinātu 

Latvijas skolēnu zināšanu kvalitāti, kā arī nodrošinātu talantī-

gāko un spējīgāko skolēnu potenciāla attīstību visos Latvijas 

reģionos. 

 

Valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas kārtību nosaka Minis-

tru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumi Nr.129 

„Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anu-

lēšanas kārtība un kritēriji.” Noteikumi nosaka, ka uz valsts 

ģimnāzijas statusu var pretendēt izglītības iestāde, kura īste-

no vispārējās vidējās izglītības programmas ne mazāk kā 

trijos virzienos un kuras 10. līdz 12.klasē mācās ne mazāk par 

350 skolēniem republikas pilsētā. Viens no nosacījumiem ir 

arī skolēnu sasniegumu novērtējums – lai iegūtu valsts ģim-

nāzijas statusu, iepriekšējos divos mācību gados ne mazāk 

kā 75 procentiem skolēnu mācību sasniegumu novērtējums 

centralizētajos eksāmenos nevar būt zemāks par C līmeni. 

Skolai arī jāveic pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā 

metodiskā centra funkcijas.  

 

Metodisko centru darba nodrošināšanai IZM ik gadu izskata 

iespēju Valsts ģimnāzijām piešķirt papildu finansējumu, turklāt 

pedagogu darba samaksas noteikumi paredz, ka pedagogiem 

valsts ģimnāzijās nosaka piemaksu līdz 10 procentiem no 

mēneša darba algas. 

Jaunajā mācību gadā - divas jaunas valsts ģimnāzijas  
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 Enerģija un vide, inovatīvie materiāli un tehnoloģijas, naci-

onālā identitāte, sabiedrības veselība, kā arī vietējo resursu 

ilgtspējīga izmantošana – šādus prioritāros zinātnes virzienus 

fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai turpmākajos 4 

gados paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagata-

votais rīkojuma projekts, kurš 2009.gada 25.augustā apstipri-

nāts Ministru kabineta (MK) sēdē.  

 

Apstiprinātie prioritārie zinātnes virzieni iezīmē tās nozares, 

kurās tiek īstenoti Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo 

un lietišķo pētījumu projekti, kā arī valsts pētījumu program-

mas kā valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai valstij 

prioritāros zinātnes virzienos ar mērķi veicināt šo nozaru attīs-

tību. 

 

Prioritāro zinātnes virzienu definēšana ir nozīmīgs priekšno-

teikums efektīvai un pamatotai valsts zinātnes budžeta līdzek-

ļu sadalei, lai finansējums tiktu koncentrēts tajās nozarēs, 

kurās sagaidāms vislielākais devums tautsaimniecības attīstī-

bai un Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. 

Rīkojuma projekts paredz 2010.-2013.gadā noteikt šādus 

prioritāros zinātnes virzienus: 

Enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu iegu-

ves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas 

samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidī-

ba); 

Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, infor-

mācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostruktu-

rētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas); 

Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra 

un cilvēkdrošība); 

Sabiedrības veselība (profilakses, ārstniecības, diag-

nostikas līdzekļi un metodes, biomedicīnas tehnoloģi-

jas); 

Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un trans-

porta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un teh-

noloģijas. 

 

Prioritāro virzienu noteikšanu 4 gadiem paredz Zinātniskās 

darbības likums. Prioritārie zinātnes virzieni 2010.-

2013.gadam izstrādāti starpinstitucionālā darba grupā, kurā 

piedalījās IZM, Veselības ministrijas, Valsts kancelejas, Eko-

nomikas ministrijas, Kultūras ministrijas, Zemkopības ministri-

jas, Latvijas Vides  zinātnes un izglītības padomes, Latvijas 

Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zi-

nātnieku savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, 

Augstākās izglītības padomes un Latvijas Rektoru padomes 

pārstāvji. Turklāt, sagatavojot rīkojumu projektu, ņemti vērā 

arī Latvijas Tautsaimniecības padomes ieteikumi. 

 

2009.gada 28.jūlijā MK izskatīts arī likumprojekts "Grozījumi 

Zinātniskās darbības likumā", kurš tiek virzīts apstiprināšanai 

Saeimā. 

Ar likumprojektu var iepazīties šeit 

Noteikti prioritārie zinātnes virzieni fundamentālo un lietišķo pētījumu  

finansēšanai 2010.-2013.gadā 

Lai pilnveidotu kārtību, kādā tiek kontrolēts valsts pētījumu 

programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojums, 

nodrošinātu programmu finanšu pārskatos iekļautās informā-

cijas precizitāti un vienkāršotu dokumentu iesniegšanas pro-

cedūru valsts institūcijās, IZM izstrādājusi grozījumus normatī-

vajā aktā, kas regulē kārtību, kādā veicama valsts pētījumu 

programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma 

kontrole. 

    

Grozījumi nosaka, ka programmas vadītājam finanšu pārskati, 

kā arī pārskati par programmas posma izpildi un rezultātiem, 

jāiesniedz tikai vienā institūcijā - Studiju un zinātnes adminis-

trācijā. Jaunie grozījumi arī paredz vienotus principus finanšu 

pārskatos iekļaujamajai informācijai, tādējādi pilnveidojot 

programmas īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma 

un lietderības kontroles mehānismu. 

 

Lai nodrošinātu vienotas sistēmas principu, turpmāk institūci-

ja, kas veic kontroles funkcijas, iesaistīsies arī lēmumu pie-

ņemšanā, izsakot savus priekšlikumus par attiecīgās prog-

rammas turpināšanu vai finansēšanas pārtraukšanu. Pašreiz 

noteikumi paredz, ka programmu īstenošanai piešķirto finanšu 

līdzekļu izlietojumu un tā lietderību kontrolē programmas uz-

raudzības padome, kas sagatavo ziņojumu par programmas 

izpildes gaitu, problēmām un rezultātiem, savukārt lēmumu 

par programmas turpināšanu vai tās finansēšanas pārtraukša-

nu pieņem izglītības un zinātnes ministrs, pamatojoties uz 

programmas uzraudzības padomes sniegto ziņojumu.  

 

Grozījumi arī paredz tiesības programmas uzraudzības pado-

mei veikt papildu pārbaudes programmas īstenošanas vietās, 

kas ļaus savlaicīgi apzināt programmas izpildes gaitas trūku-

mus un rast iespēju programmas īstenotājiem tos novērst. 

 

Grozījumi Ministru kabineta (MK) 2006.gada 20.jūnija noteiku-

mos Nr.498 "Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu program-

mu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole" 

2009.gada 13.augustā izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. 

Grozījumi vēl jāapstiprina MK. 

 

Ar grozījumu projektu var iepazīties šeit 

Pilnveidos valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu 

izlietojuma kontroli 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40090745&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139194
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Mācīs latviešu valodu bērniem Briselē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc 15 gadiem, kas aizvadīti sākumskolas skolotājas 

amatā Daugavpilī, Dace Vuškāne nolēmusi pieņemt jaunu 

izaicinājumu – viņa uzvarējusi Izglītības un zinātnes mi-

nistrijas izsludinātajā konkursā uz latviešu valodas skolo-

tāja (ar papildspecialitāti vizuālajā mākslā vai mūzikā) 

amatu Eiropas skolā Brisele II un 1.septembrī teiks 

„Labdien!” latviešu bērniem Beļģijā.  

 

Eiropas skolas ir 1957.gadā dibināta iestāde, kura paredzēta 

Eiropas kopienu darbinieku bērnu kopējai izglītošanai. Šāda 

veida skolas atrodas daudzās ES valstīs – Beļģijā, Luksem-

burgā, Vācijā, Itālijā, Anglijā, Spānijā u.c.  

Dace Vuškāne ir pirmā skolotāja no Latvijas, kas pēc konkur-

sa oficiāli tiek nosūtīta darbā uz kādu no Eiropas skolām – 

Brisele II, Beļģijā.    

Dace Vuškāne ir Daugavpils Vienības pamatskolas sākum-

skolas skolotāja, māca bērniem mūziku, ir direktora vietniece 

mācību darbā, vada skolas metodisko komisiju un arī pilsētas 

sākumskolas metodisko apvienību. Pēdējos gados Dace mā-

cījusi bērniem arī angļu valodu, šogad Latvijas Universitātē 

absolvējusi angļu filoloģijas fakultāti, iegūts arī maģistra grāds 

psiholoģijā. 

 

„Man patīk pieņemt jaunus izaicinājumus, pilnveidot savas 

zināšanas un dalīties pieredzē ar kolēģiem un bērniem. Tieši 

tāpēc, kad ieraudzīju laikrakstā sludinājumu, ilgi nedomājot 

nolēmu – bet kāpēc gan man nepamēģināt?” stāsta Dace. 

Konkursā kopā pieteicās 15 pedagogi no visas Latvijas. Pie-

daloties vairākās kārtās, pretendentiem vajadzēja apliecināt 

savas zināšanas gan latviešu, gan angļu (vai franču) valodā, 

zināšanas par ES vēsturi un likumdošanu, Eiropas skolu 

struktūru un izglītības sistēmu Latvijā, par dažādām vērtēša-

nas sistēmām un pielietojumu pedagoģiskajā procesā, par 

humānās pedagoģijas principiem un citiem jautājumiem. 

 

„Pēdējos gados iegūtā pieredze un darbošanās „Comenius” 

projektos man radījusi interesi par izglītības sistēmu citviet 

Eiropā. Esmu bijusi dažādās skolās Londonā, Turcijā, Skandi-

nāvijas valstīs, vērojusi dažādās izglītības pieejas un bērnu 

sasniegumus. Tāpēc darbs skolā Briselē šķiet lieliska iespēja 

atkal apgūt kaut ko jaunu. Protams, priekšā ir daudz nezinā-

mā, jo es ne tikai mācīšu latviešu valodu latviešu bērniem 

pirmsskolas un sākumskolas posmā, bet pasniegšu mūziku 

arī citu valstu bērniem angļu valodā,” stāsta Dace. 

Skolotāja cer uz Briseli doties kopā ar saviem mūzikas instru-

mentiem – kokli un vijoli, un jau lolo idejas par mūzikas vakaru 

un cita veida muzikālu saietu organizēšanu. Jāteic gan, ka arī 

latviešu valodas mācīšana latviešu bērniem nebūs tikai tradi-

cionālā stundu novadīšana – latviešu valodas pedagogs Bri-

selē tiek gaidīts kā latviešu kultūras nesējs, latviskās apziņas 

un dzīvesziņas paudējs, cilvēks, kas spēj saliedēt latviešu 

sabiedrību un uzturēt saikni ar Latviju.  

 

Skolā Brisele II kopā mācās bērni no 27 valstīm, latviešu 

skaits nav liels - aptuveni 30 bērnu. „Es apzinos, ka man 

priekšā ir daudz jauna un nezināma, esmu informēta, ka Eiro-

pas skolas pedagogi tiek stingri kontrolēti – uz Briseli  dodas 

arī inspektori no Izglītības un zinātnes ministrijas. Tas ir sti-

muls savu darbu darīt pēc labākās sirdsapziņas, kvalitatīvi un 

radoši,” saka Dace. Jāpiebilst, ka mieru un drošību svešajā 

zemē viņai sniegs tuvie cilvēki, jo uz Briseli Dace dodas kopā 

ar vīru un gadu veco meitiņu.    

„Man patīk pieņemt jaunus izaicinājumus, pilnveidot savas 

zināšanas un dalīties pieredzē ar kolēģiem un bērniem,” saka 

skolotāja Dace Vuškāne. 

Aicina veidot skolu partnerības 
 
Valsts aģentūra „Akadēmisko programmu aģentūra” izsludina pieteikšanos Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 

stipendijai – līdzdalībai “Comenius” partneru meklēšanas kontaktsemināros skolu partnerību veidošanai Norvēģijā, Spānijā, 

Apvienotajā Karalistē un Itālijā.  Pieteikumus kontaktsemināriem jāiesniedz līdz š.g. 15. septembrim . 

 

Informācija par kontaktsemināriem un pieteikumu veidlapas atrodami mājas lapā www.apa.lv/Comenius/ Pieteikumu veidlapas / 

Skolu partnerību sagatavošanas vizītes. 

http://www.apa.lv/Comenius/
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ASV vēstniecība izsludina gadskārtējo Hamfrija stipendiju programmu  

  

ASV vēstniecība Latvijā ir izsludināju-

si konkursu uz šā gada Hamfrija sti-

pendijām 2010. – 2011. akadēmiska-

jam gadam. Vēstniecība aicina pie-

teikties visus kandidātus, kas atbilst 

programmas prasībām.  Pieteikšanās 

termiņš ir 2009. gada 21. septembris.  

 

Hamfrija programma piedāvā iespēju profesionāļiem ar zinā-

mu pieredzi un praksi savā nozarē uzlabot savas profesionā-

lās spējas piedaloties īpašā gadu garā maģistratūras līmeņa 

akadēmiskajā un profesionālās kvalifikācijas celšanas prog-

rammā kādā no ASV universitātēm. Programma tiek veidota 

individuāli katram dalībniekam un tajā ir iekļautas lekcijas, 

darbs projektos, stažēšanās, konsultācijas ar ASV ekspertiem 

un īpaši semināri par nozares aktualitātēm.  

   

Programmas mērķis ir veidot ilglaicīgu un produktīvu sadarbī-

bu starp profesionāļiem ASV un partneriem citās valstīs, pie-

dāvājot veiksmīgiem līderiem un politikas veidotājiem iespēju 

iepazīties ar ASV pieredzi attiecīgajā profesionālajā jomā un 

arī ar ASV sabiedrību un kultūru kopumā.  Šādā veidā Hamfri-

ja programma vecina zināšanu apmaiņu un savstarpējo sa-

pratni, kas palīdz ASV veidot partnerattiecības ar tām valstīm, 

kas piedalās šajā programmā.  

   

Hamfrija stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā kandidā-

tiem, kuri izvēlējušies strādāt sabiedrības labā gan publiskajā, 

gan privātajā sektorā šādās jomās:  

   

Jurisprudence un cilvēktiesības  

Cilvēktirdzniecības novēršanas politika un īstenošana  

Izglītības pārvaldība, plānošana un politika  

Sabiedriskās politikas analīze un sabiedrības pārvaldī-

ba  

Sabiedrības veselības politika un pārvaldība  

Komunikācija un žurnālistika  

Ekonomikas zinātnes 

Pilsētu un reģionālā plānošana  

Cilvēkresursu pārvaldība  

Narkomānijas profilakse/izglītība/ārstēšana  

 Tehnoloģiju politika un pārvaldība  

   

   

Lai kvalificētos Hamfrija stipendijai, pretendentiem jābūt :  

   

·         Latvijas pilsoņiem vai Latvijas nepilsoņiem;  

·         Augstskolas diplomam;  

·         Piecu gadu darba pieredzei, pēc augstskolas profesi-

onālajai pieredzei;  

·         Līderības spējām un pieredzei darbā sabiedrības labā;  

·         Angļu valodas prasmēm (piezīme: kandidātiem būs 

jākārto TOEFL tests)  

·         Ierobežotai iepriekšējai pieredzei ASV.  

   

Pretendenti var pieteikties Hamfrija stipendiju programmai 

elektroniski šajā mājaslapā 

    

   

Papildus informācija par Hamfrija programmu atrodama inter-

netā:  http://riga.usembassy.gov/, vai  

http://www.humphreyfellowship.org.    

 

   

Skolēniem stāstīs par lauksaimniecības jautājumiem un pārtiku 

 Eiropas Komisijas uzsākusi iniciatīvu, kuras ietvaros amat-

personas no Eiropas Komisijas Lauksamniecības un lauku 

attīstības ģenerāldirektorāta (DG AGRI) dosies uz skolām un 

stāstīs par lauksaimniecības jautājumiem skolēniem. 

Eiropas Komisijas darbinieki – DG AGRI Zaļās komandas 

vēstnieki stāstīs skolēniem par vienu vai vairākām Jūsu izvē-

lētām tēmām: 

 

Lauksaimniecība un pārtika, piemēram:  

Aptaukošanās/liekais svars jaunu cilvēku vidū un sa-

balansēta diēta;  

Pārtikas drošība, kvalitāte un piesardzība;  

Pārtikas atkritumi;  

 

Ilgtspējīga lauksaimniecība, piemēram:  

Lauksaimniecība un klimata izmaiņas (ūdens lietoša-

na, biodegvielas, bioloģiskā daudzveidība utt.);  

Ainavas saglabāšana;  

Sociālekonomiskā attīstība lauku teritorijās.  

 

DG AGRI Zaļās komandas vēstnieki piedāvā prezentācijas 

(Power Point slaidi, viktorīna, publikācijas vai videoklipi). Inte-

resenti var vienoties ar DG AGRI vēstnieku par pasākuma 

laiku, formu un saturu, t.sk., prezentācijas ilgumu un izmanto-

jamiem mācību materiāliem. 

 

Projekta ietvaros DG AGRI vēstnieki izvēlēsies trīs skolas, 

kuras apmeklēs un kur diskutēs ar skolēniem. Ja vēlaties pie-

dalīties šajā projektā, lūgums līdz šā gada 3.septembrim 

rakstīt Lienei Reinei uz e-pastu liene.reine@ec.europa.eu, 

tālrunis 67085416. 

 

  

   

https://apply.embark.com/student/humphrey/fellowship/93/
http://riga.usembassy.gov/
http://www.humphreyfellowship.org/
mailto:liene.reine@ec.europa.eu
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Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) apstiprinājusi 

19 projektus atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajā 

kārtā Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Atbalsts 

sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenoša-

nas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”.  

 

Aktivitāte paredz uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības 

(profesionālā pamatizglītība, arodizglītība un profesionālā 

vidējā izglītība, kas nodrošina pirmā, otrā un trešā līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas ieguvi) kvalitāti, veicinot audzēkņu 

sekmīgas mācības, profesionālo darbību un tālākizglītību. 

 

Projektu vērtēšanu nodrošināja VIAA izveidotā vērtēšanas 

komisija. Atbalstu guva 19 projekti, kuri saņēmuši lielāko pun-

ktu skaitu un kuriem pietika projektu iesniegumu atlases pir-

majai kārtai pieejamais finansējums.  

 

Rīgas reģionā tiks īstenoti 7 projekti (Rīgas Valsts tehni-

kums, Rīgas Amatniecības vidusskola, Valsts Kandavas lauk-

saimniecības tehnikums, Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 

Ogres Profesionālā vidusskola, Valsts SIA "Rīgas pārtikas 

ražotāju vidusskola", Rīgas Būvamatniecības vidusskola),  

 

Zemgalē īstenos 5 projektus (Aizkraukles arodvidusskola, 

Dobeles Amatniecības skola, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 

Viesītes arodvidusskola, Zaļenieku arodvidusskola),   

 

Latgalē īstenos 4 projektus (Višķu Profesionālā vidusskola, 

Jaunaglonas arodvidusskola, Latgales Transporta un sakaru 

tehniskā skola, Preiļu arodvidusskola), 

 

Kurzemē tiks īstenoti 2 projekti (Liepājas mākslas vidusskola, 

Ventspils Profesionālā vidusskola), 

 

Vidzemē projektu īstenos Barkavas arodvidusskola. 

 

Profesionālās vidējās un arodizglītības programmu audzēk-

ņiem projektu ietvaros būs iespējams iegūt kvalifikācijas pra-

sībām atbilstošas praktiskās mācības un īstenot prakses ār-

pus izglītības iestādes, apgūstot arodu pie amata meistara vai 

uzņēmumā, tādējādi veicinot amatu izglītības pieejamību. 

 

Aktivitātes ietvaros atbalsts paredzēts mācību metožu, inte-

lektuālo resursu un mācību norises uzlabošanai, paredzot 

projektos mācību palīgmateriālu izstrādi, mācību materiālu, 

grāmatu, programmatūru un citu intelektuālo resursu iegādi, 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu mācī-

bu procesā, e-resursu un e-mācību vides risinājumu ievieša-

nu, informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanu, 

pilnveidojot profesionālās izglītības mācību priekšmetus, kur-

sus un moduļus, kā arī nodrošinot konsultatīvu atbalstu 

audzēkņiem. 

 

„Šie projekti sniedz lieliskas, daudzveidīgas un ļoti praktiskas 

iespējas profesionālās izglītības kvalitatīvai attīstībai Latvijā. 

Būtiski, ka atbalstu guvuši projekti visos valsts reģionos, un 

izglītojamie gūs praktisku profesionālu pieredzi dažādos uz-

ņēmumos,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.  

Īstenos 19 Eiropas Sociālā fonda finansētus 

projektus profesionālās izglītības attīstībai 

Lai veiktu precīzu obligāto izglītības vecumu sasniegušo bēr-

nu uzskaiti un nodrošinātu viņu iekārtošanu izglītības iestādē, 

turpmāk dati par obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem 

bērniem tiks salīdzināti četras reizes gadā – to paredz Izglītī-

bas un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātie un Ministru kabi-

netā apstiprinātie noteikumi „Obligāto izglītības vecumu sa-

sniegušo bērnu uzskaites kārtība”. 

 

Kā norāda IZM Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēša-

nas un reģistru departamenta direktora vietnieks Rimants 

Krūmiņš, jaunā obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu 

uzskaites kārtība nosaka, ka izglītības iestāžu vadītājiem kat-

ru gadu līdz 5.septembrim datu bāzē jāievada informācija par 

obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem, kuri reģis-

trēti konkrētajā skolā. 

 

Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtī-

bu un vienotas obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu 

uzskaites informācijas sistēmas uzturēšanu valsts līmenī no-

drošina IZM. Lai to veiktu operatīvi un kvalitatīvi, IZM uzsākusi 

jaunās Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) darbību, 

un sistēma ir nodota izglītības iestādēm lietošanai. Tātad, 

izglītības iestādēm dati par obligāto izglītības vecumu sasnie-

gušajiem bērniem, kuri reģistrēti konkrētajā skolā, jāievada 

jaunajā sistēmā.. 

 

Saskaņā ar noteikumiem, Pilsonības un migrācijas lietu pār-

valdei (PMLP) par visiem bērniem vecumā no septiņiem līdz 

astoņpadsmit gadiem reizi ceturksnī jāsniedz informācija IZM 

padotības iestādei – IKVD. Pēc saņemto datu salīdzināšanas, 

IKVD četras reizes gadā informē pašvaldības par konkrētajā 

pašvaldībā deklarētajiem obligāto izglītības vecumu sasniegu-

šajiem bērniem, kuri nav minēti izglītības iestāžu sniegtajā 

informācijā. Pašvaldība saņemto informāciju pārbauda sadar-

bībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāli, paš-

valdības dzimtsarakstu nodaļu un policijas nodaļu, un pēc 

bērna atrašanās vietas noskaidrošanas nodrošina viņa iekār-

tošanu izglītības iestādē. 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.871 „Obligāto izglītības vecu-

mu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība” ir spēkā no 

2009.gada 12.augusta, ar noteikumiem var iepazīties IZM 

mājaslapā 

 

Pilnveidota obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/MK-noteikumi-871.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/MK-noteikumi-871.pdf
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Maza, bet sīksta – tā Ērgļu arodvidusskola savulaik rak-

sturota presē, rakstot par Latvijā pilnīgi jaunas profesijas 

– kokkopis arborists (skaidrāk izsakoties - koku pazinējs 

un dakteris) – īstenošanu Ērgļu arodvidusskolā, pie tam 

šo arodu te iespējams apgūt tālākizglītības programmā 

jeb e-mācībās. 

 

Ērgļu arodvidusskolas vārds ik pa laikam izskan saistībā ar 

dalību projektos un konkursos, un nupat saņemta vēl viena 

patīkams ziņa par kāda projekta apstiprināšanu. 

 

Eiropas Komisija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības 

aģentūru Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci ietva-

ros šogad ir apstiprinājusi sešus inovāciju pārneses projektus 

ar kopējo finansējumu 959 998,06 EUR.  Inovāciju pārneses 

projekti nodrošina Eiropas valstu un pasaules labāko profesi-

onālo izglītības metožu, materiālu, darba formu u.c. līdzekļu 

adaptāciju, izplatīšanu un izmantošanu visā Eiropas Savienī-

bā. Vienu no sešiem apstiprinātajiem 

projektiem izstrādājusi Ērgļu arodvidus-

skola. 

 

Jautājām Ērgļu arodvidusskolas direk-

toram Andrim Spailem - kāpēc skola 

izlēma iesaistīties šajā projektā un ko 

tā laikā plānots paveikt? 

 

Kopš 1997.gada esam uzsākuši mācīt 

Guļbūvju ēku celtniecību un laika gaitā ir 

veidotas jauniešu programmas „Koka ēku 

celtnieks” (2.kvalifikācijas.līmenis) un 

„Namdaris” (3.kvalifikācijas līmenis), ku-

ras ir saistītas ar koka konstrukciju lielāku 

izmantošanu būvniecībā. Pēdējā laikā 

pievēršam uzmanību ekoloģisku materi-

ālu pielietošanai koka ēku būvniecībā.  

 

Sadarbībā ar ārzemju partneriem un, 

izmantojot „Leonardo da Vinci” projekta 

fondus, esam piedalījušies un piedalā-

mies projektos WOOD EMC2 (2006) un 

Teem Ecoconstruction (2008).  

 

Jaunais projekts „European Wood Cons-

truction Managers Onlaine Training” ir 

turpinājums iepriekšējiem, lai ieviestu 

mācību programmu un izstrādātu materi-

ālus e-videi. Iepriekšminēto projektu re-

zultāti būs izmantojami tālākizglītības un 

koledžas programmas realizēšanā, kuru, sadarbībā ar Vidze-

mes augstskolu, esam plānojuši uzsākt realizēt  

 

2010./2011.mācību gadā. Projektā paredzēts izveidot interak-

tīvu e-mācību vides materiālu koka ēku būvniecības sekto-

ram. 

 

Kāpēc, jūsuprāt, izglītības iestādei ir svarīgi iesaistīties 

dažādās aktivitātes, ieviest novitātes savā darbā? 

 

Pirmkārt, tā ir izdzīvošana izglītības konkurences apstākļos. 

Tā ir skolotāju kvalifikācijas paaugstināšana, svešvalodas un 

projektu vadības apguve, iespēja piesaistīt papildu audzēkņus 

izglītības iestādei. 

 

Profesionālajā izglītībā arvien vairāk aktualizēsies pieaugušo 

iesaistīšana un pārkvalifikācija, un mēs sava profila program-

mās esam tam gatavi. 

Jāprot izdzīvot konkurences apstākļos 

Pieredze 

Šis uzņēmums tapis Leonardo da Vinci Arboristu projekta noslēgumā mežsaimniecības 

mācību centrā Francijā. Andris Spaile (pirmajā rindā trešais no kreisās, ar Latvijas 

karodziņiem rokās) kopā ar projekta partneriem no 8 valstīm. Ērgļu arodvidusskola bija šā 

projekta vadītāja. Jāpiebilst, ka šonedēļ, 6.septembrī, apritēs 20 gadu, kopš Andris Spaile ir 

Ērgļu arodvidusskolas direktors. 

“Tu vari iegūt visu, ko vien vēlies, ja vien to vēlies pietiekami neatlaidīgi” - 

 šo Š.Greiamas atziņu var lasīt Ērgļu arodvidusskolas mājaslapā. 
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Jūlija beigās Tunisijas galvaspilsētā Tunisā notika 

12.Starptautiskā izstāde „EXPO Zinātne”, kuru organizēja 

Starptautiskā kustība brīvā laika aktivitātēm zinātnē un 

tehnoloģijā „Milset”. 

 

Izstādē Latviju pārstāvēja  Vecumnieku vidusskolas 12.klases 

skolniece, Latvijas 33.skolēnu zinātniskās konferences laure-

āte Eva Dručka.  Evas Dručkas darbs  „Mākslīgā kaula mate-

riāla sintēze” saistīja apmeklētāju – gan skolotāju, gan skolē-

nu uzmanību, jauniete ieguva 12.Starptautiskās EXPO Zināt-

ne sertifikātu. 

 

Pavisam zinātnes izstādē piedalījās 44 valstu pārstāvji. EXPO 

laikā notika pieredzes apmaiņa starp Ziemeļamerikas, Āfrikas, 

Dienvidamerikas, Kanādas un Āzijas reģionu jauniešiem, 

jaunajiem pētniekiem. 

 

Ķīmija ir progresīva zinātne 

 

Starptautiskās izstādes dalībniece Eva Dručka šoruden uz-

sāks mācības Vecumnieku vidusskolas 12. klasē un ir ļoti 

aktīva jauniete - aizraujas ar sportu, dejām un interesējas par 

zinātni. 

 

Ziņu, ka viņai ir iespēja pārstāvēt Latviju starptautiskā izstādē, 

Eva uzņēmusi ar lielu sajūsmu, jo tā bija iespēja parādīt savas 

zināšanas, iepazīstināt citus ar savu paveikto darbu un izvei-

dot jaunus kontaktus ar cilvēkiem no visas plašās pasaules 

un, protams, aplūkot viņu veikumu. Pēc atgriešanās no Tuni-

sijas meitene turpina sazināties ar jauniešiem, ar kuriem iepa-

zinās tālajā zemē. 

 

 ”Mūsu skolā visiem skolēniem vidusskolā obligāti ir jāraksta 

zinātniski pētnieciskais darbs un skolotāji mums iesaka to 

veidot tajā jomā, ar kuru nākotnē vēlamies saistīt savu karje-

ru. Es izvēlējos ķīmiju, jo man tā šķiet progresīva zinātnes, 

kurā ir iespējams atklāt ko jaunu un to arī pielietot. Uzzinot 

par darbu, ko Rīgas Biomateriālu Inovācijas un Attīstības cen-

trā (RBIAC) veic tur strādājušie pētnieki un studenti -

zinātnieki, man radās patiesa interese un vēlme izzināt un 

iepazīt vairāk. RBIAC darbība man bija kā "lielā" zinātne, kas 

mani vienmēr saistījusi,” stāsta Eva. 

  

Izrādījies, RBIAC strādā arī Vecumnieku vidusskolas absol-

vente Vita Zālīte, ar kuru sazinoties tika īstenota iespēja iz-

strādāt darbu zinātniskajā laboratorijā. Tā Evai bija lieliska 

iespēja iepazīt zinātni ārpus skolas sola, uzzināt vairāk, nekā 

pasniedz mācību stundās. Viņa varēja iejusties zinātnieces 

lomā, kas veic visu procesa darbību un ar nepacietību gaida 

sintēzes rezultātus.  

 

„Mani vienmēr interesējušas lietas, kas ir sarežģītākas par 

tām, ar ko saskaramies ikdienā. Tieši tāpēc šim darbam pie-

vērsos ar īpašu centību un rūpību. Man nebija priekšzināšanu 

biomateriālu jomā, un šī izrādījās vienreizēja iespēja tās ie-

gūt,” piebilst Eva. 

 

Tēma sākotnēji šķitusi diezgan sarežģīta, bet, apgūstot teorē-

tiskos pamatus, viss kļuvis skaidrāks un radusies vēlme uzzi-

nāt pēc iespējas vairāk. Evas pētnieciskā darba vadītājas ir 

RBIAC pētniece Kristīne Šalma un Vecumnieku vidusskolas 

ķīmijas skolotāja Ilze Cīrule. 

 

12.Starptautiskajā izstādē „EXPO Zinātne” Latviju pārstāv  

skolniece no Vecumnieku novada 

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra 

pārvaldes vecākā referente Mudīte Kalniņa (no kreisās) izstādes 

stendā kopā ar Latvijas dalībnieci, Vecumnieku vidusskolas 

skolnieci Evu Dručku. 

Launaga kārbiņa un pirmais skolas launags no RIMI 
 

Lai vairotu sabiedrības izpratni par ikdienas paradumu ietekmi uz veselību, šogad „Rimi Latvia” 

sadarbībā ar a/s „Laima”, a/s „Rīgas Piena kombināts” un a/s „Rīgas Dzirnavnieks”īsteno 

projektu, kura ietvaros paredzēts vērsties pie 18 000 šī mācību gada pirmklasniekiem. Dāvinot katram no viņiem glītu un ērti 

lietojamu launaga kārbiņu ar pirmo skolēna launagu, iecerēts aktualizēt jautājumu par vienkāršas un veselīgas pārtikas tiešo 

ietekmi uz bērna veselību, attīstību un komfortu. 

 

Dāvanu saņemšanai skolu pārstāvjiem lūgums sazināties ar izglītības pārvalžu darbiniekiem.  
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2009.gads atbilstoši Eiropas parlamenta un Padomes 

lēmumam Eiropā pasludināts par Kreativitātes un inovā-

ciju gadu. 2009.gada 7.janvārī Prāgā notika Eiropas Rado-

šuma un inovācijas gada atklāšanas konference, kurā 

piedalījās sabiedrībā zināmas radošas un inovatīvas per-

sonas, pārstāvji no Eiropas Komisijas, dažādu jomu pār-

stāvji no ES valstīm. 

 

Radošuma gada mērķis 

 

Radošuma gada vispārējais mērķis ir atbalstīt ES dalībvalstu 

centienus mūžizglītības ceļā veicināt radošumu, kas ir inovā-

ciju virzītājs un galvenais elements personisko, darba, uzņē-

mējdarbības un sociālo prasmju attīstīšanai un katra cilvēka 

labsajūtai sabiedrībā. Radošums ir katra cilvēka individuāla 

spēja, kas katram piemīt dažādā pakāpē, tomēr ne visi savu 

radošumu pietiekami attīsta. Saskaņā ar psihologa A.Maslova 

viedokli, tikai 1% cilvēku īsteno savu radošo potenciālu. Gan 

visas sabiedrības, gan katra indivīda interesēs ir maksimāli 

atraisīt savu radošumu, ievērojot to, ka mūžizglītība attiecas 

uz visiem vecumposmiem, sākot ar pirmsskolas, beidzot ar 

pēcpensijas vecumu. 

 

Kā norāda Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstsko-

las (RPIVA) Kreativitātes zinātniskā institūta direktore, prof. 

Dr. psych. Rita Bebre, šī gada nominēšana par Kreativitātes 

jeb Radošuma gadu tika organizēta savlaicīgi, bet kreativitā-

tes jēdziens aktualizējies un īpašu nozīmību ieguvis pasaules 

ekonomiskās krīzes gadā. Kā atzīmēts starptautiskajās konfe-

rencēs, tieši radošums un inovācijas nodrošinās izkļūšanu no 

krīzes, tāpēc jāveicina diskusijas par radošuma un inovāciju 

tēmu un jāsekmē pētniecības attīstība, tās saistība ar izglītību 

un inovācijām. Aktuāla ir katra cilvēka individuālā potenciāla 

atraisīšana, jo ne vien Latvijas, bet visas Eiropas mērogā 

par galveno vērtību  tiek  uzskatīts cilvēks, jeb, kā Latvijas 

Attīstības plānā līdz 2030. gadam definēts, cilvēkkapitāls - 

katra cilvēka intelektuālās, emocionālās un garīgās kvalitā-

tes. 

 

Gatavojas starptautiskai  

konferencei 

 

Šā gada 7. un 8.novembrī RPIVA Kreativitātes zinātniskais 

institūts (KZI) organizē 14.starptautiskās kreativitātes kon-

ferenci, kuras tēma ir - “Kreativitāte individualitātes dzīves 

gaitā”. Konferences plenārsēdē dalību pieteicis jaunās 

starpnozaru zinātnes - kreatoloģijas virziena dibinātājs Un-

gārijas profesors Ištvans Maģari-Beks un virkne citu speci-

ālistu kreativitātes psiholoģijas, mākslas zinātņu u.c. noza-

rēs. Konference atzīta par starptautiska mēroga pasākumu 

un par nozīmīgu notikumu Eiropas Kreativitātes un inovāci-

ju gadā (skat. www.create2009.europa.eu, kur tā ievietota 

nevis pie nacionāla mēroga, bet gan pie Eiropas mēroga 

pasākumiem). 

 

Konference notiks KZI grūtā konkurencē izcīnītā  EEZ/

Norvēģijas finanšu instrumenta granta ietvaros, līdz ar to dalī-

ba konferencē un rakstu publicēšana starptautiski recenzētā 

zinātnisko rakstu krājumā būs bez maksas gan šajā, gan nā-

kamajā gadā, jo projekts paredzēts līdz 2011.gada aprīlim. 

 

Piešķirtais grants pierāda uzticēšanos projekta  

īstenotājiem 

 

Konkurss notika pagājušā gada jūnijā, tajā no 32 Latvijā ie-

sniegtajiem projektiem tālāk vērtēšanai uz Briseli tika nosūtīti 

5 pieteikumi. Konkursā “Cilvēkresursu attīstība un izglītība” 

RPIVA projekts novērtēts ar 87,5 punktiem no 100 iespēja-

miem un ieguva 1.vietu psiholoģijas nozarē un 3.vietu visu 

zinātņu kontekstā. 

 

Gan Latvijas, gan ārzemju eksperti projektu “Kreativitātes 

pētniecības un radošuma attīstības atbalsta sistēmas izveido-

šana cilvēkresursu attīstībai Latvijā” novērtēja kā izcilu, bet tā 

uzbūvi kā sarežģītu ar vairākām aktivitātēm.  

 

Norvēģijas valdība piešķīra 250604 eiro lielu grantu, kas vei-

do 85% no kopsummas, pārējos 15% veido IZM un RPIVA 

līdzfinansējums. KZI kolektīvs uzskata šo grantu par lielu pa-

godinājumu un uzticēšanos tā īstenotājiem. Projekta vadītāja 

prof. Dr. psych. Rita  Bebre, vadošās pētnieces prof. Dr. habil. 

psych. Ārija Karpova, doc. Dr. habil. psych. Dr. oec. Māra 

Vidnere, pētnieces Mg. psych. Līga Roķe, Mg. psych. Jana 

Roze, Mg. psych. Indra Krūmiņa, izdevumu tehniskais redak-

tors Andris Šverins u.c. dalībnieki. 

 

Projekta izstrāde un tā īstenošana balstās uz Kreativitātes 

zinātniskā institūta ilggadīgo pieredzi, šoruden tas rezumēs 

10 darba gados paveikto. Institūtu (sākumā Kreativitātes 

centru) dibināja un vada  Dr. psych. R.Bebre. Projektā  

Gatavojas 14.starptautiskās kreativitātes konferencei 

Darba grupas apspriede. No kreisās tehniskais redaktors 

Andris Šverins, grāmatvede Irēna Kaškure, projekta vadītāja Rita Bebre, 

pētniece Līga Roķe, administratore Sarmīte Buka – Vaivade 
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ļoti noderēs pieredze, kas uzkrāta, organizējot 14 starptautis-

kas kreativitātes konferences un izdodot septiņus starptautiski 

recenzējamus rakstu krājumus “Radoša personība”. 

Lai pārliecinātos par projekta īstenošanas reālajām izredzēm, 

decembrī RPIVA ieradās Briseles eksperts, kura vēlāk atsūtī-

tais slēdziens bija izšķirošs Norvēģijas Ārlietu ministrijas lē-

mumā par granta piešķiršanu. 

 

Latvijas galvenā bagātība - cilvēks 

 

Projektu veido četras lielās un vairākas mazās apakšaktivitā-

tes. Tas izveidots atbilstoši Latvijas vitālajām vajadzībām, 

ievērojot, ka Latvijas galvenā bagātība ir cilvēks, viņa rado-

šais un intelektuālais potenciāls. Pasaules bankas eksperti un 

citi speciālisti konstatējuši, ka Latvijā nepietiekami attīstīts 

cilvēkkapitāls, tātad, galvenā bagātība netiek pilnvērtīgi iz-

mantota. Arī izglītības sistēmā veiktās aptaujas liecina, ka 

aktuāls ir kreativitātes trūkums izglītības iestādēs, ka izglītības 

darbinieki pat nezina, kas ir kreativitāte, kā to diagnosticēt un 

attīstīt. Tā ir problēma, kuras risināšanu uzņēmusies projekta 

darba grupa apakšprioritātē "Studiju programmu un pētniecī-

bas attīstība sociālajās zinātnēs". 

 

„Izveidotais projekts ir unikāls ar savu komplekso, novatorisko 

pieeju ļoti sarežģīta jautājuma risināšanā - personības radošā 

potenciāla atraisīšanā. Šo uzdevumu izvirza arī Latvijas Naci-

onālais attīstības plāns 2007 - 2013, kura prioritāte ir radoša 

personība. Lai piedalītos Latvijas cilvēkresursu attīstībā, pro-

jekta autori izvirzījuši mērķi - veicināt kreativitātes pētniecību 

un inovāciju attīstību sabiedrības un katra indivīda dzīves 

kvalitātes līmeņa celšanai," stāsta R.Bebre. 

 

Lai to īstenotu, izveidots pilns darbību cikls, kas aptver galve-

nās aktivitātes. Projekts sākas ar pētījumu veikšanu, lai no-

skaidrotu, kā diagnosticēt kreativitāti, kādas metodes vislabāk 

pielietot un kā attīstīt radošumu. Tas ir pirmā posma uzde-

vums. Tālāk notiek diagnostikas metožu iegāde, autortiesību 

u.c. jautājumu kārtošana, tulkošana, lai varētu veikt 5 diag-

nostikas metožu aprobāciju un izvēlētos un pārbaudītu 5 atbil-

stošas attīstības metodikas. Tā rezultātā tiks sagatavots me-

todiskais līdzeklis par šo metožu lietošanu pedagogu un 

psihologu vajadzībām. 

 

Plāno iekārtot metodisko kabinetu 

 

Lai nodrošinātu aprobēto metožu un metodiku apriti izglītības 

(tajā skaitā, mūžizglītības) sistēmā, paredzēts iekārtot KZI 

Metodisko kabinetu, kas organizēs seminārus pedagogiem, 

docētājiem, arī pensionāru apvienībām un citām radošā attīs-

tībā ieinteresētām sociālām grupām. Tiks uzņemtas 3 popu-

lārzinātniskas filmas par kreativitāti. Metodiskā kabineta iekār-

tošana, kas nebūtu iespējama bez projekta finansējuma,  būs 

svarīgs projekta posms, jo tas nodrošinās projekta praktiskās 

darbības daļu un arī studiju procesa norisi, iekārtojot speciali-

zētu  bibliotēku un datu bāzi. Tā darbība paredzēta, sākot ar 

2010. gada janvāri un turpināsies visu projekta laiku un arī 

turpmāk, nodrošinot projekta ilgtspējīgo attīstību. Būtiska akti-

vitāte būs starptautiskās kreativitātes konferences. Tiks izdoti 

arī 2 starptautiski recenzēti zinātnisko rakstu krājumi "Radoša 

personība" VII un VIII sējums. Izdevējdarbība ir būtiska pro-

jekta aktivitāte, tiks sagatavota un  izdota arī mācību grāmata 

"Kreativitātes psiholoģija" un brošūra par EEZ projekta norisi 

kā paliekošs publicitātes  apliecinājums. 

 

Uzsāks Eiropā pirmās kreativitātes psiholoģijas  

maģistrantūras programmas izstrādi 

 

Paralēli tiks uzsākta Eiropā pirmās kreativitātes psiholoģijas 

maģistrantūras programmas izstrāde, pieaicinot augsti kvalifi-

cētus speciālistus no Latvijas un ārvalstu augstskolām. „Tā kā 

šāda maģistrantūras programma tiek veidota pirmoreiz, tā 

prasīs lielu pētniecisko un arī docētāju sagatavošanas darbu. 

KZI ir sadarbība ar Itālijas Kasino universitātes fakultāti, kurā 

sagatavo doktorus kreativitātes psiholoģijā, uzņemot dokto-

rantūrā psihologus ar vispārīgās psiholoģijas maģistra grādu, 

un viņi ir ieinteresēti sadarboties ar mums, lai veidotos arī 

maģistrantūras līmenis, un mēs varētu apmainīties ar studen-

tiem un docētājiem. Šo programmu absolvējušie maģistri būs 

tie, kas piedalīsies zināšanu par kreativitāti izplatīšanā, darbo-

joties dažādās ar radošuma attīstīšanu saistītās sfērās - māk-

slas skolās un augstskolās, mākslas iestādēs, 

uzxņēmējdarbībā,” stāsta R.Bebre. 

 

KZI ir pieredze gan konferenču organizēšanā, gan izdevējdar-

bībā, studiju programmu un kursu sagatavošanā un kreativitā-

tes pētniecībā un metožu aprobācijā. Tāpēc šīs plānotās dar-

bības būs arī visekonomiskākais granta līdzekļu izlietošanas 

veids, jo galvenie projekta īstenotāji jau ieguvuši attiecīgo 

kvalifikāciju un pieredzi. Projekta efektivitāti ir sarežģīti definēt 

precīzos indikatoros, tomēr virkne rādītāju būs pamats secinā-

jumiem par kreativitātes izpratnes līmeņa paaugstināšanos 

Latvijas sabiedrībā un par sociālo zinātņu nozares - kreativitā-

tes psiholoģijas -  attīstību. Darbības rezultāti būs maksimāli 

publiski pieejami un kalpos sabiedrības un atsevišķu indivīdu 

dzīves kvalitātes celšanai arī sarežģītos sociālekonomiskos 

apstākļos. 

Turpinājums no 14.lpp. 

Interesenti aicināti piedalīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Kreativitātes zinātniskā institūta, 

Latvijas Zinātnieku savienības un Starptautiskā Kreatoloģijas zinātniskā centra rīkotajā 14. starptautiskajā 

kreativitātes konferencē „Kreativitāte individualitātes dzīves gaitā”, kas notiks 2009. gada 6. – 7. novembrī.  

Konferences norises vieta - Latvijas zinātņu akadēmija un RPIVA. Konferences izmaksas finansē no EEZ/Norvēģijas 

finanšu instrumenta projekta Nr.LV0088 līdzekļiem. Referentiem pieteikšanās līdz 15.septembrim. 

 

Informācija un dalībnieku anketa atrodama RPIVA mājaslapā 

 

http://www.rpiva.lv/index.php?mh=rpiva_konf
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Starptautiskās lasītprasmes 

dienā, 8.septembrī, Latvijas Na-

cionālās bibliotēkas centrālās 

ēkas 5.stāva izstāžu zālē (Rīgā, 

K.Barona ielā 14), tiks atklāta 

pirmsskolas vecuma bērnu dar-

bu izstāde „Pirmais vārds”. Izstādē būs apskatāmi akcijas 

„Pirmais vārds” pasākumu laikā tapušie bērnu darbi, kas 

atspoguļo viņu valodas apguves un izpratnes pieredzi.  

 

Atzīmējot Starptautiskās dzimtās valodas dienu, Valsts valo-

das aģentūra un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadar-

bībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju no 

2009.gada februāra līdz aprīlim organizēja plašu akciju 

„Pirmais vārds” pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārējās 

izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības program-

mas. Aicinājumam piedalīties akcijā „Pirmais vārds” atsaucās 

75 Latvijas izglītības iestādes, rīkojot dažādas nodarbības un 

pasākumus iestādes audzēkņiem, viņu vecākiem un vecvecā-

kiem, māsām un brāļiem. Akcijā iesaistījās 5883 audzēkņi. Šo 

pasākumu mērķis – rosināt bērnu interesi par dzimto valodu, 

vienot dažādas paaudzes, atjaunojot stāstīšanas tradīciju, un 

izkopt bērnu sociālās un valodas prasmes. 

 

Akcija „Pirmais vārds” noslēdzas šā gada septembrī ar pirms-

skolas vecuma bērnu darbu izstādi „Pirmais vārds” un zināt-

nisku konferenci. 

Izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs apskatāma no 

2009.gada 8. līdz 21.septembrim, savukārt no 2009. gada 23. 

septembra līdz 25. septembrim izstāde „Pirmais vārds” turpi-

nāsies Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 3. 

stāva vestibilā. Izstādi apmeklēt tiek aicināts ikviens intere-

sents, ieeja - bez maksas. 

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai tika veltītas arī citas 

aktivitātes: 

vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādes 

piedalījās dzimtajai valodai veltītajā projektu, zinātniski 

pētniecisko un radošo darbu izstrādes nedēļā, 

ir publiskots skolēnu darbu elektroniskais izdevums 

„Starptautiskās dzimtās valodas diena. Radošie un 

zinātniskie darbi, mācību projektu rezultāti”,  

ir notikusi viktorīna interesentiem Latviešu valodas 

aģentūras mājaslapā www.valoda.lv. 

 

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīto pirmsskolas 

vecuma bērnu darbu izstādi „Pirmais vārds” atbalsta Izglītības 

un zinātnes ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka. 

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītā pirmsskolas vecuma bērnu darbu izstāde 

„Pirmais vārds” 

Dobelē rudens skolēnu brīvdienu noslēgumā, 30. un 

31.oktobrī, notiks jau 9.prāta sporta spēles „Zemgale”. To 

virsuzdevums – ar interesantu un lietderīgu izklaidi atbal-

stīt izglītību. 

 

Pirmā diena – skolām. Tajā paredzēti divi pasākumi. 

 

Pedagogiem: A līmeņa tālākizglītības kursi „Mācīšanās pras-

mju apgūšanas iespējas skolā„ .  

Programmā: 

Latvijas prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas 

vadītājs M. Phil., PhD (Cantab.) Roberts Ķīlis demon-

strēs stratēģiskās domāšanas stundu „Kurp ejam?”  ar 

9. klases skolēnu grupu par ilgtermiņa programmu 

„Latvija 2030” ar ievada skaidrojumu un demonstrāci-

jas apspriešanu. Mājas uzdevums pedagogiem: 

“Stratēģiskās domāšanas attīstīšana skolā”.  

Ventspils Augstskolas asoc. prof., Dr. fiz. Juris Roberts 

Kalniņš:  „Metodisks atbalsts mūsdienīgu mācīšanās 

prasmju veidošanai.” Paātrinātas mācīšanās noslēpu-

mi; problēmu risināšanas tehnoloģijas; vajadzīgās in-

formācijas atrašana, izprašana, sistematizēšana, ap-

strādāšana un gala rezultātu iekļaušana praktiskajā 

darbībā. 

Baltijas Līderisma asociācijas prezidents, Baltijas 

Jauno vadītāju skolas prof. Anatolijs Kovaļenoks: 

„Rosināšanas enerģija” –  pašpilnveides stundas de-

monstrācija ar 7. klases skolēnu grupu ar ievada 

skaidrojumu un demonstrācijas apspriešanu.  

 

Skolu komandām: sacensības „Prāta spogulis” par LU kausu 

prāta divcīņā (dambrete 8x8 un go 9x9).  

 

Sacensību uzdevums - gūt ieskatu par skolēnu prasmi apgūt 

informāciju, darbojoties pa pāriem, kā arī apgūto pielietot kon-

kurences apstākļos. Piedalās skolu komandas: 2 skolēni no 3. 

klasēm, 2 skolēni no 6. klasēm, 2 skolēni no 9. klasēm.  

 

Otrā diena – sacensības prāta sportā: dambretē 8x8 un 

10x10, šahā, pāru bridžā, domino, monopolā, zolītē, orientē-

šanās sportā, datorspēlē, latviešu krustvārdu mīklu risināša-

nā. Krustvārdu mīklu risināšanas sacensības iecerētas kā 

atbalsts valodas mācīšanai un notiks četrās grupās: sākum-

skolai, pamatskolai, vidusskolai un pieaugušajiem. 

 

 Aicināti piedalīties visi interesenti! 

 

 Plašāka informācija un nolikums www.psolatvija.dobele.lv  

vai pa tālruni 63723468. 

Spēlējot mācāmies paredzēt un darīt  

http://www.valoda.lv/lv/news/dzimtavaloda/aicinajums
http://www.valoda.lv/
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Ministru kabinetā: 

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.253 "Kārtība, kādā 

organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītoša-

nās ārpus izglītības iestādes"" 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2009.gada 25.marta rīkojumā Nr.208 "Par X Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komi-

teju"" 

Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" 

Noteikumu projekts "Obligāto izglītības vecumu sa-

sniegušo bērnu uzskaites kārtība" 

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības 

un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par 

sadarbību jaunatnes un sporta jomā" 

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā" 

Rīkojuma projekts "Par X Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku pasākumu norises vietām" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

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

par izglītības valsts statistikas pārskatu veidlapu pa-

raugiem"" 

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Medicīnas koledžas 

reorganizāciju" 

Rīkojuma projekts "Par P.Stradiņa veselības un soci-

ālās aprūpes koledžas reorganizāciju" 

Rīkojuma projekts "Par Sarkanā Krusta medicīnas 

koledžas reorganizāciju" 

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Aka-

dēmiskā bibliotēka" reorganizāciju" 

Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālās sporta 

bāzes statusa piešķiršanas iesnieguma veidlapas pa-

raugu, iesniegumam pievienojamiem dokumentiem un 

iesnieguma iesniegšanas kārtību" 

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa pie-

šķiršanu" 

Noteikumu projekts "Noteikumi par Izglītības un zināt-

nes ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" 

Rīkojuma projekts "Par prioritārajiem zinātnes virzie-

niem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 

2010.–2013.gadā" 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2009.-

2013.gadam projekts 

Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu 

2009.-2013.gadam projekts 

 

 

Valsts sekretāru sanāksmēs: 

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.386 "Noteikumi par 

sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasībām, 

kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības 

strādāt sporta jomā"" 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra 

noteikumos Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās 

vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītī-

bas mācību priekšmetu standartiem" 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu 

pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem" 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija notei-

kumos Nr.498 "Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu 

programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlie-

tojuma kontrole" 

 

Noteikumi par Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas dalībvalstu profesionālajām 

organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās izglītības 

un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republikā 

 

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma izglī-

tojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palī-

dzības pieejamība izglītības iestādēs" 

 

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa pie-

šķiršanu" 

 

 

 

 

2009.gada augustā Ministru kabinetā apstiprinātie un Valsts sekretāru sanāksmēs 

izsludinātie svarīgākie IZM sagatavotie tiesību aktu projekti: 

 

Pieteikties informatīvā izdevuma saņemšanai var IZM mājas lapā: 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 

Izdevums iznāk reizi mēnesī - mēneša pēdējā nedēļā. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta. 
Copyright © Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, 2009 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40128466&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40128466&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40128466&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40128466&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40129897&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40129897&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40129897&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40129897&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40090745&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40119999&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40119999&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40117749&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40117749&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40117749&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40137612&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40137612&mode=mk&date=2009-08-04
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123445&mode=mk&date=2009-08-11
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123445&mode=mk&date=2009-08-11
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123447&mode=mk&date=2009-08-11
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123447&mode=mk&date=2009-08-11
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123447&mode=mk&date=2009-08-11
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40123447&mode=mk&date=2009-08-11
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138864&mode=mk&date=2009-08-11
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138864&mode=mk&date=2009-08-11
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138865&mode=mk&date=2009-08-11
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138865&mode=mk&date=2009-08-11
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40140095&mode=mk&date=2009-08-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40140095&mode=mk&date=2009-08-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138747&mode=mk&date=2009-08-11
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138747&mode=mk&date=2009-08-11
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40137049&mode=mk&date=2009-08-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40137049&mode=mk&date=2009-08-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40137049&mode=mk&date=2009-08-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40137049&mode=mk&date=2009-08-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40137125&mode=mk&date=2009-08-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40137125&mode=mk&date=2009-08-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40100233&mode=mk&date=2009-08-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40100233&mode=mk&date=2009-08-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40132907&mode=mk&date=2009-08-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40132907&mode=mk&date=2009-08-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40132907&mode=mk&date=2009-08-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40119984&mode=mk&date=2009-08-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40119984&mode=mk&date=2009-08-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=30334736&mode=mk&date=2009-08-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=30334736&mode=mk&date=2009-08-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138121
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138121
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138121
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138121
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138121
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139200
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139200
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139200
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139200
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139199
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139199
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139199
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139199
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139194
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139194
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139194
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139194
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139193
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139193
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139193
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139193
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40140214
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40140214
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40140214
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40141153
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40141153

