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02.10.2009. 

Sirsnīgs sveiciens visiem Skolotāju dienā! 

Skolotāju diena tiek atzīmēta vienlaikus ar Ra-

žas svētkiem. Tādēļ novēlu – lai labi padarīta 

darba, ievāktas ražas un pateicības gaisotne 

apņem mūs arī Skolotāju dienā! 

 

Paldies par jūsu izturību, sadarbību, savstarpē-

ju atbalstu, gudrību, izdomu, ātru reaģēšanu uz 

pārmaiņām, jaunu pieeju meklēšanu un apgū-

šanu, ko no mums visiem prasa šis darba cē-

liens. Tas iezīmējās ar sarežģītos apstākļos 

uzsāktā modeļa „nauda seko skolēnam” īsteno-

šanu, gan izmainot Latvijas skolu tīkla karti, gan 

plānojot skolas gaitu sākumu no sešu gadu 

vecuma, gan mācoties dzīvot samazinātu finan-

šu līdzekļu apstākļos, gan veicot citus nozīmī-

gus darbus. Šīs pieminētās īpašības mums būs 

ļoti nepieciešamas arī visu 2009./2010. mācību 

gadu. 

 

No sirds ticu, ka jūs, godājamie pedagogi, spē-

siet saglabāt izglītības sistēmas stabilitāti, kā to 

esat varējuši līdz šim, veiksiet rezultatīvu darbu 

arī jaunajos apstākļos, un šajā atbildīgajā laikā 

esmu kopā ar jums. No savas puses darīšu 

visu, lai pilnveidotu finansēšanas principu 

„nauda seko skolēnam” un lai skolotāja atalgo-

jums kļūtu konkurētspējīgs. 

 

Piekritīsiet, ka ir tikai viens veids, kā kaut ko 

jaunu iemācīties un tas ir darot, bet šo gudrību 

jūs jau lieliski zināt, jo to ikdienā mācāt saviem 

audzēkņiem. Jaunu izaicinājumu un jaunu ie-

spēju laikā ļoti daudz varam mācīties cits no 

cita, moderno tehnoloģiju laikmetā to darot arī 

neklātienē. Tādēļ aicinu apmeklēt skolu intere-

santās un iedvesmojošās mājas lapas un līdzās 

informācijai nodrošināt sev optimisma devu, 

lasot gan par ikdienas darbiem, gan arī par 

svētku svinēšanu, izpildot kādu amizantu testu 

vai uzjautrinoties par anekdoti. 

 

Atbalstoša, labestīga gaisotne skolā un klasē 

dod labvēlīgāko fonu zināšanu un prasmju ap-

guvei. Šī rudens bagātīgās ābolu ražas laikā to 

var apliecināt arī ar veselīgu ābolu uz sola stūra 

vai kopā sanākšanu klasē, rezultātā savstarpēji 

nostiprinot spējas, kas dara mūs patiesi cilvēcī-

gus. „Es tev palīdzēšu, es tevi atbalstīšu!” – to 

šodien svarīgi dzirdēt un sajust gan bērnam, 

gan pieaugušajam. 

 

No sirds vēlu, lai ikvienam no mums būtu gan 

tālākais un arī tuvākais mērķis, gan prasmes 

šķēršļu pārvarēšanai, kļūdu un neveiksmju pozi-

tīvai uztveršanai un pārvēršanai mācībā, panā-

kumu gūšanai darbībā un katra sasnieguma 

atzīmēšanai, lai kopumā iegūtu degsmi un spē-

ku mērķa sasniegšanai. Novēlu ikvienam skolo-

tājam pašam īstenot šo pozitīvo programmu un 

nodot to tālāk saviem audzēkņiem. Tā kopīgiem 

spēkiem panāksim, lai ikviena skola kļūtu pie-

mērota katra bērna spējām un vajadzībām, kas 

ir pamats gandarījumam skolotāja darbā. 

   

Pateicībā par jūsu darbu, ar patiesu cieņu – 

   

izglītības un zinātnes ministre profesore  

                                               Tatjana Koķe 
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IZM, balstoties uz starptautisko pieredzi un situācijas 

analīzi, uzskata, ka, izvērtējot un vecumposmu īpatnībām 

pielāgojot mācību saturu un metodes, atbilstīgi pārmai-

ņām sagatavojot pedagogus un skolas vidi, skolas gaitu 

uzsākšana 1.klasē no 6 gadu vecuma Latvijā ir iespējama, 

tādējādi sasniedzot vairākus pozitīvi vērtējamus ieguvu-

mus. 

 

Jau šobrīd Latvijā mācības 1.klasē 6 gadu vecumā uzsāk 

apmēram 10% bērnu. Savukārt apmēram 20 Eiropas valstīs 

1.klasē mācības uzsāk no 6 gadu vecuma, bet no 5 gadu 

vecuma 5 valstīs, tajā skaitā, Maltā un Nīderlandē. Sabiedrība 

ir atzinīgi novērtējusi  obligāto 5 un 6 gadus veco bērnu saga-

tavošanu skolai, kas uzskatāma par pamatizglītības pirmo 

posmu, taču arī šī sistēma pilnībā neatrisina situāciju, jo 

1.klasē skolas gaitas uzsāk bērni ar dažādu sagatavotību. 

Turklāt vidusskolas absolventi Latvijā ir gados vecākie Eiropā, 

vairumā gadījumu atestātu saņemot tikai 19 gadu vecumā.  

 

Lai sakārtotu un pilnveidotu vispārējās izglītības sistēmu sais-

tībā ar pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas norma-

tīvo bāzi un plānoto pamatizglītības apguvi no 6 gadu vecu-

ma, plānots veikt grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās 

izglītības likumā, paralēli tam ekspertu darba grupās norit 

darbs pie pirmsskolas un pamatskolas (1.-6.klase) mācību 

satura pārskatīšanas, tiek apzināti citi ar plānotajām izmaiņām 

saistītie aspekti un plānoti nepieciešamie pasākumi to sakār-

tošanai.  

 

Izmaksas, kas saistītas ar izglītības satura izstrādi un pedago-

gu apmācību, plānots segt no Pasaules Bankas aizdevuma 

līdzekļiem. 

 

Izstrādājot grozījumus normatīvajos aktos, ar speciālistiem, 

sociālajiem un sadarbības partneriem turpināsies diskusijas 

par pamatizglītības apguvi no 6 gadu vecuma.  

Tā kā plānotais 1.klases saturs un metodika tiks pietuvināts 

līdzšinējai 5 un 6 gadus veciem bērniem īstenotajai program-

mai, pamatizglītības 1.klases programmu varēs īstenot gan 

skolās, gan pirmsskolas izglītības iestādēs, nosakot, ka 

1.klasē „mācību stundas” vietā kā mācību darba forma tiek 

noteikta „mācību nodarbība” 30 minūšu garumā, turklāt galve-

nā apmācību forma būs rotaļa, kā tas 6 gadus veciem bēr-

niem bijis līdz šim. 

Paredzēta arī  iespēja bērnam skolas gaitas uzsākt gadu vē-

lāk, tātad, no 7 gadu vecuma, saskaņā ar vecāku vēlmēm vai 

ģimenes ārsta, vai psihologa atzinumu. 

 

 

IZM rūpīgi izvērtējusi informāciju par rindu uz vietām pirms-

skolas izglītības iestādēs. Lielākā daļa bērnu, kas gaida vietu 

pirmsskolas izglītības iestādēs, ir līdz 4 gadu vecumam. 

2008./2009.m.g. 98% bērnu vecumā no 5 līdz 7 gadiem ir 

apguvuši pirmsskolas izglītības programmas izglītības iestā-

dēs. Līdz ar obligātās sagatavošanas skolai ieviešanu dau-

dzās vispārējās izglītības iestādēs ir izveidotas atbilstošas 

telpas 5 un 6 gadus veco bērnu apmācībai. 2008./2009.m.g. 

276 skolās bija izveidotas 5 un 6 gadus veco bērnu grupas un 

īstenotas atbilstoša izglītības programmas.  

 

Kā liecina IZM rīcībā esošā informācija, arī skolu tīkla sakārto-

šana pašvaldībās norit ar mērķi meklēt konsolidācijas iespē-

jas, kas viennozīmīgi nodrošina efektīvāku sadarbību un izglī-

tības pakāpju pēctecību, piemēram, pāreja no pirmsskolas uz 

sākumskolu, vai arī vienota pārvaldība vairākām novada izglī-

tības iestādēm. 

 

Plānots, ka piecgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības 

ieguvei būs obligāta. IZM ir izstrādājusi valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijas, kas noteiks pirmsskolas izglītības mērķi, 

uzdevumus, pedagoģiskā procesa organizācijas principus, 

pirmsskolas izglītības plānotos rezultātus un vērtēšanas  

 

Skolas gaitas plānots uzsākt no 6 gadu vecuma 

Atalgojums pedagogiem, kas nodrošina piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai, 2009./2010.mācību 

gadā atkal tiks nodrošināts no valsts budžeta. Šāds rezul-

tāts panākts, valdībā apstiprinot „Sociālās drošības tīkla 

stratēģiju”. 

 

Sociālās drošības tīkla stratēģija paredz, ka 

2009./2010.mācību gadā no Pasaules Bankas aizdevuma 

līdzekļiem valsts finansēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

sagatavošanu skolai, neskatoties uz to, ka, veidojot šī gada 

budžeta grozījumus un neieklausoties par izglītības nozari 

atbildīgās ministrijas un ministra argumentācijā, līdzekļi šajā 

pozīcijā netika paredzēti.  

 

Jau oktobrī mērķdotācijas veidā pašvaldības saņems nepie-

ciešamo finansējumu, kas paredzēts piecgadīgo un sešgadī-

go pedagogu atalgojumam, tajā skaitā arī par septembri un 

oktobri. Kopumā 2009.gada 4 mēnešiem šo pedagogu atalgo-

jumam paredzēti vairāk nekā 4 miljoni latu, 2010.gada budže-

tā šim mērķim plānoti 12,9 miljoni lati un līdzīga summa pare-

dzēta arī 2011.gadā. Tāpat no Pasaules Bankas aizdevuma 

paredzēti līdzekļi izglītības sākumposma satura pārveidei, lai 

nodrošinātu iespējas skolas gaitas uzsākt no 6 gadu vecuma.  

 

No 1.oktobra valsts atkal nodrošina pedagogu atalgojumu  

piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 
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pamatprincipus. Plānots paredzēt, ka tie 6 gadus vecie bērni, 

kuru vecāki nolems, ka bērns skolas gaitas tomēr uzsāks no 7 

gadiem, varēs turpināt apgūt izglītības programmas pirmssko-

las izglītības iestādēs. 

 

Izstrādātie grozījumi Izglītības likumā paredz, ka pedagogu 

darba samaksa pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno 

pirmsskolas izglītības programmas piecgadīgo bērnu sagata-

vošanai pamatizglītības ieguvei, tiek nodrošināta no valsts 

budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. 

 

Šobrīd IZM un Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbī-

bā ar nozares ekspertiem un sociālajiem partneriem strādā, 

lai sekmīgi notiktu pāreja uz skolas gaitu uzsākšanu no 6 ga-

du vecuma. Lai informētu sabiedrību par plānoto un paveikto, 

tuvākajās dienās IZM un VISC mājaslapā tiks izveidota īpaša 

sadaļa, aicinot vecākus, skolotājus un citus interesentus iepa-

zīties ar aktuālo informāciju, plānoto pasākumu grafiku, kā arī 

tiks paredzēta iespēja izteikt savu viedokli, uzdot un saņemt 

atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar plānotajām izmaiņām. 

 

 

Turpina darbu pie izglītības satura jautājumiem  

Turpinājums no 2.lpp. 

Uzsākot jauno mācību gadu un turpinot darbu pie izglītības 

satura jautājumiem un mācību priekšmetu satura pilnveides, 

izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, Izglītības un zi-

nātnes ministrijas (IZM) un Valsts izglītības satura centra 

(VSIC) pārstāvji turpina konsultācijas un sadarbību ar skolotā-

ju profesionālajām asociācijām un izglītības speciālistiem. Šī 

darba mērķis ir pilnveidot mācību saturu, stiprināt tā atbilstību 

dzīvei, veicināt skolēnu spēju kritiski un radoši domāt, akcen-

tējot praktisku iemaņu iegūšanu un mācīšanos mācīties.  

 

Līdz šim jau bijušas tikšanās par latviešu valodas un literatū-

ras, vēstures, svešvalodu, pirmsskolas un sākumskolas speci-

ālistiem. Būtiskākās atziņas un secinājumi – nepieciešams 

stiprināt skolotāju tālākizglītību, veicināt sasaisti starp mācību 

priekšmetiem, visos mācību priekšmetos īpašu uzmanību 

pievērst latviešu valodai, sekmēt digitalizētu mācību un meto-

disko materiālu pieejamību e-vidē u.c.  

 

Piemēram, latviešu valodas un literatūras speciālisti ieteica 

veidot skaidrojošu materiālu pedagogiem par mācību priekš-

metu standartu, lai vienkāršotu tā izmantošanu mācību proce-

sā. Saistībā ar standartiem tikšanos laikā pausts viedoklis, ka 

būtu pārskatāms to statuss tieši attiecībā uz saturu, jo šobrīd 

standarti ir Ministru kabinetā apstiprināti normatīvie akti, kas 

bieži vien garajā saskaņošanas ceļā kļūst formāli, ierēdniecis-

ki un nevairo to orientāciju uz jomu. Ar šādu priekšlikumu mi-

nistre nākusi klajā arī 15.septembrī notikušajā valdības ārkār-

tas sēdē.  

 

Saistībā ar latviešu valodu un literatūru, ministre īpaši akcentē 

latviešu valodas olimpiādes nozīmi, jo tieši Latvija ir tā vieta 

un valsts, kur visupirms mācīt un kopt latviešu valodu. Tādēļ 

šajā jautājumā ministre vērsusies pie atbildīgajiem speciālis-

tiem – risināt mācību priekšmetu olimpiāžu jautājumu tā, lai 

arī šajos ekonomiskajos apstākļos latviešu valodas olimpiāde 

notiktu. 

 

Savukārt vēstures speciālisti atzinīgi novērtēja jaunā vidus-

skolas vēstures mācību priekšmeta standarta saturu un prog-

rammas paraugus, kuru īstenošana uzsākta ar šo mācību 

gadu. Plānots, ka turpmāko divu gadu laikā VISC speciālisti 

un profesionāļi, tajā skaitā vēstures skolotāji un augstskolu 

pārstāvji, strādās pie pamatskolas vēstures mācību priekšme-

ta satura pārstrukturizācijas, lai veiktu priekšdarbus „Latvijas 

vēstures” kā atsevišķa mācību priekšmeta pasniegšanai. Tur-

klāt plānots, ka līdz šī gada beigām kopīgi ar vēstures speci-

ālistiem VISC veiks padziļinātu „Latvijas vēstures” kā atseviš-

ķa mācību priekšmeta aprobācijas rezultātu analīzi un izvēr-

tēs arī citus priekšlikumus saistībā ar šo priekšmetu.  

 

Pirmsskolas un sākumskolas speciālisti ir atbalstījuši ideju par 

iespēju uzsākt skolas gaitas no 6 gadu vecuma. Vienlaikus 

ministre aicināja IZM un VISC kopīgi ar pirmsskolas un sā-

kumskolas izglītības speciālistiem turpināt darbu pie mācību 

satura un metožu pārskatīšanas un pilnveides, lai tās atbilstu 

konkrētā vecumposma attīstībai, lai sešgadniekiem būtu viņu 

interesēm un spējām atbilstošs nodarbību saturs un plāno-

jums.  

 

Latvijas izglītības iestādēs kopumā sekmīgi notiek piecus un 

sešus gadus veco bērnu sagatavošana, un šī pieredze un 

labās prakses piemēri ir izmantojami turpmākā darba plāno-

šanā un organizēšanā. Tāpat aktualizēts jautājums par iespē-

ju izglītības sākumskolas skolotājam pasniegt priekšmetus 1.-

6.klašu posmā, nepieciešamība veicināt integrēto mācību 

satura apguvi, īpaši – sākumposmā, jo šāda pieeja stiprina 

sasaisti starp priekšmetiem un veicina skolēnu izpratni par 

dažādām kopsakarībām un lietām, kas tiek apgūtas skolā.  

 

Lai kopīgi rastu atbilstošākos risinājumus, tikšanās un sadar-

bība ar skolotājiem, izglītības speciālistiem un mācību priekš-

metu profesionālo organizāciju pārstāvjiem turpinās, jo izglītī-

bas process, mācību saturs un ar tiem saistītās lietas ir visu 

laiku ir monitorējamas un pilnveidojamas, lai nodrošinātu to 

atbilstību mūsdienām un stiprinātu skolēnu interesi par mācī-

šanos. 
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2009.gada 11.septembrī 

stājas spēkā Ministru 

kabineta noteikumi 

Nr.998 „Noteikumi par 

darbības programmas 

„Cilvēkresursi un no-

darbinātība” papildinā-

juma 1.2.2.1.5. apakšak-

tivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos””.  Pedagogi sev nepie-

ciešamā  atbalsta saņemšanai jau oktobrī tiks aicināti 

pieteikties sava novada vai pilsētas pašvaldībā vai izglītī-

bas pārvaldē. 

 

Noteikumi paredz, ka Eiropas Sociālā fonda aktivitāte tiks 

īstenota  kā viens  projekts sadarbībā ar novadu vai republi-

kas pilsētu pašvaldībām vai izglītības pārvaldēm un Valsts 

Izglītības attīstības aģentūru. Kopējais aktivitātes  finansē-

jums  ir 20 milj. latu.  To veido Eiropas Sociālā fonda finansē-

jums 17 milj. latu apmē-

rā un nacionālais pub-

liskais finansējums 3 

milj.latu apmērā.  Fi-

nansējumus tiks  sada-

līts  proporcionāli katrā 

novadā esošajam vis-

pārējās un profesionā-

lās izglītības program-

mu izglītojamo skai-

tam.  Līdz ar 

to  attiecīgais novads būs atbildīgs par tam piešķirtā finansē-

juma tālāku administrēšanu. Kopumā atbalsts paredzēts  17 

400 pedagogu.   

 

Plānots, ka pašvaldība varēs pielāgot atbalstu atbilstoši situ-

ācijai novadā, tas nozīmē, ka piešķirtās kvotas ietvaros paš-

valdība pati varēs sadalīt finansējumu starp pedagogam pie-

ejamiem atbalsta veidiem atbilstoši nepieciešamībai un pie-

prasījumam.  

 

Aktivitātes ieviešanas nosacījumi 

 

Aktivitātē pedagogs var pretendēt uz vienu no šādiem atbal-

sta veidiem: 

 

I. Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka 

attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu 

profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profe-

sionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepiecieša-

mās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistē-

mas ieviešanai un  izglītības kvalitātes paaugstināšanai. 

 

Mērķa grupa – vispārējās un profesionālās izglītības pedago-

gi, kuri strādā vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē 

un māca 9 vai vairāk kontaktstundas nedēļā. Pedagoga ie-

saiste projektā balstīta uz brīvprātības principu, veicinot vis-

maz 10 000 pedagogu iesaisti. 

Dalībai nepieciešams izglītības iestādes vadītāja izsniegts 

apliecinājums par pedagoga darba slodzi. 

Pedagogam, kas iesaistās projektā, piešķir mērķstipendiju par 

ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Sti-

pendijas apmērs ir līdz 100 latiem mēnesī, ņemot vērā peda-

goga iesaisti un veicamo pienākumu apjomu projektā un to 

piešķir uz četriem mēnešiem. Pedagogs var atkārtoti preten-

dēt uz minēto stipendiju, kopumā stipendijas piešķīrumam 

projektā nepārsniedzot 8 mēnešu periodu. 

 

Pedagogs aktivitātes ietvaros vienlaicīgi var pretendēt tikai uz 

vienu atbalsta veidu,  lai atbilstoši Eiropas Savienības regulās 

noteiktajam, nodrošinātu Eiropas Savienības fondu atbalsta 

nepārklāšanos un izslēgtu dubultā finansējuma risku atbalsta 

piešķiršanā. 

 

II. Atbalsts pedagogam darbam izglītības iestādē nepie-

ciešamajai pārkvalifikācijai, lai operatīvi risinātu konkrētu 

mācību priekšmetu pedagogu 

trūkumu un nodrošinātu mā-

cību procesa nepārtrauktību 

izglītības sistēmas optimizā-

cijas apstākļos, kā arī veici-

nātu pedagoga iespējas elas-

tīgi pielāgoties pedagogu 

pieprasījuma izmaiņām, no-

drošinot nepieciešamās zinā-

šanas un prasmes papildus 

mācību priekšmetu mācīša-

nai atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām vai mācīšanai 

apvienotās klasēs. 

 

Mērķa grupa – vispārējās un profesionālās izglītības, tai skai-

tā profesionālās ievirzes un interešu izglītības, pedagogi, kuri 

izglītības sistēmas pārmaiņu rezultātā ir nonākuši jaunos dar-

ba apstākļos, kuru veikšanai trūkst attiecīgas kvalifikācijas 

(piem., darbs apvienotās klasēs, 1.-4.klases skolotājam mācī-

šanai 5.,6.klasē, vairāku vienas tematiskās jomas mācību 

priekšmetu mācīšana vai papildu citi mācību priekšmeti, kuru 

mācīšanu pedagogs bez atbilstošas kvalifikācijas ir uzņēmies, 

lai attiecīgajā izglītības iestādē pedagogu trūkuma rezultātā 

netiktu pārtraukts mācību process). 

 

Mācību laikā pedagogam piešķir apmācību stipendiju līdz 100 

latiem mēnesī. Stipendijas piešķīruma ilgums atkarīgs no ap-

mācību ilguma, nepārsniedzot 6 mēnešu periodu. 

 

III Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidei 

profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai 

skaitā uzņēmējspēju attīstīšanai, komercdarbības vai paš-

nodarbinātības uzsākšanai. 

Mērķa grupa – vispārējās un profesionālās izglītības, tai skai-

tā profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogi, ku-

riem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu rezultātā  

 

Pedagogi varēs saņemt atbalstu konkurētspējas veicināšanai 

Eiropas Sociālā fonda aktivitāte tiks īstenota  kā viens  projekts 

sadarbībā ar novadu vai republikas pilsētu pašvaldībām vai 

izglītības pārvaldēm un Valsts Izglītības attīstības 

aģentūru. Kopējais aktivitātes  finansējums  ir 20 milj. latu.  To 

veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 17 milj. latu apmērā un 

nacionālais publiskais finansējums 3 milj.latu apmērā.    

http://www.latvijasvestnesis.lv/?menu=doc&id=197330
http://www.latvijasvestnesis.lv/?menu=doc&id=197330
http://www.latvijasvestnesis.lv/?menu=doc&id=197330
http://www.latvijasvestnesis.lv/?menu=doc&id=197330
http://www.latvijasvestnesis.lv/?menu=doc&id=197330
http://www.latvijasvestnesis.lv/?menu=doc&id=197330
http://www.latvijasvestnesis.lv/?menu=doc&id=197330
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pastāv risks zaudēt darbu skolā, tas ir, samazinājusies peda-

goga darba slodze zem 9 kontaktstundām nedēļā (kopā visās 

izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka 

pedagogs nestrādā citā darba vietā ārpus izglītības iestādes). 

Apmācības pieejamas tikai tiem pedagogiem, kuriem iz-

sniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par pedago-

ga darba slodzi. 

 

Mācību laikā pedagogam piešķir apmācību stipendiju līdz 100 

latiem mēnesī. Stipendijas piešķīruma ilgums atkarīgs no ap-

mācību ilguma, nepārsniedzot 6 mēnešu periodu. 

Pedagogs, saņemot apmācības un stipendiju šajā apakšakti-

vitātē, nedrīkst vienlaicīgi saņemt līdzvērtīgu atbalstu citās ES 

fondu aktivitātēs. 

 

Kam atbalsts nav paredzēts? 

 

Projektā atbalstu nav paredzēts piešķirt pedagogam, kas ie-

guvis bezdarbnieka statusu un saņem bezdarbnieka pabalstu 

vai citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs saņem mērķstipen-

diju vai atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uz-

sākšanai, vai apmācībām citas specialitātes vai kvalifikācijas 

ieguvei. Pedagogs, kurš zaudējis darbu izglītības iestādē un 

ieguvis bezdarbnieka statusu, atbilstoši valstī noteiktajai kārtī-

bai kļūst par Nodarbinātības valsts aģentūras klientu un ne-

pieciešamo atbalstu Eiropas Savienības fondu finansētu aktī-

vo nodarbinātības pasākumu veidā (apmācības, pārkvalifikā-

cija, algoti pagaidu darbi un citi pasākumi) var saņemt Labklā-

jības ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros. 

 

Labklājības ministrijai ir piešķirts papildu Eiropas Sociālā fon-

da finansējums 10 miljonu latu apmērā bezdarba prevencijai, 

savukārt Labklājības ministrijas pārziņā esošajai darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma  

1.3.1.5.aktivitātei „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasā-

kumu plānu ieviešanas atbalsts” piešķirts papildu finansējums 

20 miljonu latu apmērā nodarbinātības pakalpojumu nodroši-

nāšanai pašvaldībās cilvēkiem, kas atbrīvoti no darba un ir 

spējīgi kļūt par nodarbinātām personām, kā arī potenciāliem 

bezdarbniekiem. 

 

Plašāka informācija par aktivitāti atrodama IZM mājaslapā 

 

Turpinājums no 4.lpp. 

No 2009.gada marta profesionālās izglītības iestāžu 2., 3. 

un 4.kursa audzēkņi, kuri sekmīgi mācās inženierzinātņu 

un tehnoloģiju, arhitektūras un būvniecības izglītības te-

matisko jomu programmās, saņem Eiropas Sociālā fonda 

(ESF) atbalstu - mērķstipendiju. No šā gada 1.septembra 

mērķstipndiju ir iespējams saņemt visu  kursu sekmīga-

jiem audzēkņiem visās sākotnējās profesionālās izglītības 

programmās.  

 

2009.gada 14.jūlijā tika pieņemti Izglītības un zinātnes ministri-

jas sagatavotie Ministru kabineta noteikumi  Nr.771 „Grozījumi 

Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 

„Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” papildinājuma 

1.2.1.1.4.apakšaktivitāti „Sākotnējās profesionālās 

izglītības pievilcības veicināšana”””, saskaņā ar ku-

riem finansējums mērķstipendiju izmaksai tiek palieli-

nāts no 10 500 718 uz 25 500 718 latiem, un tas dod 

iespēju paplašināt mērķstipendiju saņēmēju loku.  

 

Tas nozīmē, ka ESF mērķstipendijas, sākot ar 

2009.gada septembri, iespējams nodrošināt visu kur-

su sekmīgajiem audzēkņiem visās sākotnējās profesi-

onālās izglītības programmās. Piešķiramās mērķsti-

pendijas apmērs profesionālās izglītības iestādes 

1.kursa audzēknim ir no 10 līdz 20 latiem mēnesī, 2., 

3. un 4.kursa audzēknim -  no 20 līdz 50 latiem mēne-

sī. 

 

Projekta mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu pievilcību jauniešiem, lai palielinātu jauniešu īpat-

svaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju.  

 

Saskaņā ar MK noteikumiem, mērķstipendiju profesionālās 

izglītības iestāžu audzēkņiem piešķir, ņemot vērā mācību sa-

sniegumu rezultātus un mācību stundu apmeklētību, kā arī 

dalību skolas ārpusstundu pasākumos. Stipendiju audzēknim 

var piešķirt līdz 10 mēnešiem kārtējā mācību gadā.  

 

Pagājušajā mācību gadā mērķstipendiju saņēma 5117 

audzēkņi.  

Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas var saņemt visi profesionālās 

izglītības iestāžu audzēkņi 

http://esfondi.izm.gov.lv/index/1380.html
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Lai sniegtu metodisku atbalstu pedagogiem vispārējā un sā-

kotnējā profesionālajā izglītībā valsts valodas mūsdienīgai 

apguvei un bilingvālo mācību sekmīgai izmantošanai, Latvie-

šu valodas aģentūra ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu uzsā-

kusi projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai 

izglītībai” īstenošanu.  

 

Projekta mērķauditorija ir izglītojamie vispārējā izglītībā un 

sākotnējā profesionālajā izglītībā, vispārējās un profesionālās 

izglītības pedagogi un akadēmiskais personāls, kas iesaistīts 

pedagogu sagatavošanā un pedagoģijas un izglītības vadības 

zinātnēs. 

 

Projekta ietvaros tiks veiktas vairākas aktivitātes: 

Valsts valodas programmu pilnveide, mācību materiālu 

izstrāde pilnveidotajam mācību saturam un to aprobā-

cija 

Mācību un metodisko līdzekļu autoru profesionālā piln-

veide 

Mācību un metodisko līdzekļu izveide latviešu valodā 

un literatūrā 

Mācību un metodisko līdzekļu izveide bilingvālajai iz-

glītībai 

Elektronisko mācību resursu izveide un aprobācija 

Pedagogu studiju programmu uzlabošana. 

 

Projekts tiek realizēts visā Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītī-

bas satura centru, Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitā-

ti, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Augstskolu un Rīgas Peda-

goģijas un izglītības vadības akadēmiju. 

 

Par projekta norisi lūdzam sekot līdzi  Latviešu valodas aģen-

tūras mājaslapā 

Uzsāk īstenot projektu „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”  

Sabiedrība „Tilde” jau otro gadu izsludina pieteikšanos 

Tāļa Bērča piemiņas balvai un stipendijai. Skolu vadība, 

skolotāji, pašvaldību izglītības pārvaldes, skolēni aicināti 

pieteikumus iesūtīt līdz 16.oktobrim 

 

Lai godinātu izcilā pedagoga, Latvijas i-Sabiedrības tehnoloģi-

ju ekspozīcijas (LatSTE) dibinātāja, Ogres ģimnāzijas peda-

goga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību 

vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņu un 

viņa lielo ieguldījumu Latvijas skolu informātikas attīstībā, 

sabiedrība „Tilde” 2008.gadā nodibinājusi un finansē Tāļa 

Bērča piemiņas balvu un stipendiju. 

 

Piemiņas balvas un stipendijas mērķis ir novērtēt un apbalvot 

vispārizglītojošo un profesionālo skolu 

informātikas skolotājus, kas devuši lielu 

ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu 

paplašināšanā un informātikas attīstībā 

savā skolā, kā arī piedalījušies informāci-

jas sabiedrības veidošanā vietējā un Latvi-

jas mērogā, lai stimulētu turpmāku aktīvu 

darbību un sekmētu skolotāju tālākizglīto-

šanos. 

 

Pirmo Tāļa Bērča piemiņas balvu un sti-

pendiju saņēma Grobiņas ģimnāzijas infor-

mātikas skolotāja Dace Tomsone. 

 

Otrā piemiņas balva un stipendija tiks pie-

šķirta šā gada 29. oktobrī ikgadējā LatSTE 

konferencē notiekošajā plenārsēdē Smilte-

nes ģimnāzijā. 

 

Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas 

komisijā ietilpst LatSTE dibinātāji un orga-

nizētāji Aina Bērce, Frīdis Sarcevičs, Aija Cunska, Izglītības 

un zinātnes ministrijas Informācijas Tehnoloģiju departamenta 

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Maksims Kazakovs, 

Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas 

asoc. profesors Viesturs Vēzis, sabiedrības Tilde valdes 

priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs un programmatūras direktore 

Jana Ķikāne. 

 

Pieteikumi jāsūta sabiedrībai „Tilde” uz adresi: Vienības gatve 

75a, Rīga, LV-1004 vai uz e-pasta adresi: 

 pieminas.balva@tilde.lv 

 

Plašāka informācija, pieteikuma veidlapa un konkursa noli-

kums atrodams mājaslapā www.tilde.lv/pieminasbalva. 

“Tilde” aicina pieteikt kandidātus Tāļa Bērča piemiņas balvai un stipendijai 

http://www.lvava.gov.lv
http://www.lvava.gov.lv
mailto:pieminas.balva@tilde.lv
http://www.tilde.lv/pieminasbalva
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Lai veiktu sociālās korekcijas izglītības sistēmas sakārtošanu 

un efektīvi izmantotu valsts budžeta līdzekļus, Izglītības un 

zinātnes ministrija (IZM) iecerējusi sociālās korekcijas izglītī-

bas iestāžu optimizāciju, reorganizējot sociālās korekcijas 

izglītības iestādi „Strautiņi”. IZM sagatavojusi Ministru kabine-

ta rīkojuma projektu „Par sociālās korekcijas izglītības iestā-

des „Strautiņi” likvidāciju”, kurš paredz sociālās korekcijas 

izglītības iestādi „Strautiņi” pievienot sociālās korekcijas izglī-

tības iestādei „Naukšēni”. 

 

Latvijā darbojas divas sociālās korekcijas izglītības iestādes – 

„Strautiņi” Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kurā tiek ievie-

toti zēni vecumā no 14 līdz 18 gadiem, un „Naukšēni”, Nauk-

šēnu pagastā, Naukšēnu novadā (bijušā Valmieras rajona 

teritorijā), kurā tiek ievietotas meitenes vecumā no 11 līdz 18 

gadiem un zēni vecumā no 11 līdz 14 gadiem. 

 

Izvērtējot sociālās korekcijas izglītības iestādes, tika ņemti 

vērā abu iestāžu sasniegumi mācību un pedagoģiskajā darbā, 

kā arī kontrolējošo institūciju (Valsts bērnu tiesību aizsardzī-

bas inspekcijas, bijušās Izglītības valsts inspekcijas u.c.) atzi-

numi ilgākā laika periodā. Tika ņemts vērā arī Valsts kontroles 

revīzijā „Sociālās korekcijas izglītības realizācija atbilstoši 

noteiktajiem mērķiem” norādītais, ka minētajās iestādēs ne-

tiek nodrošināts tāds sociālās korekcijas izglītības process, 

kas realizētu iestāžu izglītojošā darba mērķus, bērna atturēša-

nos no pretlikumīgām darbībām un bērna ar sociālām uzvedī-

bas novirzēm reintegrāciju sabiedrībā. Pamatā institūciju no-

rādījumi par būtiskiem trūkumiem un darbības neefektivitāti ir 

attiecībā uz sociālās korekcijas izglītības iestādes „Strautiņi” 

darbību. 

 

Pēdējos gados audzēkņu skaits sociālās korekcijas izglītības 

iestādē „Strautiņi” ir samazinājies: 2005.gadā vidējais audzēk-

ņu skaits gadā ir bijis 87 audzēkņi, 2006.gadā – 70 audzēkņu, 

2007.gadā – 47 audzēkņi, 2008.gadā – 30 audzēkņu, bet 

2009.gada vidējais audzēkņu skaits sociālās korekcijas izglītī-

bas iestādē „Strautiņi” ir 25 audzēkņi. Rēķinot telpu kopējo 

platību uz vienu audzēkni, secināts, ka „Strautiņos” telpu liet-

derīgā noslodze 2009.gadā ir 25 %. 

 

Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni” vidējais 

audzēkņu skaits pa gadiem ir bijis šāds: 2005.gadā – 22 

audzēkņi, 2006.gadā – 17 audzēkņi, 2007.gadā – 16 audzēk-

ņi, 2008.gadā – 19 audzēkņi. 2009.gada vidējais audzēkņu 

skaits sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni” ir 21 

audzēknis, līdz ar to „Naukšēni” telpu lietderīgā noslodze 

2009.gadā ir 47 %. 

 

IZM 2009.gadā veica iekšējo auditu „Sociālās korekcijas izglī-

tības iestāžu  „Strautiņi” un „Naukšēni” finanšu līdzekļu izlieto-

juma lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām”, kā 

rezultātā secināts, ka sociālās korekcijas izglītības iestādes 

„Naukšēni” uzturēšanas izdevumi ir ekonomiskāki, nekā soci-

ālās korekcijas izglītības iestādei „Strautiņi”, tāpēc apvienoto 

sociālās korekcijas izglītības iestādi būtu jāizvieto sociālās 

korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” telpās. 

 

Apstiprināta koncepcija profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšanai 

Lai paaugstinātu profesionālās izglītības pievilcību, sekmētu 

valsts un darba devēju sadarbību profesionālās izglītības un 

nodarbinātības valsts politikas un stratēģijas izstrādē un īste-

nošanā, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi kon-

cepciju „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un 

sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes 

nodrošināšanā”. Koncepcijā piedāvātie risinājumi attiecas uz 

jauniem profesionālās izglītības attīstības virzieniem, kuri līdz 

šim nav atspoguļoti spēkā esošajos normatīvajos aktos, bet 

nākotnē radīs būtiskas izmaiņas pastāvošajā profesionālās 

izglītības sistēmā. 

 

Koncepcijā piedāvāts risinājums, kā panākt Latvijas profesi-

onālās kvalifikācijas līmeņu sistēmas atbilstību Eiropas kvalifi-

kāciju ietvarstruktūrai, profesionālās izglītības programmu pie-

dāvājumu atbilstību pieaugušo izglītības vajadzībām, kā arī 

neformālajā izglītībā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču 

atzīšanu.  

 

Saskaņā ar koncepciju paredzēta nacionālās kvalifikāciju sis-

tēmas izveide, profesionālās izglītības iestāžu diferenciācija, 

vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības 

ieguves nosacījumu līdzsvarošana. Koncepcija paredz nostip-

rināt likumdošanā sociālo partneru un profesionālo organizāci-

ju līdzdalību izglītības politikas izstrādē un īstenošanā naci-

onālā, reģionālā un nozaru līmenī, kā arī valsts institūciju, soci-

ālo partneru un profesionālo organizāciju līdzdalības un atbildī-

bas noteikšanu formālajā un neformālajā izglītībā. 

Šie risinājumi paaugstinās profesionālās izglītības pievilcību, 

tuvinās profesionālās izglītības piedāvājumu darba tirgus pie-

prasījumam mūžizglītības kontekstā un nodrošinās profesionā-

lās izglītības sistēmas attīstību un salīdzināmību Eiropas ko-

pējā izglītības telpā. 

 

Koncepcijas projekts „Profesionālās izglītības pievilcības pa-

augstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās iz-

glītības kvalitātes nodrošināšanā”  2009.gada 15.septembrī 

apstiprināts Ministru kabinetā. 

 

Ar koncepciju „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstinā-

šana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības 

kvalitātes nodrošināšanā” var iepazīties IZM mājaslapā  

Plāno reorganizēt sociālās korekcijas izglītības iestādes 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/IZMkonc__070809_TA1276-1276.pdf
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Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir apstiprinājusi 27 

projektus atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsta pasā-

kumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazinā-

šanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai 

izglītībā”. Kopumā VIAA tika iesniegti 128 projektu iesniegumi. 

 

Aktivitātes ietvaros plānots nodrošināt mācību atbalstu jaun-

iešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītī-

bas un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā 

izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem soci-

ālās korekcijas izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionā-

liem traucējumiem.  

 

Šīs aktivitātes ietvaros atbalsts paredzēts pasākumiem, kas 

mazinātu jauniešu sociālās atstumtības risku un veicinātu to 

iekļaušanos izglītībā, izmantojot inovatīvas izglītības pieejas 

un risinājumus. Projektu iesniedzēji izstrādāja projektus, kas 

paredz izglītot un nodrošināt nepieciešamo pedagoģisko un 

atbalsta personālu un nodrošināt papildu apmācības mācību 

priekšmetos. Aktivitāte paredz atbalstu pagarinātās dienas 

grupu un sociālās korekcijas klašu izveidei izglītības iestādēs. 

 

Projektu ietvaros paredzēts ieviest skolotāja palīga amatu, kā 

arī palielināt atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu) 

lomu mācību un audzināšanas procesā, veicinot darba un 

sadzīves prasmju apguvi jauniešiem sociālās atstumtības 

riska grupās, jauniešiem ar speciālām vajadzībām un funkci-

onāliem traucējumiem un īstenojot atbalsta pasākumus jaun-

iešiem no nabadzīgām ģimenēm, kas ļautu viņiem veiksmīgāk 

iekļauties izglītības sistēmā. 

 

„Ir svarīgi ne tikai apzināties problēmas, ar kurām ikdienā 

nākas sadzīvot bērniem un jauniešiem sociālās atstumtības 

riska grupās, bet arī censties tās risināt. Šie projekti sniegs 

praktisku palīdzību tiem daudzajiem Latvijas bērniem, kuru 

vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm, bērniem un jauniešiem 

no nabadzīgām ģimenēm, bērniem un jauniešiem ar speci-

ālām vajadzībām vai funkcionāliem traucējumiem. Jāatzīst, ka 

mums vēl ļoti daudz jāmācās un jādara, lai mazinātu un no-

vērstu šādu bērnu un jauniešu sociālo atstumtību. Taču pats 

galvenais – viņi ir jāiesaista aktīvā dzīvē, nevis bezcerībā 

jānorobežojas,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.  

 

Projektus varēja iesniegt un uz ESF finansējumu pretendēt 

izglītības iestādes, pašvaldības un citas Latvijas Republikā 

reģistrētas juridiskas personas, izstrādājot projektu, kura mini-

mālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 35 140 latu, bet mak-

simālā attiecināmo izmaksu kopsumma – 281 121 lats.  

 

ESF finansējuma apmērs ir 85% no projekta attiecināmo iz-

maksu kopsummas, savukārt 15% veido nacionālais finansē-

jums (valsts budžeta līdzekļi, ja projekta iesniedzējs ir valsts 

budžeta iestāde; pašvaldības budžeta līdzekļi, projekta iesnie-

dzēja rīcībā esošie vai kredītresursu līdzekļi, ja projekta ie-

sniedzējs nav valsts budžeta iestāde). Kopumā atklātas pro-

jektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai pieejamais publiskais 

finansējums ir 4 000 000 latu. 

Īstenos 27 Eiropas Sociālā fonda finansētus projektus  

jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai 

Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas dienests (DAAD) atkal 

piedāvā dažādas stipendiju programmas studijām un pēt-

nieciskajam darbam Vācijā 2010./2011. mācību gadam. 

 

Studentiem no Latvijas ir iespējams iegūt finansiālo atbalstu 

gan dalībai augstskolu vasaras kursos, kas paredzēti vecāko 

kursu studentiem, gan arī studentu grupu braucieniem. Ģer-

mānistikas studenti var pretendēt uz stipendijām, kas paredzē-

tas 1 - 3 mēnešu uzturēšanās laikam Vācijā diplomdarba iz-

strādei. 

 

Absolventiem ar labām vācu vai angļu valodas zināšanām, 

kas jau ir ieguvuši zinātnisko grādu jebkurā zinātņu nozarē, ir 

iespējas pretendēt uz stipendijām 2010./2011. mācību gadam 

kvalifikācijas celšanas studiju programmai (M.A.). 

Doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt stipendijas pēt-

niecības darba veikšanai. Bijušie stipendiāti var tikt uzaicināti 

atkārtoti. Augstskolu pasniedzējiem un zinātniekiem ir iespē-

jams vērsties pētniecības institūtos, kas atbalsta pētniecības 

darbu. 

 

Māksliniekiem, kas izsmēluši visas studiju iespējas Latvijā, 

tiek piedāvātas stipendijas studijām Vācijā. 

 

Sīkāka informācija DAAD Informācijas centrā Rīgā 

www.daad.lv, daad@lu.lv, tel. 67228800 

Sākas pieteikšanās studiju un pētniecības darba stipendijām Vācijā  

Nenokavē pieteikties!    
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Nacionālā rehabilitācijas centra (NRC) 

„Vaivari” īstenotā Eiropas Ekonomiskās 

zonas (EEZ) finanšu instrumenta finan-

sētā projekta „Nacionālais daudzfunkci-

onālais atbalsta centrs bērniem ar īpa-

šām vajadzībām” ietvaros tiks apmācīti vismaz 216 speci-

ālisti visā Latvijā. 

 

Projekta vadītājs Ansis Grantiņš stāsta, ka NRC „Vaivari” ir 

sākta EEZ finanšu instrumenta finansēta projekta īstenošana, 

kura ietvaros tiks izveidots daudzfunkcionāls atbalsta centrs 

bērniem ar īpašām vajadzībām. Speciālistus – rehabilitologus, 

ģimenes ārstus, pedagogus, sociālos darbiniekus, nevalstisko 

organizāciju pārstāvjus un citus speciālistus centrs nodrošinās 

ar metodiskajām vadlīnijām darbam ar bērniem ar īpašām 

vajadzībām. 

 

Projekta ietvaros izstrādājamo vadlīniju mērķis būs radīt in-

strumentu agrīnai (6 – 18 mēneši) Latvijas bērnu funkcionālās 

attīstības traucējumu identifikācijai ģimenes ārstu, pediatru 

u.c. speciālistu praksē. Vadlīnijas būs plāns bērna vecākiem, 

ģimenes ārstam vai pediatram, skolotājiem, pašvaldību soci-

ālajiem dienestiem u.c., lai nodrošinātu individuālu rehabilitā-

cijas plānu izstrādi noteiktu bērna attīstības etapu mērķu sa-

sniegšanai – pašaprūpes nodrošināšanai, skolas gaitu uzsāk-

šanai ar vienaudžiem u.c. 

 

Gan projekta laikā, gan pēc tam atbalsta centrs NRC „Vaivari” 

nodrošinās tālākizglītības programmas īstenošanu, un tas būs 

nacionālas nozīmes kompetences centrs visiem speciālistiem, 

kuri strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Jaunveidoja-

mais centrs būs ne tikai rehabilitācijas institūcija, bet zināmā 

mērā vienas pieturas aģentūra, kurā vecāki varēs vienuviet 

saņemt profesionālu informāciju par bērnam ar īpašām vaja-

dzībām nepieciešamo un iespējami tuvu dzīvesvietai pieeja-

mo veselības aprūpi, rehabilitāciju, sociālo aprūpi un izglītību. 

Centrā tiks ierīkotas divas nodaļas – plaša spektra funkcionā-

lās novērtēšanas un rehabilitācijas nodaļa un optimāla staci-

onāra nodaļa, kurās dienā vidēji 50 bērni ar īpašām vajadzī-

bām un viņu vecāki varēs saņemt konsultācijas ambulatori 

rehabilitācijas pakalpojumu stacionārā. 

 

25.septembrī „Vaivaros” notika seminārs par rehabilitāciju 

pediatrijā un atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām skolas 

gaitu nodrošināšanai kopā ar vienaudžiem, kurā plašāk tika 

prezentēts „Vaivaru” uzsāktais projekts par daudzfunkcionāla 

atbalsta centra bērniem ar īpašām vajadzībām izveidi. Semi-

nārā prof., NRC „Vaivari” valdes loceklis Aivars Vētra, Rīgas 

Stradiņa universitātes Rehabilitācijas katedras docente Anita 

Vētra, Vaivaru pamatskolas direktore Inese Kārkliņa un Latvi-

jas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas 

SUSTENTO projektu vadītāja Inga Šķestere kopā ar vairāk 

nekā 80 dažādu veselības un izglītības jomas pārstāvjiem 

diskutēja par invaliditātes cēloņiem, riska faktoriem un profi-

laksi; agrīnas bērnu rehabilitācijas vadlīniju izstrādes nepie-

ciešamību Latvijā; izglītības sistēmu Latvijā un pasaulē, jaun-

ākajām tendencēm iekļaujošā izglītībā; likumdošanas un nor-

matīvo aktu problemātiku bērnu ar speciālām vajadzībām 

izglītības kontekstā; kā arī par bērna ar attīstības traucēju-

miem ģimenes lomu rehabilitācijas procesā. 

 

Projekts tiek īstenots, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta finansējumu, tā kopējās izmaksas – 

764 700 eiro, no tiem – 114 705 eiro NRC „Vaivari” un Latvi-

jas partneru līdzfinansējums.  Projektu plānots ieviest līdz 

2011. gada aprīlim. 

Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari” apmācīs 216 speciālistus 

25.septembrī, Eiropas Valodu 

dienas 2009 pasākumu ietva-

ros, notika Eiropas Atzinības 

zīmes valodu apguvē (EAZVA) 

pasniegšana. Šogad Eiropas 

Komisijas EAZVA diplomu sa-

ņēma A/s „Datorzinību centrs” 

īstenotais projekts „Bēgļu un 

patvēruma meklētāju interaktīvā 

elektroniskā latviešu valodas 

apguves mācību kursa papildinājums izglītības pieejamī-

bas veicināšanai”. 

 

Projekta mērķis ir patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, 

kurām piešķirts alternatīvais statuss, integrācijas veicināšana, 

izstrādājot latviešu valodas līmenim A2 atbilstošu, interaktīvu, 

elektronisku valodas apguves kursu, lai veicinātu mērķa gru-

pas piekļuvi izglītībai un profesionālo iemaņu apguvei, kā 

starpniekvalodu izmantojot angļu valodu. Projekta īstenošanai 

ir piesaistīti divi sadarbības partneri: Izglītības un zinātnes 

ministrijas Latviešu valodas aģentūra (LVA) un Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvalde.  Datorzinību centrs, izmantojot LVA 

sagatavoto mācību kursa saturu, izstrādā elektronisku valodas 

apmācību kursu, kas ietver interaktīvu valodas apguves mācī-

bu materiālu, kā arī pašpārbaudes un zināšanu kontroles tes-

tus.  

 

Mācību kursā tiek izmantotas mūsdienīgas un inovatīvas da-

tortehnoloģijas. Projekta rezultātā tiks izveidots HTML un 

SCORM (e-mācību standarts) sagatavots elektronisks pašmā-

cības kurss izmantošanai patvēruma meklētāju izmitināšanas 

centra „Mucenieki” elektronisko apmācību sistēmas vidē. Lai 

paplašinātu kursa pieejamību, mērķa grupas pārstāvjiem būs 

pieejams kursa variants uz optiskā datu nesēja, kurš būs lieto-

jams uz jebkura datora ar optisko disku lasītāju. 

  

Pasniegta Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2009 

http://www.apa.lv/?news=309
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Profesionālā izglītība ir konkurētspējīga! 

Rīgas Purvciema Amatu skolā šoruden mācības uzsāka 

860 audzēkņu, zinības un arodu apgūstot trīs nodaļu – 

Modes un stila nodaļas, Tūrisma un viesmīlības nodaļas 

un Vides dizaina nodaļas – desmit izglītības programmās. 

Šis mācību gads skolai sācies īpaši spraigi, jo profesi-

onālās izglītības iestāžu reorganizācijas rezultātā Rīgas 

Purvciema amatu skolai pievienots Rīgas Vieglās rūpnie-

cības tehnikums, un nu daļa tehnikuma audzēkņu, kop-

skaitā 165, mācības jau iesāktajās izglītības programmās 

turpina te - jaunā skolā, jaunos apstākļos. 

 

Divu skolu vietā viena  

 

 „Septembris mums visiem izvirzīts kā mēnesis, kura pamat-

uzdevums ir jauno audzēkņu iekļaušana skolas mācību pro-

cesā un sabiedriskajās aktivitātēs, kolektīva saliedēšana,” 

saka skolas direktore Anita Voiča. „Neviena reorganizācija 

nav viegls process – ne fiziski, ne morāli,” turpina direktore. 

Augusts bijis īpaši saspringts – jāiekārto klašu telpas, jāpār-

ved mēbeles. Pašā augusta nogalē vairāki no tehnikuma pār-

nākušie skolotāji tomēr izlēmuši, ka viņiem izdevīgāk ir pār-

traukt darba attiecības un saņemt bezdarbnieka pabalstu, 

tāpēc direktorei lielā steigā nācies meklēt izeju no situācijas, 

lai nokomplektētu pedagoģiskos kolektīvu.  

 

Šobrīd lielie darbi un uztraukumi ir pāri. Skolas dzīve ievirzīju-

sies ierastajās sliedēs – audzēkņi mācās, apgūst arodu, pēc 

nodarbībām skolā iesaistās korī, dejo, spēlē teātri un aktīvi 

sporto. Direktore ne bez lepnuma rāda goda vietā novietoto 

kausu – to Rīgas Purvciema amatu skolas meitenes ieguvu-

šas, izcīnot 1.vietu kopvērtējumā Latvijas profesionālās izglītī-

bas iestāžu sporta sacensībās šā gada pavasarī. „Mums ir 

izcilas vieglatlētes, dambretistes, meitenes ir nepārspējamas 

rokasbumbā,” savas skolas audzēknes slavē A.Voiča. Kolēģi 

daudzās citās profesionālās izglītības iestādēs labdabīgi ap-

skaužot purvciemiešus par viņu fenomenālo kori, kas ieguvis 

tiesības piedalīties pagājušos skolēnu Dziesmu un deju svēt-

kos un noteikti piedalīsies arī 2010.gada Dziesmu svētkos. 

Direktore piekrīt, ka bijušā Rīgas Vieglās rūpniecības tehniku-

ma audzēkņiem, kuri apgūst izglītības programmas tekstilrūp-

niecības jomā, Rīgas Purvciema amatu skolā ir nodrošināti 

labāki apstākļi - Modes un stila nodaļas materiāli tehniskā 

bāze ir ļoti labā līmenī, un tas panākts, izmantojot Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda līdzekļus 2005.-2006.gadā.. 

 

 

„Iespējamās misijas” skolotāji arī profesionālās 

Izglītības iestādēs 

 

Dienā, kad IZM informatīvā izdevuma veidotāji viesojas Rīgas 

Purvciema amatu skolā, te valda liela rosība – ciemos atnāku-

ši „Iespējamās misijas” gan pagājušā, gan šā gada 

„iesaukuma” jaunieši. Izrādās – viena no šā gada „Iespējamās 

misijas” dalībniecēm - Katrīna Vītola - šo skolu turpmākos 

divus gadus sauks par savām otrajām mājām. 

 

Jau otro gadu „Iespējamā misija” aicināja programmā iesaistī-

ties sabiedriski aktīvus augstskolu absolventus ar labām aka-

dēmiskām zināšanām, spožām idejām, līdera dotībām un 

labvēlīgu attieksmi pret dzīvi. Šogad vēlmi kļūt par 

„Iespējamās misijas” dalībniekiem izteica 191 kandidāts, kas 

ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā pagājušajā gadā. Četru atla-

ses kārtu procesā tika izvēlēti 16 jaunie programmas dalībnie-

ki, kuri nu pievienojušies tiem 12 Pirmā iesaukuma skolotā-

jiem, kas jau gadu strādā skolās. 

 

No kreisās - Rīgas Purvciema amatu skolas direktore Anita 

Voiča un “Iespējamās misijas” skolotāja  Katrīna Vītola 

Pieredze  
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Programmā pieteicās ļoti kvalificēti pretendenti –  skolēnu un 

studentu pašpārvalžu, jaunatnes organizāciju aktīvisti, savas 

zinātņu nozares entuziasti, jaunieši ar daudzpusīgām intere-

sēm. Viena no viņām – Latvijas Kultūras akadēmijas absol-

vente Katrīna Vītola, kura Rīgas Purvciema amatu skolā pa-

sniedz modes mārketingu, modes psiholoģiju un angļu valo-

du. Katrīna stāsta, ka Rīgas Purvciema amatu skolā jau no 

pagājušā gada oktobra līdz šā gada aprīlim audzēkņiem pa-

sniegusi modes mārketingu. Uzzinot, ka ir to 16 „Iespējamās 

misijas” jauniešu vidū, kas konkursa rezultātā ieguvuši tiesī-

bas strādāt skolā, Katrīna nedomājot teikusi: „Es gribētu strā-

dāt šajā skolā!” . 

 

Profesionālā izglītība IR konkurētspējīga 

 

„Tas ir ļoti iesīkstējis stereotips, ka uz profesionālās izglītības 

iestādēm dodas tie jaunieši, kas sekmju dēļ nevar mācīties 

vidusskolā,” saka direktore. Viņa stāsta, ka nebūt nav retums, 

kad skolā nāk iestāties 9.klašu absolventi ar vidējo atzīmi virs 

8 ballēm, un arī mācību laikā audzēkņu sekmība ir laba, ko 

pierāda centralizēto eksāmenu rezultāti. Aptuveni 25-30 pro-

centu skolas absolventu iestājas augstskolās. 

 

„Līdz šim mums arī nav bijušas problēmas ar audzēkņu ie-

kļaušanos darba tirgū, mūsu skolas absolventi allaž bijuši 

pieprasīti daudzās iestādēs,” turpina A.Voiča. Protams, krīzes 

laiks ienesis zināmas izmaiņas, pieprasījums pēc darbaspēka 

krities, arī prakses vietas atrast ir grūtāk, bet galvenais, ka 

jaunie speciālisti zina: viņi ir ieguvuši labu profesiju un, par 

spīti īslaicīgām grūtībām, dzīvē nepazudīs. 

 

Kā stāsta direktore, skola ir Viesnīcu un restorānu asociācijas 

un arī  Starptautiskās viesnīcu un restorānu skolu asociācijas 

biedre, piedalās ikgadējās asociāciju konferencēs un dažādos 

konkursos. Sadarbības partneri tūrisma jomā ir daudzas lielās 

Rīgas viesnīcas. Daudzi skolas absolventi veiksmīgi izveido 

savu biznesu ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, tādējādi kļūstot 

nevis par darba ņēmējiem, bet darba devējiem. 

 

„Absolūti nepiekrītu daudzkārt dzirdētam apgalvojumam, ka 

Latvijā profesionālā izglītība nav konkurētspējīga. Dažādu 

projektu ietvaros gan pedagogi, gan audzēkņi ir pabijuši ārpus 

Latvijas un mājās atgriežamies ar vienu secinājumu: mēs 

neesam ne ar ko sliktāki, bet bieži vien pat pārāki, mums ir 

tādas pašas iespējas. Arī materiāli tehniskā bāze daudzās 

mūsu skolās bieži vien neatšķiras. Vienīgais, kas mazliet pie-

trūkst mūsu jauniešiem: pašpārliecinātības, īstas ticības sa-

viem spēkiem. Un tas tad ir mūsu uzdevums – sniegt ne tikai 

zināšanas un aroda prasmes, bet arī celt pašapziņu,” teic 

direktore. 

 

Aktīvi piedalās projektos 

 

Modes un stila nodaļas vadītājai Tatjanai Ķelderei-Zeidakai 

septembris aizritējis īpaši spraigi, jo skola gatavojās dalībai 

Starptautiskā Baltijas valstu modes šovā, kurš šogad no 

30.septembra līdz 2.oktobrim notiek Tallinas Industriālajā ap-

mācības centrā. Modes festivālā katru gadu piedalās profesi-

onālās izglītības iestādes no Kauņas, Tallinas, Helsinkiem un 

Rīgas. Uz izstādi 30.septembrī devās 11 audzēknes un 4 

pedagogi, līdz vedot tērpu kolekciju „Glamūrs”. „Šie ir ļoti inte-

resanti, radoši pasākumi, kuros var pasmelties idejas, paska-

tīties uz citu veikumu, parādīt sevi. Modes šovi netiek organi-

zēti ar mērķi izvērtēt, kurš ir labākais, bet gan – lai cits no cita 

mācītos. Interesanti, ka katrai no dalībvalstīm ir sava pieeja 

tērpu modelēšanā un ir diezgan vienkārši atšķirt katras dalīb-

valsts „rokrakstu”,” stāsta T.Ķeldere-Zeidaka. 

 

Modes un stila nodaļa katru gadu piedalās Leonardo da Vinci 

projektos. 2008./2009.mācību gadā tika iesniegti divi projekti, 

kuru realizēšana notiks 2010,gadā, un projekta ietvaros būs 

iespēja doties pieredzes apmaiņā uz Igauniju un Somiju. Arī 

šogad sešas skolas audzēknes projekta ietvaros mēnesi pa-

vadīja Somijā, un mājup atgriezās ļoti apmierinātas. 

 

Arī Tūrisma un viesmīlības nodaļas vadītāja Inta Annuškāne 

(fotoattēlā) par dalību Leonardo da Vinci projektos gatava 

stāstīt ar patiesu entuziasmu. Arī viņa piekrīt, ka projekta ie-

tvaros ir nācies būt 

tādās ārvalstu skolās, 

pēc kuru apmeklējuma 

var droši teikt: mums 

viss ir labāk! Nav tā, 

kā bieži dzirdam sa-

kām: ko tad mēs, lūk, 

viņiem, tur Eiropā, gan 

ir labi! Aizvadītajos 

gados, iesaistoties 

Leonardo da Vinci 

projektos, Tūrisma un 

viesmīlības nodaļas 

audzēkņi un pedagogi 

devušies uz Vāciju, 

Angliju un Franciju, ir 

aizsākusies sadarbība 

arī ar Turciju. „Turcijā 

tūrisma skolu ir ļoti 

daudz, audzēkņi zinī-

bas apgūst ļoti apzinīgi 

un mūsējie no viņiem noteikti var mācīties disciplīnu un laipnī-

bu. Taču daudzās citās lietās turki izsaka vēlmi mācīties no 

mums,” turpina I.Annuškāne. 

 

Mēs gribētu būt vislabākie! 

 

Jautātas, kā raksturotu savu skolu un kāpēc aicinātu jaun-

iešus izvēlēties mācīties tieši te, direktore Anita Voiča un Tū-

risma un viesmīlības nodaļas vadītāja Inta Annuškāne saka: 

„Skolai ir liela pieredze, mēs spējam sniegt kvalitatīvas zinā-

šanas un prasmes. Ikvienam mūsu skolas audzēknim ir dotas 

vienādas iespējas – neviens netiek šķirots labākajos un ne tik 

labos. Noteikti jāpiebilst, ka mums ir lielisks pedagogu kolek-

tīvs, skolotāji nemitīgi mācās, papildina savas zināšanas, un 

mums ir lieliski audzēkņi. Esam savas skolas patrioti un ar 

prieku nākam uz darbu – tas laikam ir ļoti daudz!. Ļoti gribē-

tos, lai ikviens mūsu skolas audzēknis būtu motivēts mācīties, 

lai nekad ne par vienu no viņiem nebūtu jākaunas ne darba 

devēju, ne sabiedrības priekšā!” 

Turpinājums no 10.lpp. 
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30.septembrī 10 jaunie informācijas tehnoloģiju (IT) stu-

denti saņēma stipendijas 1000 latu apmērā pirmajam stu-

diju gadam Latvijas augstskolās. Stipendijas jau otro ga-

du pēc kārtas piešķir kompānija „DPA” sadarbībā ar Lat-

vijas Izglītības fondu un Izglītības un zinātnes ministriju 

konkursa „Tev ir iespēja būt Pirmajam! Studē datorzinī-

bas - Informācijas tehnoloģijas!” uzvarētājiem. Pieteikties 

stipendijām varēja jebkurš 12.klases absolvents, kurš 

savas tālākās studiju gaitas saista ar IT tehnoloģijām.   

 

„Neatkarīgi no tā, vai valstī ir labāki vai sarežģītāki laiki, vien-

mēr būs mērķtiecīgi, zinātkāri jaunieši un vienmēr būs uzņē-

mēji, kurus dzīs uz priekšu zināšanas un iniciatīva. Latvijas 

valstij ir nepieciešami kā vieni, tā otri. Jo uzņēmēji ir tautsaim-

niecības dzinējs, bet izglītība ir valsts ekonomikas degviela. 

Mūsu ieguldījums Latvijas IT nozares nākotnē ir šīs stipendi-

jas jaunajiem studentiem, kuri jau ir pierādījuši, ka viņus vada 

zinātkāre, , neatlaidība un vēlme mērķtiecīgi veidot savu kar-

jeru,” skaidro DPA valdes loceklis Juris Vilders.  

 

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe uzsver, ka IT ir 

viens no zinātnes prioritārajiem virzieniem Latvijā, kas izstrā-

dāts ciešā sadarbībā ar tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem 

un uzņēmējiem. „Iesaistoties izglītībā un atbalstot studentus, 

uzņēmēji nodrošina sasaisti starp izglītību, zinātni un taut-

saimniecību, vienlaikus demonstrējot savu atbildību par Latvi-

jas nākotni, kas ir jo īpaši nozīmīga šajā laikā. Esmu pārlieci-

nāta, ka šīs, jau par tradīciju kļuvušās stipendijas, ir nopietns 

atbalsts jauniešiem, kas sekmēs kvalitatīvāku studiju rezultātu 

sasniegšanu un veicinās viņu konkurētspēju darba tirgū, līdz 

ar to – Latvijas izaugsmi”, pauž Tatjana Koķe.  

 

Viens no galvenajiem kritērijiem, vērtējot skolēnu pieteikumus 

stipendiju konkursam, bija katra pretendenta motivācija un 

pamatojums, kādēļ viņš vai viņa vēlas studēt IT zinātnes, kā 

arī attiecīgā pretendenta sekmes 

un ārpusskolas intereses un sa-

sniegumi. Tika piešķirtas 10 stipen-

dijas – pa divām pretendentiem no 

Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kur-

zemes un Latgales. Stipendijas 

100 latu mēnesī konkursa uzvarē-

tāji saņems pirmajā studiju gadā no 

septembra līdz jūnijam. Šis projekts 

neuzliek nekādas saistības stipen-

dijas saņēmējiem pret stipendijas 

devēju. Vienīgā prasība ir sekmīgi 

mācību rezultāti augstskolā.  

 

 

Stipendijas saņems: 

 

Andrejs Bajovs, Daugavpils 

10.vidusskolas absolvents, RTU 

Daugavpils filiāles „Datorsistēmas” studiju programmas 

1.kursa students, Mārtiņš Frolovs, Saldus pilsētas ģimnāzi-

jas absolvents, LU Datorikas fakultātes „Datorzinātnes” studiju 

programmas 1.kursa students, Laila Gutke, Marijas Brimmer-

bergas Pļaviņu vidusskolas absolvente, LU Datorikas fakultā-

tes „Datorzinātnes” studiju programmas 1.kursa studente, 

Rihards Krišlauks, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvents, LU 

Datorikas fakultātes „Datorzinātnes” studiju programmas 

1.kursa students, Aļģis Laureckis, Ventspils 5.vidusskolas 

absolvents, Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju 

fakultātes „Datorzinātnes” studiju programmas 1.kursa stu-

dents, Lauris Ločmelis, Smiltenes ģimnāzijas absolvents, LU 

Datorikas fakultātes „Datorzinātnes” studiju programmas 

1.kursa students, Artjoms Petrovs, Dobeles valsts ģimnāzi-

jas, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 

„Automātika un datortehnika” studiju programmas 1.kursa 

students, Vadims Pikarevskis, Daugavpils pilsētas Centra 

ģimnāzijas absolvents, RTU datorzinātnes un informācijas 

tehnoloģijas fakultātes „Datorsistēmas” studiju programmas 

1.kursa students, Kristina Ratkeviča, Rīgas Purvciema vi-

dusskolas absolvente, LU Datorikas fakultātes 

„Datorzinātnes” studiju programmas 1.kursa studente un Nau-

ris Vizulis, Smiltenes ģimnāzijas absolvents, LU Datorikas 

fakultātes „Datorzinātnes” studiju programmas 1.kursa stu-

dents. 

 

DPA ir viens no vadošajiem IT nozares dalībniekiem, kas sa-

viem klientiem sniedz efektīvus risinājumus IT infrastruktūras, 

uzņēmuma pārvaldības un darbinieku kopdarbības jomās 

Latvijā, Lietuvā un Ukrainā. DPA ir Microsoft Zelta sertificēts 

(Gold Certified) partneris ar licencēšanas, informācijas apstrā-

des risinājumu, Microsoft biznesa risinājumu un īpaši sarežģī-

tu infrastruktūras risinājumu kompetencēm.  

 

 

Piešķirtas IT studentu stipendijas 1000 latu apmērā 
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Noslēgušies Eiropas Valodu dienas 2009 pasākumi 

26.septembrī Eiropas Savienības dalībvalstis atzīmēja 

Eiropas Valodu dienu, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta 

Eiropas valodām, valodu daudzveidībai un to apguvei. 

Eiropas Valodu dienas 2009 programmā interesentiem 

tika piedāvāta iespēja piedalīties Izglītības un zinātnes 

ministrijas Latviešu valodas aģentūras un sadarbības 

partneru piedāvātajos pasākumos. 

 

Eiropas Valodu dienas mērķis bija parādīt valodu dažādību un 

daudzveidību, veicināt valodu apguvi, kā arī iedrošināt cilvē-

kus mācīties valodas visa mūža garumā. 

 

Eiropas Valodu dienai 2009 veltītie pasākumi sākās 

21.septembrī ar bilingvālajiem dzejas lasījumiem reģionos. 

Literārajos vakaros bija iespēja dzirdēt dzejas priekšlasījumus 

astoņās dažādās valodās: grieķu–latviešu, franču–latviešu, 

vācu–latviešu, ungāru–latviešu, spāņu–latviešu, čehu–

latviešu un armēņu–latviešu valodā. 

 

Savukārt „Latvijas Avīzes” lasītājiem bija iespēja piedalīties 

viktorīnā „Valodas pētnieks”. Viktorīnas uzvarētāji: 

1.vieta – Līva Štāle, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 

11. klases skolniece, 2.vieta – Signe Jānelsiņa, Valmieras 

Pārgaujas ģimnāzijas 11. klases skolniece, 3.vieta – Barka-

vas pamatskolas 9. klases kolektīvs, balva par skaistāko 

noformējumu – Klinta Gaisa, Jelgavas 3. pamatskolas 6. 

klases skolniece, balva par centību – Jānis Dāvis Siliņš un 

Kristers Purvišķis, Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas 4.a 

klase. 

 

No 21. līdz 25. septembrim radio „Skonto” katru dienu skanēja 

konkurss „Valodu karuselis”, kurā klausītājiem tika uzdots 

jautājums par kādu no Eiropas valodām. Šoreiz tās bija dāņu, 

lībiešu, zviedru, franču un norvēģu valodas. Konkursa dalīb-

niekiem bija jāatpazīst šī valoda un jānorāda nolasītā citāta 

tulkojums latviešu valodā. Balvā – mācību līdzekļi konkrētās 

valodas apguvei. 
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LU Mazajā aulā notika konference „Tehnoloģijas valodu apgu-

vē”, kurā sabiedrība tika iepazīstināta ar 2008./ 2009. gada 

valodu apguves labāko pētījumu rezultātiem, notika pētījumu 

izvērtēšana, apspriešana un nākamā gada tēmu izvirzīšana. 

„Valodas kafejnīcā”, Berga bazārā, notika intelektuālas saru-

nas „Padziļinātu valodas un kultūras zināšanu priekšrocības”, 

ko vadīja skolotāja Silvija Andernovica un Ieva Sentivani. 

„Valodas kafejnīcā” ir Eiropā pazīstamā iniciatīva – vienas 

valodas pratējiem satikties un neformālā gaisotnē sarunāties 

– pamazām šī tradīcija tiek ieviesta arī Latvijā. 

 

Nacionālo filmu vakarā skatītāji varēja noskatīties dažādas 

Eiropas valstu mākslas filmas, savukārt 24. septembrī tir-

dzniecības parkā „Alfa” notika „Valodu degustācijas”. Interak-

tīvā pasākuma laikā lielveikala apmeklētājiem tika piedāvāta 

iespēja „izjust ” dažādu valodu „garšas” un pārbaudīt, kurā 

valstī viņi neapjuktu un prastu nopirkt nepieciešamos pārtikas 

produktus – septiņās dažādās valodās bija jāatpazīst pārtikas 

produktu nosaukumi. Ar šo uzdevumu veiksmīgi tika galā 133 

pasākuma dalībnieki. Izlozes kārtībā viens dalībnieks laimēja 

dāvanu karti mācībām „Skrivanek Baltic” Valodu skolā. 

 

Eiropas Valodu dienas pasākumi turpinājās ar zinātnisko kon-

ferenci „Pirmais vārds” Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadī-

bas akadēmijā. Zinātniskā konference bija veltīta valodu ap-

guvei pirmsskolā un bērnībā. Konferences laikā notika Eiro-

pas Atzinības zīmes valodu apguvē uzvarētāju apbalvošana. 

Atzinības zīme tiek pasniegta skolēniem un skolotājiem par 

veiksmīgu darbību valodu mācīšanā un apguvē. Šīs iniciatī-

vas mērķis ir meklēt un atrast jaunas, oriģinālas, citās valstīs 

un valodās pārņemamas svešvalodu apguves metodes un 

paņēmienus. 

 

 Eiropas Valodu dienas ietvaros notika arī spāņu kultūras va-

kars, 18 valodu darbnīcas „Iepazīsti valodas", kurās dalībai 

īpaši tika aicināti skolēni un studenti. Valodu darbnīcas notika 

grupās, un to dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar spāņu, 

lietuviešu, igauņu, vācu, franču, angļu, grieķu, ungāru, itāļu, 

īslandiešu, dāņu, norvēģu, armēņu, esperanto, lībiešu, latvie-

šu, čehu un zviedru valodu. Vislielākā interese bija par spāņu 

un itāļu valodu. 

 

26. septembrī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas zālē norisinājās Eiro-

pas Valodu dienas 2009 noslēguma pasākums un apbalvoša-

nas ceremonija, kad tika pasniegtas balvas aktīvākajiem un 

labākajiem konkursa „Valodas pētnieks” un Valodu darbnīcu 

dalībniekiem. 

 

 

Piedalies konkursos! 
 

Eiropas Valodu dienā 2009 tika izsludināti arī konkursi, kuri notiek no šā gada 

21.septembra līdz 18. novembrim: 

 

Latvijas vispārizglītojošo skolu 1. līdz 4. klašu skolēni aicināti piedalīties zīmējumu konkursā 

„Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm”, 

5. līdz 12. klašu skolēni – literāro darbu konkursā „Iededzies par savu tautu, valsti un valodu!”. 

 

3 labākos darbi no katras skolas līdz 18.novembrim jāsūta Latviešu valodas aģentūrai, Rīgā, Lāčplēša ielā 35-5, LV-1011. 

Ar konkursu nolikumu varat iepazīties Latviešu valodas aģentūras mājaslapā wwww.valoda.lv. 

 

Plašāka informācija par Eiropas Valodu dienu 2009 apskatāma Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv. 

 

Turpinājums no 13.lpp. 

http://www.valoda.lv/
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No 5. līdz 21.septembrim Latvijā viesojās 12 jauniešu de-

legācija no Japānas, kas Starptautiskās jauniešu attīstī-

bas apmaiņas programmas (International Youth Develop-

ment Exchange jeb INDEX) ietvaros Latvijā pavadīja sep-

tiņpadsmit dienu.  

 

Šajā laikā jaunieši iepazina Latvijas vēsturi, kultūru un sabied-

rību, piedalījās gan oficiālās vizītēs, gan neformālos pasāku-

mos kopā ar latviešu jauniešiem, iepazina Rīgu, Kuldīgu un 

Liepāju. Dažādos aspektus par Latviju un tās sadarbību ar 

Japānu jaunieši uzzināja, apmeklējot Japānas vēstniecību, 

Valsts Prezidenta kanceleju, Izglītības un zinātnes ministriju, 

Rīgas Kultūru vidusskolu, Latvijas Universitāti. Interesanta 

pieredze jauniešiem bija arī Okupācijas muzeja, Brīvdabas 

muzeja un  maizes ceptuves „Lāči”  apmeklējums.  

 

Svarīga programmas daļa bija kopīga darbošanās ar latviešu 

bērniem un jauniešiem, piemēram, Rīgas Skolēnu pilī, Liepā-

jas pilsētas domes Sociālā dienesta bērnu namā, Liepājas 

cirka skolā, nevalstiskajās organizācijās „IMKA Liepāja” un 

„Radi vidi pats”, kā arī vairākos neformālos vakara pasāku-

mos. Viena nedēļas nogale tika pavadīta Kuldīgā, kopā ar 

latviešu jauniešiem piedaloties forumā par pārmaiņu ievieša-

nu, kura ietvaros tika diskutēts par mūžizglītību, apkārtējās 

vides un kultūras identitāti, kā arī apmeklētas tematiski atbil-

stošas organizācijas reģionā. Savukārt otru nedēļas nogali 

jaunieši pavadīja, dzīvojot viesģimenēs Liepājas rajonā. Vis-

spilgtākie iespaidi japāņu jauniešiem bijuši par skaisto, bagāto 

Latvijas dabu un sarežģīto vēsturi.  

Kopumā programma noritēja ļoti veiksmīgi 

un vēl šobrīd no Japānas tiek saņemtas 

dalībnieku pozitīvās atsauksmes, kā arī tur-

pinās jauniešu sarakste ar jauniegūtajiem 

latviešu draugiem. 

 

Latvija šogad dalībai programmā izvēlēta jau 

ceturto gadu, turklāt šogad Latvija bija vienī-

gā valsts no Eiropas un pirmo reizi visa uz-

ņemšanas programma tika organizēta tikai 

Latvijā (iepriekšējos gadus tās darbība noti-

ka arī Lietuvā un Igaunijā). Programma pa-

redz starpvalstu apmaiņu, kad vispirms 12 

Latvijas jaunieši dodas 18 dienu vizītē uz 

Japānu, kas notika jūlijā, bet septembrī Ja-

pānas delegācija tika uzņemta Latvijā. Jāat-

zīmē, ka programmas iepriekšējo gadu  Lat-

vijas  dalībnieki pēc pašu iniciatīvas ir izvei-

dojuši jauniešu organizāciju, kas turpina 

veicināt sadarbību starp Latviju un Japānu. 

 

Programmas aizsākums meklējams jau 

1959. gadā, un 1994. gadā, atzīmējot Japā-

nas kroņprinča un kroņprinceses laulību, tā 

uzlabota un paplašināta. Tās mērķis ir veicināt jaunatnes līde-

ra prasmes dažādās sfērās globālajā sabiedrībā. INDEX dod 

iespēju iepazīt programmas dalībvalstis un to kultūru, diskutēt 

par globālām tēmām, atklāt veidus, kā veicināt starptautisko 

jaunatnes apmaiņu starp Japānu un Latviju, kā arī uzturēt 

izveidotās saiknes pēc abpusējo vizīšu norises.  

 

Programmu Latvijā pēc vienošanās ar Izglītības un zinātnes 

ministriju nodrošināja Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra, programmas saturs tika veidots sadarbībā ar Japā-

nas pusi.  Līdzekļus programmas īstenošanai piešķir Japānas 

valdība, paredzot arī daļēju Latvijas puses līdzfinansējumu. 

Līdzšinējā sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga, tāpēc gribas cerēt 

uz tās turpinājumu arī nākamgad. Par to Japānas valdība 

lems nākamā gada pavasarī. 

 

„Ļoti ceram, ka arī turpmāk būs iespējas sadarboties ar Japā-

nu gan neformālās izglītības un jauniešu apmaiņu, gan citās 

jomās. Goodwill Mision programma Japānā noteikti tiks turpi-

nāta, taču, vai arī sadarbībā ar Latviju, to uzzināsim tikai nā-

kamā gada pavasarī. Taču līdz tam brīdim jau būs nodibināta 

Goodwill Mission Latvijas bijušo dalībnieku organizācija, kuras 

uzdevums ir veicināt dažāda veida sadarbību starp Japānu un 

Latviju. Tā ir viena no iniciatīvām, kas ir tapusi, tieši pateico-

ties šai apmaiņas programmai, un ceram, ka tā būs viena no 

daudziem jauniem sākumiem Latvijas un Japānas savstarpē-

jās attiecībās,” saka Līga Efeja, 2009.gada Starptautiskās 

jauniešu attīstības apmaiņas programmas koordinatore. 

 

Latvijā viesojas Japānas jauniešu delegācija 

Tikšanās laikā Izglītības un zinātnes ministrijā. 
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Iepazīstas ar jauniešu centru darbību Igaunijā 

Lai iepazītos ar jauniešu centru darbību kaimiņvalstī, 

augustā 26 jaunatnes lietu speciālisti un jauniešu centru 

darbinieki no Latvijas devās pieredzes apmaiņas vizītē uz 

Igauniju. Būtiskākā atšķirība no Latvijas jaunatnes politi-

kas ir tā, ka Igaunijā interešu izglītība ir viena no jaunat-

nes politikas sastāvdaļām, par kuras koordināciju atbild 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes lietu departa-

ments un par īstenošanas kontroli - Darba ar jaunatni 

centrs. Par interešu izglītības finansēšanu pilnībā atbild 

pašvaldības. 

 

Kā stāsta IZM Politikas koordinācijas departamenta Jaunat-

nes politikas nodaļas speciāliste Marika Galilejeva, Igaunijā 

jaunatnes politiku koordinējošā institūcija ir Izglītības un zināt-

nes ministrija, kas atrodas Tartu. Izglītības un zinātnes minis-

trijas kompetencē ietilpst jaunatnes politikas koordinācija, 

tiesību aktu projektu izstrāde, komunikācija ar partneriem, 

budžeta izstrāde, grantu konkursi, tajā skaitā jaunatnes orga-

nizāciju darbības atbalsts un Eiropas Savienības jautājumi. 

Izglītības un pētniecības ministrija ir līdzatbildīgā institūcija arī 

par nepilngadīgo jauniešu tiesām – nepilngadīgo lietu komite-

jām apgabalu (rajonu) līmenī, nodrošinot šo tiesu personāla 

apmācību darbam ar jauniešiem, kā arī nodrošinot nepilnga-

dīgo probācijas politikas plānošanu, tajā skaitā piespiedu dar-

ba īstenošanu. 

 

Vizītes ietveros Latvijas pārstāvji apmeklēja 13 dažādu darbī-

bas virzienu Atvērtos jauniešu centrus, notika darba seminārs 

ar Igaunijas jauniešu centru darbiniekiem un jaunatnes lietu 

koordinatoriem. Vienlaikus vizītes ietvaros dalībnieki tikās ar 

Igaunijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunat-

nes lietu departamenta, Tartu pilsētas domes Jaunatnes poli-

tikas dienesta un Igaunijas Atvērto jauniešu centru apvienības 

speciālistiem, kas iepazīstināja ar būtiskākajiem sasniegu-

miem jaunatnes politikas nozarē Igaunijā, kā arī ar turpmāka-

jiem izaicinājumiem, ņemot vērā ekonomiskās krīzes radītos 

apstākļus, kas varētu ietekmēt jaunatnes politikas nozares 

attīstību Igaunijā. 

 

Tā kā arī Igaunijā pakāpeniski samazinās jauniešu skaits, 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes lietu departaments 

strādā, lai pēc iespējas katram jaunietim nodrošinātu iespējas 

lietderīgi pavadīt brīvo laiku, pār-

klājot visas pašvaldības, kurās 

pēdējos gados strauji samazinājies 

iedzīvotāju skaits. Līdzīgi kā Latvijā 

2009.gadā tika apstiprinātas Jau-

natnes politikas pamatnostādnes 

2009.- 2018.gadam, arī Igaunijā ir 

izstrādāta stratēģija darbam ar 

jaunatni 2006. līdz 2013.gadam. 

Stratēģijā noteiktas būtiskākās 

problēmas, kuras risināmas jaunat-

nes jomā, identificēti rīcības virzie-

ni, galvenie uzdevumi un sasnie-

dzamie politikas un darbības rezul-

tāti nākamajiem gadiem. 

 

Šobrīd Igaunijā darbojas vairāk nekā 200 Atvērto jauniešu 

centru. Izvērtējot Igaunijas jauniešu centru darbību, var seci-

nāt, ka lielu atbalstu jauniešu centri saņem no pašvaldībām, 

jo tiek katru gadu atvēlēts finansējums arī jauniešu centru 

organizētajiem pasākumiem. Pašvaldības apzinās jauniešu 

līdzdalības nepieciešamību vietējā mērogā un pēc iespējas 

cenšas atbalstīt jauniešu iniciatīvas. Atšķirībā no Latvijas, 

Igaunijā līdz ar Darba ar jaunatni likuma stāšanos spēkā ir 

veikti grozījumi Pašvaldību likumā, kas nosaka, ka pašvaldī-

bai ir jāatbalsta un jāīsteno darbs ar jaunatni vietējā mērogā. 

Līdzīgi kā Latvijā, arī Igaunijā jauniešu centru organizētie pa-

sākumi iegūst aizvien lielāku popularitāti visas pašvaldības 

mērogā, tādējādi piesaistot arvien jaunus apmeklētājus jaun-

iešu centram. 

 

Vairākiem Igaunijas jauniešu centriem ir kopēji sadarbības 

projekti ar Latvijas jauniešu centriem vai jaunatnes organizāci-

jām un arī šīs vizītes ietvaros jauniešu centri ieguva jaunus 

sadarbības kontaktus. Piemēram, Tallinas jauniešu centrs 

šobrīd risina sarunas ar Rīgas pilsētas jaunatnes lietu speci-

ālistiem par kopēju projektu, kura ietvaros taps jauniešu 

centrs interneta vidē pēc Somijas labās prakses piemēra. 

Valgas jauniešu centra vadītāja pastāstīja, ka daudzi jaunieši 

no Latvijas regulāri apmeklē jauniešu centru Valgā. 

 

Igaunijā jauniešu centru infrastruktūra turpina attīstīties, patei-

coties Eiropas Savienības struktūrfondiem - laika posmā no 

2007. līdz 2013.gadam infrastruktūras attīstībai piešķirti 20 

miljoni eiro. Projektu ietvaros ne tikai renovēti daudzi jauniešu 

centri, bet arī organizētas apmācības darbā ar jaunatni iesais-

tītajām personām, tiek attīstīta jaunatnes pētniecība, papildi-

nāta jauniešu centru materiāltehniskā bāze. 

 

Pozitīvi vērtējama Igaunijas prakse jauniešu centru un darba 

ar jaunatni popularizēšanā jauniešu un pārējo iedzīvotāju 

vidū, lai vecinātu sabiedrības izpratni par darba ar jaunatni 

nozīmīgumu. Piemēram, pilsētu lielākajos tirdzniecības cen-

tros izvietoti informācijas stendi, mazpilsētās jauniešu centri 

cieši sadarbojas ar izglītības iestādēm, izstrādājot kopēju pa-

sākumu programmu. 
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Latvijas jaunajiem zinātniekiem augsti sasniegumi starptautiskā konkursā 

No 11.-16.septembrim Parīzē, Francijā, notika 21.Eiropas 

Savienības jauno zinātnieku konkurss. Konkursā piedalī-

jās Eiropas valstu nacionālo konkursu uzvarētāji vecu-

mā no 14 līdz 20 gadiem, pavisam 137 dalībnieki no 38 

valstīm. Augstu vērtējumu konkursā saņēma bijušie Rī-

gas Franču liceja skolēni, tagad Rīgas Tehniskās univer-

sitātes studenti Mārtiņš Zeps un Gunārs Ķīsis. 

 

Konkursā tika prezentēti darbi ne tikai no Eiropas, bet arī no 

Kanādas, Ķīnas, Japānas, Jaunzēlandes, Dienvidkorejas un 

Amerikas Savienotām valstīm – kopumā 87 projekti. Darbus 

vērtēja 17 ievērojami zinātnieki no dažādām Eiropas valstīm. 

Latvija šajā prestižajā konkursā, kurš ik gadu tiek organizēts 

kādā no Eiropas valstīm, šogad tika pārstāvēta ar trīs projek-

tiem, kuru autori ir Latvijas 33.skolēnu zinātniskās konferen-

ces laureāti. Latvijas komandas darbu Parīzē vadīja IZM 

Valsts izglītības satura centra speciāliste Mudīte Kalniņa. 

 

Latvijas jauniešu eksponētie darbi stendos saistīja izstādes 

dalībnieku, viesu un žurnālistu uzmanību. Jaunieši sniedza 

intervijas žurnālistiem no Francijas, Beļģijas , Vācijas. Ievērī-

bu izpelnījās Evas Dručkas veiktas pētījums „Mākslīgā kaula 

materiāla sintēze” un tā atraktīvā prezentācija stendā, kuru 

filmējot iemūžināja gan Francijas TV, gan filmu veidotāji no 

Beļģijas. Interesants bija arī Līgas Zāģeres darbs „Izolētu 

hloroplastu dzīvotspējas izmaiņas, kultivējot tos in vitro”. 

 

Mārtiņš Zeps un Gunārs Ķīsis starptautiskajā jauno zinātnie-

ku konkursā Parīzē saņēma prestižo speciālo Francijas elek-

troenerģijas apgādes grupas (EDF) balvu par darbu 

„Elektrolīzes šūnu izveide un optimizācija dzinēja darbī-

bas uzlabošanai”. 

Jaunieši šogad ieguva arī zelta medaļu skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu konkursā Latvijā. Darba vadītāja ir 

Rīgas Franču liceja fizikas skolotāja Biruta Šķēle, otrs 

darba vadītājs ir Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas 

institūta Ūdeņraža un gāzu sensoru laboratorijas vadītājs 

Dr.phys. Jānis Kleperis. 

 

Skolā rakstīt zinātniski pētniecisko darbu ir obligāts uzde-

vums, abiem jaunajiem pētniekiem ir izdevies šo darbu 

padarīt interesantu un būtiski nozīmīgu savai nākotnei. 

Mārtiņš un Gunārs abi ir ieguvuši autovadītāja apliecību, 

tāpēc viņus interesēja jautājums, kā realitātē varētu uzla-

bot auto dzinēja darbību, samazinot nepieciešamās deg-

vielas patēriņu. Viņu skolotājai Birutai Šķēlei jau bija ilg-

stoša sadarbība ar LU Cietvielu fizikas institūtu, tāpēc 

bija radās iespēja pētījumu veikt institūtā, kur pieejams 

nepieciešamais laboratorijas aprīkojums, kāda nav skolā. 

Darba rezultātā tapa īpaša iekārta. Uz jauno zinātnieku 

konkursa Parīzē stendu Mārtiņš un Gunārs aizveda gan 

motoru, gan iekārtas demonstrācijas modeli, gan arī da-

žādus informējošus plakātus. 

 

No idejas līdz darba tapšanai pagājis vairāk nekā gads. 

Sākotnēji tika izvirzītas vairākas hipotēzes, veikti neskaitāmi 

eksperimenti, līdz puiši nonākuši pie gala varianta. Kā atzīst 

Mārtiņš un Gunārs, ikdienā viņiem nācies attiekties no dau-

dzām izklaidēm, pavadīt vakarus laboratorijā, reizēm strādāt 

arī naktīs, bet ieguldītais darbs ir atmaksājies – par darbu ir 

ieinteresējušas vairākas kompānijas, iespēja piedalīties kon-

kursā ir ļāvusi satikt dažādu valstu zinātniekus, paplašināt 

savu pieredzi. Cietvielu fizikas institūtā satikti daudzi Latvijas 

pētnieki, sarunas ar Latvijas zinātniekiem bijušas konstruktī-

vas, abu jauniešu darbs ir augstu novērtēts un ne mirkli nav 

radusies sajūta, ka pieredzējušie zinātnieki viņu idejas uz-

skatītu par nevērtīgām. Mārtiņš un Gunārs saka, ka paralēli 

vidējai izglītībai skolā, institūtā iegūta vēl viena izglītība. 

 

„Vajag izdomāt jaunas idejas, izstrādāt projektus, bet tikpat 

svarīgi ir tos īstenot dzīvē, ieviest realitātē. Pats galvenais ir 

mērķtiecīgi censties sasniegt savu mērķi. Ļoti svarīgi ir nodi-

bināt kontaktus ar pētniekiem no dažādām valstī, jo Latvija 

nevar būt kā robeža, ir jācenšas skatīties un darboties plašā-

kos mērogos,” saka Mārtiņš un Gunārs. 

 

Latvijā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu valsts 

līmenī no 1977.gada organizē Izglītības un zinātnes ministri-

jas Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Uni-

versitāti, Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Kultūras 

akadēmiju. Latvija Eiropas Savienības jauno zinātnieku kon-

kursā tiek pārstāvēta kopš 1999.gada. 

 

 

 

Mudīte Kalniņa ar Mārtiņu Zepu un Gunāru Ķīsi pie prezentācijas 

stenda Parīzē 2009.gada septembrī. 
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Ārlietu ministrija sadarbī-

bā ar Latvijas Avīzi, Vidze-

mes Vēstures un tūrisma 

centru un Latvijas institū-

tu aicina skolēnus uzrak-

stīt eseju par atmiņām, 

notikumiem, sajūtām vai 

teiksmainu nostāstu, kas 

saistās ar Latvijas valsts 

karogu. 5.-12.klašu skolē-

ni darbus aicināti iesūtīt līdz 1.novembrim. 

 

Šogad Latvijas karogam aprit 730 gadi. Latvijas karogs tiek 

uzskatīts par vienu no vissenākajiem karogiem pasaulē. Ārlie-

tu ministrija izstrādājusi likumprojektu „Latvijas valsts karoga 

likums”, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs zinātu, kā pareizi lieto-

jams Latvijas valsts karogs un kā izturēties pret to ar cieņu. 

Tuvojoties Latvijas neatkarības 91.gadadienai, ikviens aici-

nāts padomāt par valsts simboliem un to nozīmi mūsu dzīvē. 

Uzvarētāji tiks noteikti divās vecuma grupās - 5.-9.klašu un 

10.-12.klašu grupā, apbalvoti tiks abu vecuma grupu eseju 

konkursa uzvarētāju skolotāji, kā arī mācību iestāde. 

Balvu pasniegšana notiks izstādes „Sarkanbaltsarkanā karo-

ga stāsti” atklāšanā 13.novembrī Ārlietu ministrijā. 

 

Labākie darbi tiks publicēti Latvijas Avīzē un Ārlietu ministrijas 

interneta mājas lapā. Tie būs apskatāmi arī izstādē „Latvijas 

karoga stāsts” šā gada novembrī – decembrī ārlietu ministri-

jas foajē. 

 

Plašāka informācija un konkursa nolikums Ārlietu ministrijas 

mājaslapā 

Zinātniskās pētniecības darbu konkurss vidusskolēniem  «Nāc un studē RTU!» 

28.septembrī 

Latvijas Uni-

versitāte svi-

nēja 90 gadu 

jubileju. Šim 

nozīmīgajam 

n o t i k u m a m 

par godu tiek 

i z s l u d i n ā t s 

Pasaku kon-

kurss.  LU 

studenti, mācībspēki un darbinieki konkursam pasaku var 

iesniegt elektroniski līdz šā gada 16.novembrim. 

 

Jums ir lieliska iespēja uzrakstīt pasaku par Latvijas Universi-

tāti (LU), precīzāk, par visu, kas saistīts ar LU. Tā varētu būt 

„Pasaka par... (LU sētnieku, LU profesoru, LU studentu, LU 

astronomisko observatoriju, LU utt.). 

 

Pasakas tiks ievietotas LU portālā un tās vērtēs portāla lasītāji 

desmit pūču sistēmā.  

 

Konkursa uzvarētāji tiks noteikti, ņemot vērā portāla lasītāju 

balsojumu un žūrijas vērtējumu, un tiks godināti Studentu 

Gada balvas pasniegšanas ceremonijā 2009.gada nogalē, kā 

arī saņems balvas no Latvijas Universitātes. 

 

 

Interesantākās un augstāk novērtētās pasakas tiks lasītas 

Universitātes Radio „NABA” un publicētas Latvijas Universitā-

tes žurnālā „Alma Mater”. 

 

Plašāka informācija LU mājaslapā 

Uzraksti pasaku par Latvijas Universitāti! 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Starptautisko un 

sabiedrisko attiecību departaments (SSAD) izsludinājis 

gadskārtējo zinātniskās pētniecības darbu konkursu 

vidusskolēniem un viņu skolotājiem «Nāc un studē 

RTU!». Vidusskolēnu komandas dalībai konkursā «Nāc 

un studē RTU!» var pieteikties līdz 1.novembrim, aizpildot 

pieteikuma anketu. 

 

Konkurss norisināsies divās kārtās - no 2009.gada 

30.septembra līdz 2010.gada 13.martam. Tā mērķis ir rosināt 

vidusskolēnu – topošo studentu – interesi par eksaktajām 

zinātnēm un RTU piedāvātajām inženierzinātņu studiju prog-

rammām. Konkursa dalībnieki varēs likt lietā skolā gūtās te-

orētiskās zināšanas un, veicot pētījumus un praktiskus ekspe-

rimentus, pārliecināties, ka tieši eksaktās zinātnes paver vis-

plašākās eksperimentu un jaunrades iespējas. 

 

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodama RTU mā-

jaslapā www.rtu.lv,  sadaļā «Topošajiem studentiem». 

 

Skolēnus aicina piedalīties eseju konkursā „Mans Latvijas karoga stāsts” 

http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/Publiska-Diplomatija/karogs/eseju-konkurss/
http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/Publiska-Diplomatija/karogs/eseju-konkurss/
http://www.lu.lv/zinas/t/371/
http://www.rtu.lv/content/view/990/1049/lang,lv/
http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/Publiska-Diplomatija/karogs/
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Ministru kabinetā: 
 

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" (izskatīts un kon-

ceptuāli atbalstīts 29.septembra MK sēdē) 

 

Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības liku-

mā" (izskatīts un konceptuāli atbalstīts 29.septembra MK sē-

dē) 

 

Noteikumu projekts "Bērnu nometņu organizēšanas un darbī-

bas kārtība" 

 

Noteikumu projekts par darbības programmas „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” 

 

Koncepcijas projekts "Profesionālās izglītības pievilcības pa-

augstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās 

izglītības kvalitātes nodrošināšanā" 

 

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu" 

 

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Akadēmisko prog-

rammu aģentūra" likvidāciju, to pievienojot Valsts izglītības 

attīstības aģentūrai" 

 

Noteikumu projekts "Fundamentālo un lietišķo pētījumu pro-

jektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība" 

 

Informatīvais ziņojums par Informācijas tehnoloģiju infrastruk-

tūras un informācijas sistēmu uzlabošanu zinātniskajai darbī-

bai 

 

Valsts sekretāru sanāksmē 
 

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu 

norises laiku 2009./2010.mācību gadā" 

 

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts aģentūras 

„Jaunatnes Basketbola metodiskais centrs”, valsts aģentūras 

„Latvijas Sporta muzejs”, valsts aģentūras „Latvijas Šķēpa 

mešanas metodiskais centrs”, valsts aģentūras „Specializētā 

airēšanas sporta skola”, valsts aģentūras „Latvijas bērnu un 

jaunatnes kamaniņu sporta skola”, valsts aģentūras 

„Nacionālais Olimpiskais sporta metodiskais centrs”, valsts 

aģentūras „Lietišķo sporta veidu centrs „Kleisti””, valsts aģen-

tūras „Kalnu slēpošanas sporta centrs” un valsts aģentūras 

„Hokeja un slidošanas sporta skola” reorganizāciju un Valsts 

sporta centra izveidi” (izsludināts 1.oktobra VSS) 

 

Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts sporta centra 

nolikums” (izsludināts 1.oktobra VSS) 

 

2009.gada septembrī 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 

  

Comenius – Eiropas Savie-

nības skolu izglītības prog-

rammā – uzsākusi darbību 

jauna akciju, kas sniedz 

iespēju pamatskolu un vi-

dusskolu skolēniem pavadīt 

laiku no trim līdz desmit 

mēnešiem ārvalsts skolā un ģimenē.  

 

Brauciens ļaus skolēniem gūt eiropeisku izglītības pieredzi, 

paplašinās izpratni par Eiropas kultūras un valodu dažādību 

un veicinās personīgo izaugsmi. Comenius skolēnu individu-

ālā mobilitāte, kuras ietvaros pirmie skolēni dosies uz ārze-

mēm 2010./2011. mācību gadā, ir pieejama skolām, kuras ir 

iesaistījušās Comenius skolu partnerībā. 2010. gadā akcijas 

dalībvalstis būs Austrija, Beļģijas vācu valodas kopiena, Čehi-

ja, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Itālija, Latvija, Luksem-

burga, Norvēģija, Spānija un Zviedrija. Gan nosūtošajai, gan 

uzņemošajai skolai jābūt kādā no šīm valstīm.  

 

Jaunās akcijas pilotprojekts norisinājās 2007./2008. mācību 

gadā. 

  

Vairāk informācijas meklējiet šajā vietnē  

 

Comenius programma piedāvā jaunas mobilitātes iespējas  

pamatskolēniem un vidusskolēniem 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146031&mode=mk&date=2009-09-29
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40145874&mode=mk&date=2009-09-29
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40145874&mode=mk&date=2009-09-29
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40115627&mode=mk&date=2009-09-01
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40115627&mode=mk&date=2009-09-01
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40141660&mode=mk&date=2009-09-01
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40141660&mode=mk&date=2009-09-01
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40141660&mode=mk&date=2009-09-01
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40141660&mode=mk&date=2009-09-01
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40095126&mode=mk&date=2009-09-15
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40095126&mode=mk&date=2009-09-15
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40095126&mode=mk&date=2009-09-15
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40141153&mode=mk&date=2009-09-22
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40144077&mode=mk&date=2009-09-22
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40144077&mode=mk&date=2009-09-22
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40144077&mode=mk&date=2009-09-22
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40144077&mode=mk&date=2009-09-22
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40144189&mode=mk&date=2009-09-22
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40144189&mode=mk&date=2009-09-22
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40112175&mode=mk&date=2009-09-22
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40112175&mode=mk&date=2009-09-22
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40112175&mode=mk&date=2009-09-22
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40143231
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40143231
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146231
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146231
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146231
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146231
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146231
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146231
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146231
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146231
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146231
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146231
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146231
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146229
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146229
http://ec.europa.eu/education/comenius/doc990_en.htm
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

