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31.03.2010. 

Esiet sveicināti pavasara noskaņās! 

Šogad daba parūpējusies mums sagādāt ne 

mazums pārsteigumu -  bagātīgā sniega sega 

un ledus, tuvojoties pavasarim, daudzviet Latvi-

jā izraisījuši plūdus. Un, šķiet, arī šāda aina, 

kad sniegpulkstenīšiem nākas lauzties cauri 

sniega kārtai, katru martu nav vērojama.  

 

Mēs tiekamies nedēļā, kad skolēni bauda pava-

sara brīvlaiku, bet skolotāji steidz apdarīt ikdie-

nas steigā iekrājušos darbus, piedalās profesi-

onālās pilnveides kursos un citos pasākumos. 

Tiekamies daţas dienas pirms Lieldienām, kas 

ir nozīmīgākie svētki kristiešu kalendārā un, 

neatkarīgi no reliģiskās pārliecības, jauki, pava-

sarīgi svētki ikvienam no mums.  

 

Pēc mēneša svētku diena būs arī Latvijai - 

pirms 20 gadiem Augstākās Padomes deputāti 

balsoja par Latvijas valstiskuma atjaunošanu. 

Atsaucoties Valsts prezidenta Valda Zatlera 

aicinājumam, izglītības un zinātnes ministre 

Tatjana Koķe rosina katrā Latvijas skolā organi-

zēt īpašu mācību stundu, veltītu visnozīmīgāka-

jai dienai atjaunotās valsts vēsturē – 4.maijam.    

  

Arī šodienas informatīvais izdevums dodas pie 

jums svētku noskaľās – nākamnedēļ, 9.aprīlī, 

aprit divi gadi kopš brīţa, kad sasveicinājāmies 

pirmajā numurā. Tā apjoms bija vien 9 lapas, 

savukārt šodienas izdevums jau uzstādījis apjo-

ma rekordu, kas patiesībā ir arī jūsu, mūsu lasī-

tāju, nopelns. Janvārī, kad veicām izdevuma 

lasītāju aptauju, daudzi no jums ierosināja vērtī-

gas idejas, kā uzlabot izdevuma saturu, padarīt 

to interesantāku. Un, tā, šajā numurā pirmo reizi 

atradīsit jaunu rubriku „Konsultē psihologs”, kā 

arī vairākus materiālus rubrikā „Pieredze”. Īpašs 

ir stāsts par Alsungas vidusskolu, kurā bērni 

apgūst sava novada mācību. Viľu pieredze 

kādam no jums noteikti liks aizdomāties, cik 

daudz iespējams panākt, darot, nevis tikai runā-

jot. 

 

Arī izmaiľas likumdošanā – nupat Saeimā ap-

stiprinātos grozījumus Izglītības likumā un Zi-

nātniskās darbības likumā – esam lūguši ko-

mentēt ekspertiem, savas nozares speciālis-

tiem. “Izglītības likumā veikti pozitīvi un vajadzī-

gi grozījumi,” saka Latvijas Izglītības vadītāju 

asociācijas prezidente Dzintra Kohva. 

 

Īpaša vieta izdevumā atvēlēta profesionālajai 

izglītībai – lasiet par konkursa „Jaunais profesi-

onālis” rezultātiem, par to, kā profesionālā izglī-

tība attīstīsies Valmieras pusē un – vai ir pa-

mats satraukties Latgales reģiona esošajiem un 

topošajiem arodvidusskolu audzēkľiem.  

 

Piedāvājam arī ieskatu jaukā pasākumā, kad 

simboliskus čekus par Latvijas komandas 

augstajiem sasniegumiem Vankūverā saľēma 

XXI Ziemas Olimpisko spēļu dalībnieki, viľu 

treneri un sporta federāciju pārstāvji.  

 

Uzziniet , kā norit gatavošanās šās vasaras 

lielākajam notikumam - X Latvijas skolu jaunat-

nes dziesmu un deju svētkiem, kas jādara, lai 

piedalītos radošo skolu teletiltā, kā arī daudz 

citas informācijas.  

 

 Jaukas un saulainas Lieldienas vēlot - 

 

                                        Komunikācijas nodaļa 
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Ik gadus 25.martā kopīgi godinām un pieminām cilvē-

kus, kurus pirms vairākiem gadu desmitiem svešs re-

žīms nepelnīti, nepamatoti un ar varu deportēja no Lat-

vijas. Toreiz mums bija atņemta sava valsts, brīvība un 

neatkarība. 1990.gada 4.maijā, Augstākās Padomes 

deputāti, pieņemot deklarāciju „Par Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanu”, ļāva mums atgūt savu valsti.  

 

Atsaucoties Valsts prezidenta Valda Zatlera aicināju-

mam un sagaidot Latvijas valstiskuma atjaunošanas 

divdesmito gadadienu, rosinu katrā Latvijas skolā orga-

nizēt īpašu mācību stundu, veltītu visnozīmīgākajai die-

nai atjaunotās valsts vēsturē – 4.maijam. Izmantojot 

iespēju uz skolām aicināt tālaika notikumu dalībniekus, 

bijušos Augstākās Padomes deputātus, kuri balsoja par 

neatkarību un ikvienu Latvijas patriotu, lai skolēni neklā-

tienē kļūtu par 1990.gada pavērsiena punkta liecinie-

kiem, izzinātu gan Latvijas, gan savas tuvākās apkār-

tnes vēsturi un neatkarības gadu ieguvumus, tādējādi 

vairojot zināšanas par savu valsti un stiprinātu piederī-

bu tai. 

Esmu pārliecināta, ka vienīgi balstoties uz objektīvām 

un patiesām Latvijas vēstures zināšanām, veidojama 

valsts nākotne. Būšu pateicīga par iespēju viesoties 

kādā Latvijas skolā, lai kopīgi ar jauniešiem pārrunātu 

pirms divdesmit gadiem notikušo.  

 

Vēlot gaišas Lieldienas un spēku savu sapņu īstenoša-

nai,  

 

 ar cieņu –  

Tatjana Koķe, izglītības un zinātnes ministre 

 

Rīgā, 2010.gada 26.martā 

Izglītības un zinātnes ministres aicinājums,  

sagaidot neatkarības atjaunošanas divdesmito gadadienu 

 

 

Jānis Jaunsudrabiņš 

 

         Piemini Latviju 

 

Latvi, lai kurā zemes daļā tu 

nonāktu, - piemini Latviju! 

Nekad un nekur savā mūžā tu 

vairs nedzirdēsi skaistāka vārda 

par šo vārdu; tāpēc nemities to 

daudzināt, nebeidz slavēt valsti, 

kas šo vārdu nes. 

 

Ja esi tēvs, paud to saviem 

bērniem, ja esi māte, dziedi par 

viņu pie savu bērnu un mazbērnu 

šūpļiem, bet ja esi bērns, kas 

dzimis trimdā, - nerimsti taujāt par 

šo zemi savus vecākus. Latvija lai tavās domās un iedomās ir kā tāla, brīnišķīga sala pasaules jūrā, uz kuru vienmēr 

jāstāv vērstam tavas dzīves laivas priekšgalam. Diena vai nakts, vakars vai rīts, - turi viņu prātā, piemini viņu, iemīli 

viņu arvien dedzīgāk. 

 

Gada laikiem nākot un ejot, - piemini Latviju! 

 

Atceries tikai! Kur tu citur atradīsi tādu pavasari, kur tik rožainā gaismā kvēlo bērzi, veselas jaunu bērzu birzis, 

kamēr tie vēl pumpuroti, un nekur tie tā nesmaržo, kad saplaukst. 

 

Kur vēl citur skan tā ledi, kā Latvijas upēs, kad aprīlī joņo uz jūru. 

http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=603&art_id=15147
http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=603&art_id=15147
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Apstiprināti grozījumi Zinātniskās darbības likumā 

 2010.gada 4.martā Saeima 

galīgajā lasījumā atbalstīja 

grozījumus Zinātniskās darbī-

bas likumā, kas paredz izmai-

ņas vairākos zinātnes jomai 

būtiskos jautājumos. Par veik-

tajiem grozījumiem stāsta IZM 

Zinātnes, tehnoloģiju un ino-

vāciju departamenta direktore 

Irina Arhipova. 

 

 

Jaunais zinātnieks 

 

Pēdējos gados Eiropas Savienības (ES) valstīs tiek akcentēta 

nepieciešamība palielināt jauno doktoru skaitu, šim nolūkam 

definējot jauno zinātnieku kā personu, kas ieguvusi doktora 

grādu ne agrāk, kā pirms 10 gadiem. Jaunajiem zinātniekiem 

Eiropā paredzētas speciālas atbalsta programmas un instru-

menti viľu aktīvākai iesaistei zinātniskajā darbībā. Arī Latvijā 

viens no zinātnes politikas mērķiem ir veikt zinātniskā un aka-

dēmiskā personāla atjaunināšanu. Lai stimulētu jauno doktoru 

skaita palielināšanos Latvijā, vairākos ar ES fondu apguvi 

saistītos normatīvos aktos jau ir iestrādāta jauno zinātnieku 

definīcija, taču tās nebija Zinātniskās darbības likumā. Grozī-

jumos zinātnieka statuss tiek papildināts ar jaunu jēdzienu – 

jaunais zinātnieks. Tā ir fiziska persona, kura veic zinātnisko 

darbību un kura likumā noteiktajā kārtībā pirmo zinātnisko 

kvalifikāciju ieguvusi pēdējo 10 gadu laikā. Ar šo statusu cilvē-

ki netiks diskriminēti pēc vecuma. Tā, piemēram, ja cilvēks 50 

gadu vecumā būs aizstāvējis zinātnisko darbu un ieguvis pir-

mo doktora zinātnisko kvalifikāciju, tad 10 gadu garumā viľš 

skaitīsies jaunais zinātnieks. Iniciatori šāda panta iekļaušanai 

likumā bija Latvijas Jauno zinātnieku apvienība un IZM augstu 

novērtē apvienības centienus cilvēkresursu piesaistei zinātnē, 

veicinot gan pieredzes bagāto, gan jauno zinātnieku iesaistī-

šanos zinātniskajā darbībā.  

 

Zinātnisko pētījumu atklātums 

 

Grozījumi nosaka, ka institūcija, kas pasūtījusi zinātnisko pētī-

jumu, kas finansēts no valsts budţeta vai atvasinātu publisku 

personu budţeta un ir atbildīga par šā pētījuma veikšanu, 

nodrošina pētījuma rezultātu vispārēju pieejamību. Līdz šim 

šajā likuma pantā nebija strikti noteikts, kurai informācijai jā-

būt pieejamai publiskā telpā un pamatā pētījumu rezultātu 

pieejamību nodrošināja pašas zinātniskās institūcijas. Pēc 

grozījumu stāšanās spēkā  katras atbildīgās institūcijas, kas 

pētījumu pasūtījusi, pienākums ir nodrošināt no valsts budţe-

ta vai atvasinātu personu budţeta finansētu pētījumu rezultā-

tu vispārēju pieejamību. Līdz ar to ministrijām, citām valsts 

institūcijām un atvasinātām publiskām personām būs jānodro-

šina savu pasūtīto pētījumu rezultātu pieejamība. No IZM 

pārraudzībā esošās valsts budţeta programmas 05.00. 

„Zinātne” finansēto pētījumu rezultāti tiks ievietoti IZM mājas-

lapā.  

 

Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas)  

kārtība 

 

Promocijas tiesības augstskolai deleģē MK pēc Latvijas Zināt-

nes padomes (LZP) atzinuma. Augstskola var iesniegt LZP 

pieteikumu deleģēt tai tiesības piešķirt doktora zinātnisko grā-

du, ja augstskolā tiek īstenota attiecīgā doktorantūras studiju 

programma. Grozījumi šo normu pastiprina, nosakot, ka attie-

cīgās doktorantūras studiju programmas īstenošanā jābūt 

iesaistītiem ne mazāk par trim LZP apstiprinātiem ekspertiem. 

Šis nav uzskatāms par administratīvās, bet gan par satura 

kontroles mehānismu, kas jau pirms doktora studiju program-

mas īstenošanas uzsākšanas ļaus iegūt ekspertu viedokli par 

programmas kvalitāti un plānotajiem rezultātiem.  

 

Emeritētā zinātnieka statuss 

 

Emeritētā zinātnieka statusu saskaľā ar MK noteikumiem 

piešķir īpaši izveidota komisija pēc zinātnisko institūciju un 

Latvijas Zinātľu akadēmijas (LZA) priekšlikumiem. Zinātnis-

kās darbības likumā šāds pants līdz šim nebija iekļauts. Eme-

ritētā zinātnieka statuss ir goda nosaukums – to var piešķirt 

izciliem, starptautiski atzītiem zinātniekiem pēc likumā noteik-

tā pensijas vecuma sasniegšanas, un valsts šādā veidā atzīst 

konkrētā zinātnieka personisko devumu zinātnes attīstībā. Šo 

statusu ieguvušie zinātnieki saľem arī mūţa grantu - pabal-

stu, ko maksā papildus vecuma pensijai, šobrīd – 200 latu 

mēnesī. No šā gada 1.jūlija, kad stāsies spēkā šis likuma 

pants un būs apstiprināti jauni MK noteikumi, emeritētā zināt-

nieka statusu ieguvušie cilvēki varēs saľemt gan valsts pie-

šķirto grantu, gan arī cita veida atlīdzību no zinātniskajai dar-

bībai paredzētajiem valsts budţeta līdzekļiem, kas saskaľā ar 

šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav atļauts.  

 

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) sastāvs 

 

Lai zinātnes politikas izstrādē nodrošinātu pēc iespējas plašā-

ku pārstāvniecību, LZP sastāvā turpmāk darbosies pārstāvji 

ne tikai no IZM, Latvijas Zinātľu akadēmijas, Latvijas Zināt-

nieku savienības, Rektoru padomes un zinātnes nozaru eks-

pertu komisijām, bet arī Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, 

Ekonomikas, Veselības, Vides, Zemkopības, Kultūras, Reģi-

onālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Latvijas Dar-

ba devēju konfederācijas, kā arī Ministru prezidenta izvirzīts 

pārstāvis. 

 

 

Jaunumi likumdošanā 
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Zinātnisko darbinieku atalgojums 

 

Tā kā ir pieľemts Valsts un pašvaldību institūciju amatperso-

nu un darbinieku atlīdzības likums, grozījumi nosaka, ka arī 

valsts zinātniskā institūta, valsts augstskolas vai valsts augst-

skolas zinātniskā institūta darbinieku atlīdzību veido atlīdzība, 

kura darbiniekam tiek piešķirta un aprēķināta saskaľā ar šo 

likumu un normatīvajiem aktiem par bāzes finansējuma pie-

šķiršanas kārtību. Savukārt, zinātniskā darbinieka atlīdzības 

otrai daļai , ko maksā no valsts vai valsts augstskolas zināt-

niskā institūta noslēgto līgumu īstenošanai iegūtajiem līdzek-

ļiem, nepiemēro Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likuma noteikumus. Šīs atlīdzības 

apmēru nosaka saskaľā ar darba samaksas un darba laika 

uzskaites sistēmu, kā arī pamatojoties uz zinātniskā institūta 

noslēgtajiem līgumiem. Grozījumi arī nosaka, ka no valsts 

budţeta, Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu atbalsta lī-

dzekļiem finansēto pētījumu projektu īstenošanai izmantotā 

laika un paveiktā darba uzskaites sistēmu nosaka MK. 

 

Intelektuālā īpašuma izmantošana 

 

 Zinātniskās darbības likums ir papildināts ar pantu, kurš no-

saka, ka valsts zinātniskajai institūcijai ir tiesības izmantot 

intelektuālo īpašumu, kas radīts valsts budţeta finansētas 

zinātniskās darbības rezultātā. Šā īpašuma izmantošanas 

kārtību un nosacījumus noteiks MK noteikumi, kuri jāizstrādā 

līdz šā gada 30.jūnijam. 

Turpinājums no 3.lpp. 

Juris Ekmanis, Latvijas Zinātņu aka-

dēmijas prezidents:  

 

Grozījumi Zinātniskās darbības likumā 

saistībā ar intelektuālā īpašuma izmanto-

šanu atļaus valsts augstskolām un zināt-

niskajiem institūtiem komerciāli izmantot 

pieteiktos un uzturētos patentus, kuru 

izstrādē izmantots valsts budţets. Šādu 

patentu skaits, kuri noformēti Valsts – 

pētniecisko programmu un projektu iz-

strādes gaitā, sniedzas vairākos simtos. 

 

Elmārs Grēns, Latvijas Zinātnes pa-

domes priekšsēdētājs: 

 

Svarīgākais šajos likuma grozījumos ir 

jaunais Latvijas zinātnes padomes sa-

stāvs ar ievērojamu ministriju pārstāv-

niecību. Mērķis bija padarīt LZP par 

stratēģiski nozīmīgu zinātnes vadības 

institūciju, ne tikai pētniecisko projektu 

ekspertīzes un finansēšanas nodrošināšanas iestādi. Lai LZP 

jaunajam sastāvam veicas! 

Jānis Jaško, Latvijas Jauno zinātnieku 

apvienības dibinātājs un aktīvists: 

 

Mums tiešām prieks, ka arī Saeimai  jauno 

zinātnieku īpatsvara palielināšana šķiet 

būtiska un tika atbalstīta LJZA izstrādātā 

jaunā zinātnieka definīcija. Šis ir būtisks 

pirmais solis, lai varētu sākt darbu pie at-

balsta instrumentiem jaunajiem zinātnie-

kiem, kas sekmēs zinātnieku paaudţu nomaiľu un zinātnes 

ilgtspēju Latvijā. 

 

Ir būtiski nodrošināt zinātnes politikas pēctecību un ilgtspēju 

Latvijā, tieši tādēļ ir svarīgi, lai jaunajiem zinātniekiem būtu 

iespēja piedalīties lēmumpieľemšanas procesos ne tikai kā 

novērotājiem, bet kā pilntiesīgiem partneriem. LJZA apzinās, 

ka sniegtā iespēja līdzdarboties jaunajā, paplašinātajā Zināt-

nes padomes sastāvā nozīmē arī atbildību par LZP darba 

kvalitāti. Ľemot to vērā, mēs esam gatavi aktīvai komunikāci-

jai ar mūsu biedriem un pārējo zinātnes sabiedrību par LZP 

darbu un pieľemtajiem lēmumiem, lai nodrošinātu šo procesu 

caurspīdīgumu.  

 

 

Zinātnes atklājumi 

Tonālās valodas attīsta absolūto dzirdi 

 
Ja vēlaties, lai jūsu bērnam būtu tāda pati absolūtā dzirde, kā muzikālajiem ģēnijiem Šopēnam vai Mocartam, tad sāciet pēc 

iespējas agrāk viľam mācīt mandarīnu vai vjetnamiešu valodu. 

 

Eiropiešu vidū absolūtā dzirde ir reta parādība – tiek lēsts, ka atsevišķu toni pareizi noteikt spēj tikai viens no 10 000 (proporcijai 

ievērojami pieaugot muzikālo izglītību agri uzsākušo bērnu vidū). Toties, piemēram, Ķīnā šādas spējas ir plaši izplatītas un netiek 

uzskatītas par kaut ko ļoti īpašu. Izrādās, nevis iedzimtība, bet tieši valodas tonalitāte, kad nereti izrunātā vārda tonis nosaka tā 

nozīmi,  nosaka perfektās dzirdes attīstību. Diāna Doiča no Kalifornijas universitātes veica eksperimentu, kurā noskaidrojās, ka 

tie aziātu (pētīti tika ķīnieši un vjetnamieši) studenti, kuri tekoši runā vecāku valodā, spēja pareizi atpazīt 90% no atskaľotajām 

notīm. Savukārt aziāti, kuri savu etniskās dzimtenes valodu neprata, uzrādīja tādus pat rezultātus kā baltie studenti.                          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                             (No portāla www.atklajumi.lv)                                                                                                        
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Saeima 4.martā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus 

Izglītības likumā, kuri stājās spēkā šā gada 26.martā. 

 

Likumā paplašinātas tiesības uz izglītību, nosakot, ka tādas 

tiesības ir Latvijas pilsoľiem un nepilsoľiem, Eiropas Savienī-

bas (ES) pilsoľiem, Eiropas Kopienas un citu valstu iedzīvotā-

jiem, kuriem ir uzturēšanās atļauja Latvijā. Tāpat šādas tiesī-

bas būs bezvalstniekiem ar derīgu ceļošanas dokumentu, 

bēgļiem un patvēruma meklētāju bērniem. Uz laiku līdz izceļo-

šanai mācīties varēs arī to personu bērni, kuriem nav likumīga 

pamata uzturēties Latvijā. 

 

Atbilstoši ES tiesībām, likumā ietverts atšķirīgas attieksmes 

aizliegums. Tiesības iegūt izglītību ir neatkarīgi no mantiskā 

un sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piederības, dzi-

muma, reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, 

nodarbošanās un dzīvesvietas. 

 

Likums paplašina pedagoga tiesības, nosakot iespējas pieda-

līties izglītības procesa pilnveidē. Papildināti arī skolēnu un 

vecāku pienākumi, nosakot, ka skolēns ar savu rīcību nedrīkst 

diskreditēt izglītības iestādi, viľš nedrīkst apdraudēt savu un 

citu personu veselību un dzīvību, tāpat skolēnam ir pienā-

kums piedalīties izglītības iestādes apkārtējās vides sakopša-

nā. Savukārt vecāku pienākums ir ievērot ne tikai sava bērna 

tiesības, bet arī pārējo bērnu, pedagogu un citu personu tiesī-

bas un intereses. 

 

Likuma grozījumi nosaka, ka valsts dibinātas augstskolas 

studiju programmas īsteno valsts valodā. Eiropas Savienības 

oficiālajās valodās pieļaujams īstenot studiju programmas, 

kuras Latvijā apgūst ārvalstu studējošie, kā arī studiju prog-

rammas, kas tiek īstenotas starptautiskas sadarbības ietva-

ros. Ja studijas Latvijā būs ilgākas par sešiem mēnešiem vai 

pārsniegs divdesmit kredītpunktu apjomu, ārvalstu studentam 

būs jāapgūst arī valsts valoda. Svešvalodā varēs īstenot ne 

vairāk par piekto daļu no studiju programmas. Izľēmums būs 

valodu un kultūras studijas un valodu programmas. Šādu re-

gulējumu jau nosaka Augstskolu likums, taču atbildīgā Saei-

mas komisija lēma valodu lietošanas nosacījumus ietvert arī 

likumā, kas kopumā regulē visu izglītības jomu. 

 

Turpmāk izglītības iestādes bez licences saľemšanas varēs 

īstenot pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības 

programmas. To pēc licences saľemšanas pašvaldībā varēs 

darīt arī citas fiziskas un juridiskas personas, kuras nav ietver-

tas Izglītības iestāţu reģistrā. 

 

Grozījumi likumā skar arī izglītības finansēšanu. Likums pa-

redz valstij un pašvaldībai iespēju atbalstīt pieaugušo nefor-

mālās izglītības programmas. Tāpat tiek precizēts izglītības 

iestāţu no maksas pakalpojumiem gūtu ieľēmumu izlieto-

jums. Pašvaldība varēs arī ieviest daļēju maksu par izglītības 

ieguvi pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. 

 

Grozījumi paredz, ka par izglītības iestādes reorganizāciju vai 

likvidāciju audzēkľi jāinformē vismaz sešus mēnešus ie-

priekš, savukārt pamatskolas un vidusskolas turpmāk tiks 

akreditētas uz sešiem gadiem. 

 

Izglītības likumā nostiprināta arī bibliotekāro un informācijas 

pakalpojumu pieejamība skolās – MK noteiks kārtību, IZM 

pārraudzīs šo pakalpojumu nodrošināšanu, savukārt pašval-

dību kompetencē būs veicināt iespēju izglītības iestādēm iz-

mantot vienoto bibliotēku informācijas sistēmu. 

 

Izglītības likums ir pieejams IZM mājaslapā. 

 

Stājušies spēkā grozījumi Izglītības likumā 

Latvijas Izglītības vadītāju 

asociācijas prezidente Dzin-

tra Kohva: 

 

Zināms, ka attīstība un pilnvei-

de iespējama tikai mainībā, un 

nereti tradīcijas tiek raksturotas 

kā pārmaiľu šķēršļi un kavēkļi. 

Tai pat laikā cilvēces vēsture 

pierāda, ka tradīcijas veiksmīgi 

tiek saglabātas kā kultūrmanto-

jums un paaudţu pieredzes 

tālāknodošanas iespēja, kas 

nodrošina attīstību gan sabied-

rībai kopumā, gan katram indivīdam. 

 

Sabiedriskais līgums savulaik bija viens no filozofiskās domas 

paudējiem izpratnei par tiesību un pienākumu attiecībām, 

vienojoties par indivīda un sabiedrības noteiktu attiecību mo-

deli drošības un labklājības vārdā. 

 

Liekas, dīvaini būtu uzdot jautājumu, vai sabiedrība vēlas, lai 

tiktu pārmantotas pozitīvas tradīcijas, vai vecāki vēlas, lai viľu 

bērni ir drošā un sakoptā vidē (fiziskā, dabas, attiecību, kultū-

ras utt.) Valsti, kas kultivētu tikai savu pilsoľu tiesības, tuvākā 

vai nedaudz tālākā nākotnē sagaidītu drūma nākotne.  

 

Izglītības likumā veikti pozitīvi un vajadzīgi grozījumi 

Eksperta komentārs 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/izglitibas-likums.pdf
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Turpinājums no 5.lpp. 

Bez tam greiza izpratne par tiesībām un pienākumiem var 

nodarīt ļaunumu ikvienam valsts iedzīvotājam, ikvienam sa-

biedrības pārstāvim, kropļojot viľa personību un radot defor-

mētu sociālo attiecību modeli. 

 

Šķiet, ka Latvija ir pārdzīvojusi un beidzot pagātnē atstājusi 

viedokli par pārprastu demokrātiju un pārspīlētām izglītojamā 

tiesībām, kur gandrīz jebkāds pienākums tika interpretēts kā 

pārkāpums pret bērnu. Bērna tiesību kultivēšana ir radījusi 

zināmas problēmas, un tās seku likvidēšana būs laikietilpīgs 

process.  

 

Sabiedrības kopums sastāv no indivīdiem, un tikai cilvēks, 

kurš ģimenē un izglītības iestādē veido pareizu un optimālu 

priekšstatu par savām tiesībām un pienākumiem, kā arī adek-

vāti realizē savu izpratnes modeli, var nodrošināt sev un pārē-

jiem labklājību, drošību, vides un attiecību sakārtotību, iegūs-

tot pieredzi dzīvei mainīgā un globāli sareţģītā pasaulē. 

  

Latvijas izglītības vadītāju asociācija (LIVA) Izglītības likuma 

grozījumu tapšanas gaitā konsekventi pauda viedokli par ne-

pieciešamību atgriezties pie sabalansētas izpratnes par tiesī-

bām un pienākumiem. 

 

Grozījumi izglītības likumā par izglītojamā un viľa vecāku 

pienākumiem ir grūti un ilgi nākuši, bet Latvijas augstākā vara 

– Saeima – ir pieņēmusi pareizu lēmumu. 

 

Kļūdas atzīšana nav patīkama, kļūdas labošana nav viegla, 

bet ir sperts pirmais solis labojuma virzienā. Protams, neviens 

normatīvais akts nav pašpietiekams, un būs nepieciešams 

daudz sapratnes, iecietības un mīlestības, lai iedzīvinātu liku-

ma grozījumu saturu. Tas būs iespējams vienīgi uzticības 

gaisotnē, ar sabiedrības atbalstu, kopīgi darbojoties trim sa-

skaitāmajiem: ģimenei, bērnam un izglītības iestādei. 

 

Grozījumi Izglītības likumā paplašina arī pedagoga pienāku-

mus, un ir pilnīgi pašsaprotami, ka ikviens pedagogs piedalās 

mācību procesa pilnveidē. 

 

Zīmīgs šķiet fakts, ka ar grozījumiem Izglītības likumā ir mai-

nījies ne tikai pienākumu jēgpilnais saturs, bet arī skaitliski 

vienādojies pedagogu un izglītojamo pienākumu uzskaitījums. 

Tās ir likumsakarīgas izmaiľas pedagogu un izglītojamo - 

dialoga veidotāju un uzturētāju attiecībās. Grozījumiem Izglītī-

bas likumā un to iedzīvināšanai jākļūst par reālu piemēru, kā 

kvantitatīvas izmaiľas nodrošina kvalitatīvas pārmaiľas. 

 

 

 

Paplašināta viena no svarīgākajām sadaļām Izglītības likumā 

Baiba Bašķere, Latvijas izglī-

tības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrības (LIZDA) speci-

āliste vispārējās izglītības 

jautājumos: 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrība ir gan-

darīta par pieľemtajiem grozī-

jumiem. Uzskatām, ka ir papla-

šināta viena no svarīgākajām 

sadaļām Izglītības likumā par 

pedagogu, izglītojamo un ve-

cāku tiesībām un pienāku-

miem. Galvenokārt akcentētās 

pedagoga tiesības saľemt un 

izmantot programmas īstenošanai nepieciešamo informatīvo 

un materiālo nodrošinājumu dos iespēju pedagogiem radošāk 

sagatavoties mācību procesa īstenošanai. 

 

Izglītojamo tiesības paplašinātas, piemēram, ar normu par 

tiesībām mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt 

savas domas un uzskatus, neaizskarot citu personu cieľu un 

godu. Izglītojamā pienākums turpmāk būs ne tikai ievērot iz-

glītības iestādes nolikumu vai satversmi un iekšējās kārtības 

noteikumus, bet arī ar savu rīcību nediskreditēt izglītības ie-

stādi. Izglītojamajam ir pienākums ievērot pedagogu, izglītoja-

mo un citu personu tiesības un intereses, kā arī nepieļaut 

emocionālu un fizisku vardarbību, neapdraudēt savu un citu 

personu veselību, drošību un dzīvību. Izglītojamā pienākums 

ir būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās, atrasties 

izglītības iestādē iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā 

apģērbā, kā arī piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā 

un sakārtošanā. Mūsuprāt, lai šīs normas tiktu ievērotas, izglī-

tības iestādes uzdevums būtu tās iestrādāt iekšējās kārtības 

noteikumos un konsekventi ievērot visām izglītības procesā 

iesaistītajām pusēm.  

 

Atbalstāmas arī grozījumos noteiktās tiesības pašvaldībām 

saistošajos noteikumos paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansē-

jumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionā-

lās ievirzes izglītības iestādēs. Mums šķiet pozitīvs arī preci-

zējums par izglītības iestāţu no maksas pakalpojumiem gūto 

ieľēmumu izlietojumu. 

 

Sevišķi pozitīvi vērtējam Izglītības likuma grozījumus, kas 

paredz, ka par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju 

attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā 

sešus mēnešus iepriekš. Tas izslēdz iespēju pieľemt neraci-

onālus, nepārdomātus lēmumus īsi pirms mācību gada sāku-

ma. 
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Liepājas pilsētas izglītības speci-

āliste Aelita Antonova: 

 

Runājot par veiktajiem grozījumiem 

„Izglītības likumā”,  vairāk gribētu 

akcentēt tieši tās lietas, kas skar sko-

lēnu un vecāku pienākumus. Bieţi 

vien skolēni aizmirst par saviem pie-

nākumiem skolā, klasē. Daudzi var-

darbības gadījumi attiecībās starp 

skolēniem pierāda tikai to, ka tam 

jāpievērš lielāka uzmanība, tāpēc ļoti 

pozitīvi vērtējams tas, ka ir konkreti-

zēti izglītojamo pienākumi, uzsverot 

neapdraudēt savu un citu personu veselību un dzīvību. 

 

Manuprāt, pēdējā laikā esam lieguši skolēniem pildīt tās lie-

tas, kas veicinātu viľu daţādu prasmju attīstīšanu, t.i., piedalī-

ties iestādes vides sakopšanā un saglabāšanā. Lielākā daļa 

skolēnu vienkārši vairās no šīm lietām, tāpēc apsveicami, ka 

šie jautājumi beidzot tiek akcentēti. Nenoliedzami, ka pienā-

kums piedalīties savas skolas vides sakopšanā tikai palielinās 

skolēnu atbildību un pilnveidos daţādas dzīves prasmes. 

 

Ar grozījumiem ir konkretizēti pedagogu vispārīgie pienākumi, 

akcentējot to, ka pedagogiem  īpašu vērību ir jāvelta izglītoja-

mo attieksmes veidošanai – pret savu valsti, pilsētu vai nova-

du, skolu, klasi, savām un svešām lietām, pret apkārtējiem 

cilvēkiem. Par šīm lietām pedagogam arvien vairāk un vairāk 

jārunā savās klases stundās, jāorganizē neformālas sarunas, 

jāiesaista skolēni daţādos interesantos pasākumos.  

 

Pēdējā laikā sabiedrībā tiek apspriesti jautājumi par pedago-

ga darbu, viľa sūtību. Es uzskatu, ka lielākā daļa pedagogu ir 

tie, kas vienmēr strādās tā, lai tiktu nodrošināts pilnvērtīgs 

izglītības process – mācību un audzināšanas darbs. Atzinīgi 

vērtēju, ka Izglītības likuma grozījumos ir akcentēts, ka peda-

gogam ir tiesības piedalīties izglītības procesa pilnveidē, kā 

arī tiesības saľemt ne tikai materiālo, bet arī informatīvo no-

drošinājumu. Papildus noteiktas tiesības saľemt sabiedrības 

atbalstu izglītības procesa īstenošanā. 

 

Mēs daudz runājam par pedagogu un izglītojamo tiesībām un 

pienākumiem, bet ļoti svarīgi, ka skolas dzīves darbībā un 

bērna audzināšanā iesaistās vecāki un novērtēju to, ka izda-

rot izmaiľas likumā, tiek akcentēti arī  vecāku pienākumi. Ve-

cāku pienākums ir ievērot ne tikai sava bērna tiesības, bet arī 

pārējo bērnu, pedagogu un citu personu tiesības un intereses. 

 

 

Turpinājums no 6.lpp. 

Grozījumi likumā palielinās skolēnu atbildību un pilnveidos dažādas dzīves prasmes 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā dāvina katrai 

Latvijas vispārizglītojošās izglītības iestādei vienu DVD 

"Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988–2008" komplektu un 

cer, ka tas noderēs kā ilustratīvs palīgmateriāls jaunākās 

vēstures skaidrošanai, it īpaši Eiropas dienā, ko katru 

gadu atzīmējam 9.maijā. 

 

Latvijai rezumējot noieto valsts atjaunošanas un demokratizā-

cijas 20 gadu garo ceļu, no kura pieci gadi – Eiropas Savienī-

bā, producentu grupa "BetaFakts" ar Eiropas Komisijas pār-

stāvniecības Latvijā atbalstu izveidoja dokumentālo seriālu 

"Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988–2008". Tas sastāv no septi-

ņām sērijām, katra 50 minūšu gara un aptver 3 gadus Latvi-

jas, Eiropas un pasaules vēsturē. Dokumentālais seriāls tika 

parādīts televīzijas kanālā TV3 pagājušā gada maijā (atkārtoti 

augustā), pulcējot 110 tūkstošu skatītāju lielu auditoriju. 

 

"Baltijas ceļš, līdzīgi kā Berlīnes mūra krišana, iezīmē atskai-

tes punktu demokratizācijai Centrālajā un Austrumeiropā. 

Iestāšanās Eiropas Savienībā bija loģisks turpinājums Latvijas 

atpakaļceļam Eiropā. Dokumentālais seriāls "Atgriešanās 

Eiropā" vēsturiski, informatīvi precīzi un izklaidējoši ļauj atce-

rēties piemirsto un salīdzināt, kā bija," raidījumu ciklu piesaka 

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šul-

ca. "Salīdzinājumā ir meklējamas atbildes uz jautājumu: kā 

mūsu dzīvi ietekmējusi Eiropas Savienība. Atskatīties, lai ietu 

uz priekšu – tas ir arī man vēlējums seriāla skatītājiem," viľa 

piebilst. 

 

„Šo septiľu sēriju kopējais vēstījums būs par Latvijas attīstību 

un briedumu, par to, kā, mācoties un kļūdoties, mūsu sabied-

rība kļuvusi pieaugusi. Mums ir jāatceras sava pieredze! Ska-

tītājiem būs interesanti atsaukt atmiľā notikumus, kurus tie ir 

piedzīvojuši, un tagad – ar laika distanci – izdarīt savus seci-

nājumus,” – norāda raidījumu cikla producents Ēriks Niedra. 

"Dokumentālo seriālu veidojam ar svaigu šodienas skatu uz 

pagātni skatītājam draudzīgā valodā, kurā nelietojam 

"augstus formulējumus" un statistikas skaitļus," viľš raksturo 

seriālu. 

 

Plānots, ka DVD "Atgriešanās Eiropā" komplektu, kas sastāv 

no četriem diskiem, varēs saľemt izglītības pārvalţu seminā-

rā 28.aprīlī un EK pārstāvniecībā Latvijā (tel. 67085410, e-

pasts COMM-REP-RIX-INFOPOINT@ec.europa.eu). 

Dokumentālais seriāls "Atgriešanās Eiropā"– EK dāvana skolām 
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Lai operatīvāk reaģētu uz narkotisko un alkoholisko vielu 

lietošanu skolās, nodrošinātu atkarību profilaksi un sa-

skaņoti rīkotos gadījumos, kad izglītības iestādē konsta-

tēta atkarību izraisošu vielu lietošana, Izglītības un zināt-

nes ministrija (IZM) sagatavojusi Ministru kabineta (MK) 

noteikumu projektu „Kārtība, kādā nodrošināma izglītoja-

mo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības 

pieejamība izglītības iestādēs”.  

 

Noteikumi paredz, ka izglītības iestādei ir jāizstrādā kārtība 

(atsevišķs rīcības plāns vai sadaļa izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumos), kā rīkoties, ja izglītības iestādē ir noti-

kusi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu ap-

reibinošo vielu lietošana, glabāšana vai izplatīšana. MK notei-

kumu pielikumā ir IZM izstrādātais ieteicamais paraugplāns, 

kurā noteikta konkrēta rīcība un atbildīgās personas, kā arī 

aprakstīta visu iesaistīto institūciju sadarbība atkarības vielu 

lietošanas apkarošanā.  

 

Tāpat ir noteikta izglītības iestādes vadītāja atbildība attiecībā 

uz skolēnu profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās palīdzī-

bas pieejamības nodrošināšanu izglītības iestādēs, tostarp - 

veselīga uztura principu īstenošanu un kontroli, kā arī konsul-

tācijas pedagogiem veselīga dzīvesveida un veselību veicino-

šu un higiēnas pasākumu popularizēšanā. 

Gatavojot normatīvā akta projektu notikušas konsultācijas ar 

sadarbības un sociālajiem partneriem, tai skaitā - Veselības 

ministriju, Skolu un pirmsskolu māsu biedrību, Latvijas Izglītī-

bas vadītāju asociāciju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbi-

nieku arodbiedrību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas 

vecāku apvienību VISI. 

 

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā nodrošināma izglītoja-

mo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pie-

ejamība izglītības iestādēs” 2010.gada 23.martā apstiprināts 

MK. Ar noteikumiem var iepazīties IZM mājaslapā. 

Stingrāk jākontrolē alkoholisko dzērienu, narkotisko un psihotropo vielu lietošana, 

glabāšana un izplatīšana skolās 

Aktualitātes 

Valsts valodas prasme ir svarīgs priekšnoteikums darba tirgus dalībniekiem 

Turpmāk viens no maksas pakalpojumiem, ko saskaņā ar 

Ministru kabinetā (MK) apstiprināto cenrādi sniegs Valsts 

izglītības satura centrs (VISC), būs arī valsts valodas 

prasmes pārbaužu organizēšana. 

 

Pieprasījumu pēc valsts valodas prasmes pārbaudēm pēdējā 

laikā īpaši aktualizējuši darba devēji un izglītības iestādes, 

kas īsteno valsts valodas apmācību. Šis pakalpojums arī atri-

sinās problēmu par noslēguma pārbaudes nodrošināšanu 

bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri apgūst valsts va-

lodu Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūras 

organizētajos valsts valodas kursos. 

 

Valsts valodas prasmes pārbaudei varēs pieteikt grupas, ku-

rās ir vismaz 10 cilvēku, pārbaudes tiks nodrošinātas attiecī-

gajās izglītības iestādēs un darba vietās. Tāpat pieprasītājam 

tiks rakstveidā sniegti apkopoti pārbaudes rezultāti. 

 

Saskaľā ar maksas cenrādi, VISC piedāvā sniegt arī individu-

ālās konsultācijas par valsts valodas prasmes pārbaudi un 

diagnosticējošos valsts valodas pārbaudes darbus, jo pārbau-

des pretendenti ļoti bieţi vēlas individuāli iegūt detalizētu in-

formāciju par pārbaudes prasībām un norisi, kā arī pirms pār-

baudes noteikt savu valsts valodas prasmes iespējamo līmeni 

ar diagnosticējošo valodas pārbaudes darbu palīdzību. 

 

 „Noteikumi par Valsts izglītības satura centra sniegto maksas 

pakalpojumu cenrādi” nosaka arī citus maksas pakalpojumus, 

kurus sniedz VISC - sagatavo daţādu pārbaudes darbu 

(kontroldarba, ieskaites, eksāmena) saturu, kā arī nodrošina 

valsts pārbaudes darbu materiālus augstskolām. Par samak-

su tiek sniegta arī informācija par valsts pārbaudes darbu 

rezultātiem, augstskolām tiek sagatavotas pārbaudes darbu 

rezultātu datu bāzes studentu atlasei studiju programmās. Par 

noteiktu samaksu VISC atkārtoti izsniedz vairāku dokumentu 

dublikātus un organizē kursus nometľu vadītājiem, interešu 

izglītības pedagogiem un audzināšanas darba vadītājiem. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais MK noteikumu 

projekts „Noteikumi par Valsts izglītības satura centra sniegto 

maksas pakalpojumu cenrādi” 2010.gada 23.martā apstipri-

nāts MK, ar noteikumiem un maksas pakalpojumu cenrādi var 

iepazīties MK mājaslapā. 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK-277.pdf
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40170640&mode=mk&date=2010-03-23
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No 6.līdz 11.jūlijam Rīgā notiks 

viens no šīs vasaras nozīmīgā-

kajiem un plašākajiem notiku-

miem – X Latvijas Skolu jaunat-

nes dziesmu un deju svētki, ku-

riem pašlaik aktīvi gatavojas gan 

skolēnu kolektīvi, gan svētku 

rīkotāji un atbalstītāji, lai par šo 

notikumu un tā rezultātu ganda-

rīts būtu ikviens.  

 

24.martā ikvienam interesentam 

preses konferencē bija iespēja 

plašāk iepazīties ar līdz šim paveik-

to un plānotajiem darbiem, gatavo-

joties svētkiem. Preses konferencē 

piedalījās izglītības un zinātnes 

ministre un svētku Rīcības komite-

jas priekšsēdētāja Tatjana Koķe, 

svētku izpilddirektore Agra Bērziľa, 

kā arī svētku ģenerālsponsora SIA 

„Latvijas Mobilais Telefons” prezi-

dents Juris Binde un svētku atbal-

stītāju pārstāvji: VAS „Latvijas 

Dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs 

Uģis Magonis un SIA „Rīgas Pien-

saimnieks” valdes priekšsēdētājs Nēme Jogi (Neeme Jõgi).  

 

Paldies svētku atbalstītājiem! 

 

„Apliecinu, ka esam gatavi X Latvijas Skolu jaunatnes dzies-

mu un deju svētkiem, kas Latvijā notiek kopš 1960.gada un 

šogad mēs atzīmējam svētku piecdesmito gadskārtu,” uzsvē-

ra izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe. Viľa piebilda, 

ka katra valsts un katra nācija ir gan bagāta, gan interesanta 

sev un apkārtējiem, ja tai ir ar ko lepoties un ir ar ko sevi pie-

teikt: „Latvija noteikti tāda ir, jo Dziesmu un deju svētki ir tradī-

cija, ar kuru mēs parādām pasaulei, ka protam dziedāt, pro-

tam dejot, protam sagatavot svētkus un lepojamies ar savu 

mantojumu. Lai no Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem izaug nozīmīgi un skanīgi Vispārējie Dziesmu un 

deju svētki, lai no Latvijas jaunatnes izaug stipra, varena un 

ilgtspējīga Latvija!”.  

 

T.Koķe pauda pārliecību, ka kolektīvi, to vadītāji un svētku 

virsvadītāji ar vislielāko entuziasmu un atbildību gatavojas 

svētkiem, piebilstot: „katram, kurš pieliek roku svētku organi-

zēšanā un veidošanā, pienākas vislielākā pateicība, bet šajā 

dienā īpašu paldies vēlos teikt svētku ģenerālsponsoram - 

SIA „Latvijas Mobilais Telefons” un tā prezidentam Jurim Bin-

des kungam, kā arī svētku atbalstītājiem – VAS „Latvijas 

Dzelzceļš” un valdes priekšsēdētājam Uģim Magonim, SIA 

„Rīgas Piensaimnieks” un valdes priekšsēdētājam Nēme Jogi, 

kā arī SIA „Latvija Statoil”. Šie uzľēmumi un to vadītāji rīkojas 

patriotiski, sniedzot atbalstu svētku organizēšanā. Esmu pār-

liecināta, ka svētki paliks bērnu atmiľās. Turklāt katram bēr-

nam svētki ir īpaši un bieţi vien, iespējams, tie ir pirmie un 

vienīgie”.  

 

Svētku izpilddirektore, IZM Valsts izglītības satura centra 

(VISC) vadītāja vietniece Agra Bērziľa uzsvēra: „Šis ir laiks, 

kad visā Latvijā notiek mēģinājumi, kad skolotāji un vecāki jūt 

līdzi saviem bērniem svētku atlases skatēs. Mūsu svētki ir 

īpaši ar to, ka nopietni jāapgūst gan repertuārs, gan jāprot tas 

atbilstoši pasniegt, lai svētku viesi un paši dalībnieki gūtu pa-

tiesu prieku un gandarījumu”. IZM un VISC ir pateicīgi svētku 

sadarbības partneriem, kas nolēmuši būt kopā un atbalstīt 

Latvijas skolēnus. A.Bērziľa pauda pārliecību, ka darbs un 

kopīgi sasniegtais rezultāts parādīs gan Latvijā, gan ārpus tās 

robeţām, ka mēs visi kopā esam spēcīgi un vareni, jo „X Lat-

vijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki iekļauti arī 

UNESCO 2010.-2011.gada pasaules svinamo dienu kalendā-

rā, un tā ir pirmā reize, kad kāds Latvijas notikums, līdzās 

citiem pasaules kultūras šedevriem, ir guvis šādu atzinību”. 

A.Bērziľa piebilda, ka gatavojoties svētkiem, īpaša uzmanība 

tiek veltīta zaļajai idejai, rosinot arī bērnus ar vislielāko atbildī-

bu izturēties pret vidi un tās sakopšanu.  

 

„SIA „Latvijas Mobilais Telefons” ir atbalstījis daţādus kultūras 

pasākumus, tajā skaitā – gan Vispārējos, gan Skolu  

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem šogad piecdesmitā gadskārta 

Gatavojamies svētkiem 

No kreisās - VAS „Latvijas Dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs U.Magonis , izglītības un zinātnes 

ministre T.Koķe, VISC  vadītāja vietniece A Bērziņa, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 

prezidents J.Binde un SIA „Rīgas Piensaimnieks” valdes priekšsēdētājs Nēme Jogi (Neeme Jõgi).  
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Turpinājums no 9.lpp. 

jaunatnes dziesmu un deju svētkus. Arī šogad mēs at-

balstām šos svētkus un darām to ar vienu no mūsu jaut-

rākajiem un radošākajiem simboliem – „O!Karti”, kura 

devīze ir „Kam ir ko teikt”. Un Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku dalībniekiem ir ko teikt,” uzsvēra SIA 

„Latvijas Mobilais Telefons” prezidents J.Binde. Viľš 

pauda cerību, ka darbs un enerģija, kas ir ieguldīta svēt-

ku sagatavošanā, kā arī – katra dalībnieka enerģija, ap-

vienosies, uzmirdzēs un uzvirpuļos līdzīgi kā svētku lo-

gotips – Vilciľš. J.Binde pateicās organizatoriem un da-

lībniekiem, kā arī novēlēja veiksmi visas jaunatnes svēt-

kos.  

 

„Ir taisnība tiem, kuri saka, ka dzelzceļš ir pastāvējis, 

pastāv un pastāvēs jebkuros laikos, jebkurā ekonomis-

kajā situācijā un pie jebkuras varas. To pašu mēs varam 

teikt arī par Dziesmu un deju svētkiem, kas pastāv vairā-

kas desmitgades un pierādījuši savu dzīvotspēju jebkuros 

apstākļos,” sacīja VAS „Latvijas Dzelzceļš” valdes priekšsēdē-

tājs U.Magonis. Velkot paralēles starp dzelzceļu un Dziesmu 

un deju svētkiem, viľš piebilda, ka Latvijā abiem ir senas un 

nozīmīgas tradīcijas, un tieši tāpēc VAS „Latvijas Dzelzceļš” 

jau otro reizi atbalsta svētkus, uz kuriem ieradīsies bērni no 

visas Latvijas: „Gaidīsim šos svētkus kopā, priecāsimies par 

tiem un izbaudīsim!”.  

 

Lai iepriecinātu un dotu enerģiju ikvienam mazajam dejotājam 

un dziedātājam, uz svētku atlases skatēm, kuras sākās jau 

februāra beigās, kopā ar ţūriju ceļo arī SIA „Rīgas Piensaim-

nieks” raţotais sieriľš „Kārums”. „Katrai valstij, katrai nācijai ir 

savas tradīcijas, un Latvijai noteikti tie ir Dziesmu un deju 

svētki. Šie svētki ir kultūras vēstneši, kas vēsta par Latviju. 

Tāpat Latvijai ir sieriľš „Kārums”, kas ir gan komerciāls pro-

dukts, gan tā ir arī viena no Latvijas atpazīstamības zīmēm. 

Tādēļ mūsu uzľēmumam ir īpašs gods iesaistīties un atbalstīt 

tik nozīmīgu pasākumu kā X Latvijas Skolu jaunatnes dzies-

mu un deju svētki,” teica SIA „Rīgas Piensaimnieks” valdes 

priekšsēdētājs Nēme Jogi.  

 

Savukārt vēl viens ilggadīgs Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku draugs un sadarbības partneris ir SIA „Latvija 

Statoil”, kas pirmais pieteicās kļūt par 2010.gada svētku atbal-

stītāju.  

 

Svētku logotips – rotaļu Vilciņš 

 

Pasākuma noslēgumā svētku ģenerālsponsora – SIA 

„Latvijas Mobilais Telefons” prezidents J.Binde aicināja pre-

ses konferences dalībniekus izkrāsot svētku simbolu – Vilci-

ņu, tādējādi katram pieliekot savu roku, lai „svētki tiešām būtu 

skaisti un lai Vilciľš sāktu griezties”.  

 

Kā pirmā zaļo līniju Vilciľā iekrāsoja izglītības un zinātnes 

ministre T.Koķe un novēlēja: „Lai skolēnu skanīgās balsis un 

ritmiskais dejas solis vieno visas Latvijā dzīvojošās paaudzes, 

lai šie svētki nes ikvienam gandarījumu un liek izskanēt Latvi-

jas vārdam plašajā pasaulē!”.  

 

Vilciľa oranţo līniju iekrāsoja J.Binde, veltot to visiem tiem, 

kam ir ko teikt gan dziesmā, gan dejā, gan jebkurās citās rei-

zēs. A.Bērziľa krāsoja dzelteno līniju, uzsverot, ka jau šobrīd 

Vilciľš ar lielu iedvesmu virpuļo pa visu Latviju, apvienojot 

krāsas, dziesmas un dejas. Savukārt U.Magonis iekrāsoja 

gaiši zilo līniju, vēlot, lai bērniem nekad nezūd prieks dziedāt 

un dejot, jo, kamēr bērni dziedās un dejos, pastāvēs Dziesmu 

un deju svētki. Noslēgumā, iekrāsojot tumši zilo līniju, N.Jogi 

vēlēja, lai skolēniem vienmēr ir enerģija un lai tā viľiem ļauj 

darboties un virzīties uz priekšu.  

 

Unikāla tradīcija 

 

Svētki ir unikāla tradīcija, bez kuras nav iedomājama Latvijas 

skolēnu dzīve. Svētki aizsākās 1960.gadā, kad 24.jūnijā Rīgā 

pulcējās vairāk nekā astoľi tūkstoši dalībnieku no 178 sko-

lām. Virsdiriģents Leonīds Vīgners, uzrunājot svētku dalībnie-

kus, sacīja: „Sveicot visus skolēnus, Pirmo Dziesmu un deju 

svētku dalībniekus, novēlu, lai viss paveiktais darbs vainago-

tos jo spoţiem panākumiem un būtu par pamudinājumu mūsu 

jaunatnes tālākai muzikālai izaugsmei”.  

 

X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku patrons ir 

Valsts prezidents Valdis Zatlers. Svētkus organizē Izglītības 

un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs. Plānots, 

ka svētkos Rīgā piedalīsies apmēram 30 000 bērnu un jaun-

iešu, bet visā Latvijā, tajā skaitā – atlases skatēs un konkur-

sos, kopumā piedalīsies vairāk nekā 100 000 skolēnu – kori, 

tautas un mūsdienu deju ansambļi, pūtēju orķestri, folkloras 

kopas, lietišķās mākslas lietpratēji, pētnieki un vides draugi.  

Svētki ir auguši un pilnveidojušies gadu no gada – dalībnieki 

nākuši klāt aizvien kuplākā pulkā, kopjot gan meistarību, gan 

daţādās mākslinieciskās izpausmes. Vēsturē spilgti ierakstīju-

šies 1989.gada svētki, kad trešās tautas atmodas laikā Meţa-

parka estrādē tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs un kop-

koris izpildīja ilgus gadus aizliegto Latvijas himnu „Dievs, svētī 

Latviju”. Nākamie svētki – 1995.gadā jau notika atjaunotā 

Latvijā.  

 

Plašāka informācija mājaslapā http://www.dziedundejo.lv. 

http://www.dziedundejo.lv/
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Ziņojums, ar kuru nākusi klajā Eiropas Komisija, liecina, 

ka pēdējā desmitgadē, kurā uzsākta par “Boloņas proce-

su” nosauktā reformu plāna īstenošana, Eiropas valstis 

joprojām saskaras ar izaicinājumiem augstākās izglītības 

modernizācijā. Ziņojuma sagatavošanai informāciju snie-

gušas 46 Boloņas procesa dalībvalstis, un tajā teikts, ka 

ekonomiskā krīze augstāko izglītību Eiropā nav ietekmē-

jusi vienādi: dažas valstis ir investējušas vairāk, bet citas 

ir veikušas radikālus samazinājumus ieguldījumiem 

augstākajā izglītībā.  

 

Ziľojums “Tiešskats uz augstāko izglītību Eiropa 2010: Bolo-

ņas procesa ietekme” (Focus on Higher Education in Europe 

2010: The impact of the Bologna Process) atklāj, ka Boloľas 

process pamatos ir sasniedzis sākotnēji nospraustos mērķus. 

Tas bijis iespējams, pateicoties kopīgai sadarbībai, kas ļāva 

sasniegt vairāk nekā tad, ja valstis būtu rīkojušās katra atse-

višķi.  

 

Latvija ir Boloľas procesa dalībvalsts kopš 1999. gada, kad 

ceļu uz kopīgo augstākās izglītības telpu aizsāka 29 Eiropas 

valstis. Latvija nacionālo informāciju Eurydice ziľojumam 

sniedz jau piekto reizi.  

 

 

Svarīgi rīkoties saskaņoti 

 

Ziľojumā atklātas atšķirīgās 

reakcijas uz ekonomisko krīzi 

un secināts, ka tagad vairāk 

nekā jebkad Eiropai ir vitāli 

svarīgi rīkoties saskaľoti un 

investēt augstākās izglītības 

modernizācijā, lai palīdzētu tās 

pilsoľiem iekļauties jaunajā 

ekonomiskajā, demogrāfiskajā un sociālajā situācijā. Ir nepie-

ciešama arī rīcība, lai augstākajā izglītībā iesaistītu sociāli 

mazāk aizsargātas grupas un pieaugušos. 29 valstis ir palieli-

nājušas finansējumu augstākajai izglītībai, bet starp valstīm, 

kuras ievērojami samazinājušas finansējumu, ir Īrija, Īslande, 

Igaunija, Horvātija, Moldova, Ukraina, Bijusī Dienvidslāvijas 

Republika Maķedonija un Latvija. 

 

Ziľojumā uzsvērts, ka no valstīm gaida aktīvāku rīcību, kas 

veicinātu studentu mobilitāti. Eiropas programmas šajā jomā ir 

bijušas mobilitātes lielākās veicinātājas, un arī ziľojums par 

Eiropas augstākās izglītības telpas turpmāko prioritāti nosaka 

tieši mobilitāti. Neskatoties uz ciešo saikni starp mobilitāti un 

imigrācijas politiku, tikai sešas valstis – Grieķija, Igaunija, Lat-

vija, Nīderlande, Portugāle un Somija – pievērš uzmanību 

imigrācijas prasību saskaľošanai ar nepieciešamību veicināt 

mobilitāti. 

 

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas 

komisāre Androlla Vassiliu (Androulla Vassiliou) uzskata: 

„Pēdējā desmitgade ir veicinājusi ievērojamu augstākās izglī-

tības sistēmu attīstību, ieskaitot nozīmīgas kvalifikāciju un 

kvalitātes nodrošināšanas struktūru reformas. Mums jāturpina 

modernizācija un kvalitātes nodrošināšana augstākajā izglītī-

bā, kā arī jādara tā pieejamāka pilsoľiem. Šai virzībai tālāku 

impulsu dos jaunā stratēģija “Eiropa 2020”, kas sekmēs ab-

solventu skaita palielināšanos no vienas trešdaļas līdz vismaz 

40% no iedzīvotāju kopskaita.” 

 

Boloľas process ieguva savu nosaukumu atbilstoši Itālijas 

pilsētai, kurā 1999.gada jūnijā aizsākās reformas ar mērķi 

padarīt Eiropas augstāko izglītību savietojamāku, salīdzinā-

māku, konkurētspējīgāku un studentiem pievilcīgāku. Process 

paredz: 

trīs ciklu sistēmas ieviešanu (bakalaura, maģistra, dok-

torantūras studijas), 

kvalitātes nodrošināšanu, 

kvalifikāciju un studiju periodu atzīšanu. 

 

Trīs ciklu sistēma un augstāki kvalitātes standarti tagad ir 

Eiropas norma, lai gan kvalifikāciju atzīšana joprojām daţos 

gadījumos ir problemātisks jautājums.  

 

Ziľojumu Eiropas Komisijas 

uzdevumā ir sagatavojis 

Eurydice tīkls 

(www.eurydice.org), kurš no-

drošina informāciju un analītis-

kus pārskatus par Eiropas izglī-

tības sistēmām un politiku. 

Tīklu koordinē un vada Eiropas 

Savienības Izglītības, audiovi-

zuālo lietu un kultūras izpilda-

ģentūra, kas koordinē publikāciju izstrādi un uztur datubāzes. 

 

Papildu informācija: 

Par  Boloľas procesu: 

http://ec.europa.eu/education/higher-education/

doc1290_en.htm 

 

Par ministru konferenci Budapeštā un Vīnē: 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/

bologna/2010_conference/ 

 

Par ES izglītības politiku un programmām: 

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 

 

Eurydice ziľojums “Tiešskats uz augstāko izglītību Eiropa 

2010: Boloľas procesa ietekme” (Focus on Higher Education 

in Europe 2010: The impact of the Bologna Process) 

 

Informācija par izglītības un zinātnes ministres dalību  

konferencē 

Augstākajā izglītībā turpinās modernizācija 

Eurydice ziņojums 

Ekonomiskā krīze augstāko izglītību Eiropā nav 

ietekmējusi vienādi: dažas valstis ir investējušas 

vairāk, bet citas veikušas radikālus samazinājumus 

ieguldījumiem augstākajā izglītībā.  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN
http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/4936.html
http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/4936.html
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Lielākā daļa jauniešu pēc vidusskolas vēlas studēt augstskolās Latvijā 

Lielākā daļa jauniešu, kas šogad vai nākamgad pabeigs 

vidusskolu, plāno turpināt mācības kādā no Latvijas 

augstskolām. Tā liecina Valsts izglītības attīstības aģen-

tūras (VIAA) īstenotās Euroguidance programmas veiktās 

aptaujas rezultāti izstādē „Skola 2010”. Skolēnu un stu-

dentu aptaujā piedalījās 236 respondenti, no kuriem 130 

patlaban mācās vidusskolas 11. vai 12. klasē.  

 

58,9% jauniešu, kas piedalījās aptaujā, plāno studēt augst-

ākajā mācību iestādē. 56,4% plāno mācīties Latvijā, bet 

43,6% – kādā no ārvalstīm. Atbildot uz jautājumu par motivā-

ciju mācīties/studēt ārzemēs, visvairāk aptaujas dalībnieku 

atzīmējuši, ka tās ir interesantas studiju programmas un ie-

spējas pilnveidot svešvalodas zināšanas, studējot ārzemēs. 

Vairāk nekā puse – 51,4% aptaujas dalībnieku atzinuši, ka 

viľu līdzšinējā pieredze ārzemēs bijusi saistīta ar tūrisma ce-

ļojumu un atpūtu, un tikai pavisam neliela daļa piedalījusies 

jaunatnes programmās, skolēnu/studentu, kultūras apmaiľā 

vai praksē, kā arī vasaras darbā.  

 

30,2% jauniešu atzinuši, ka informāciju par mācībām nemeklē 

internetā, 26% to meklē Nacionālajā izglītības iespēju datubā-

zē NIID.LV, savukārt 18,2% – www.viaa.gov.lv/Euroguidance.   

 

21,2% jauniešu atbalstu karjeras plānošanā saľem pasāku-

mos mācību procesa laikā, 19,8% – ārpusstundu pasākumos, 

19,6% – informācijas stendā. Tāpat jaunieši atzīmējuši, ka 

plānot karjeru viľiem palīdz karjeras centrs, tikšanās ar karje-

ras konsultantu, kā arī tikšanās ar uzľēmējiem.  

 

Plānojot savu karjeru, jaunieši meklē informāciju internetā, 

gūst to no tuviniekiem un draugiem, kā arī apmeklē atvērto 

durvju dienas, aizpilda karjeras testus un lasa laikrakstus.  

 

„Aptaujā gūtie dati norāda, kādi ir Latvijas jauniešu studiju 

mērķi un plānotie līdzekļi šo mērķu sasniegšanā. Taču padziļi-

nātās sarunās ar jauniešiem atklājas, ka šie mērķi un plānotie 

līdzekļi bieţi vien ir iluzori, īpaši par studiju iespējām ārvalstīs. 

Ļoti iespējams, ka iemesls tam ir dzīves pieredzes trūkums, jo 

liela daļa no šiem jauniešiem ārvalstu pieredzi guvuši tūrisma 

un atpūtas ceļojumos. Viľiem nav nojausmas par dzīvošanas 

izmaksām ārvalstīs pat tādos gadījumos, kad studijas ir bez 

maksas. Tāpat jaunieši bieţi vien nezina, ka studiju program-

mu piedāvājums angļu valodā ir visai ierobeţots valstīs, kur 

nacionālā valoda nav angļu valoda. Man šķiet, ka tie jaunieši, 

kuri nolēmuši uzsākt studijas Latvijā, ir nopietnāk pārdomājuši 

savas nākotnes mērķus,” uzsver VIAA Informācijas un karje-

ras atbalsta departamenta direktore Aleksandra Joma.   

Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties šajā mājaslapas sadaļā. 

 

VIAA veic EK informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance 

funkcijas Latvijā, apkopojot un izplatot informāciju par izglītī-

bas iespējām Eiropā, lai sekmētu jauniešu mobilitāti izglītības 

ieguves nolūkā. Arī Nacionālā izglītības iespēju datubāze 

NIID.LV ir VIAA pārziľā.  

 

Papildu informācija: Ruta Mihalovska, VIAA Sabiedrisko attie-

cību speciāliste, tālr.67359076, e-pasts:  

ruta.mihalovska@viaa.gov.lv 

Pētījums 

             RTU rīko Atvērto durvju dienu visai ģimenei 
 

Sestdien, 10. aprīlī, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notiks Atvērto durvju diena, kurā pirmo reizi ciemos tiek gaidīti 

ne tikai topošie studenti, bet arī viņu vecāki, jaunākie brāļi un māsas.  

 

Topošie studenti uzzinās par RTU studiju programmām un uzľemšanas noteikumiem, par studiju kredītiem un stipendijām, par 

apmaiľas studijām ārzemēs, sporta un kultūras aktivitātēm, sadzīvi RTU fakultātēs un dienesta viesnīcās.  

Skolēnu vecākiem tiks piedāvātas lekcijas par skolēnu motivēšanu studijām, bet jaunākie brāļi un māsas tiks aicināti piedalīt ies 

tehniskās jaunrades darbnīcās un konkursos.  

 

RTU Lielajā aulā tiks demonstrētas Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta «Dabaszinības un 

matemātika» sarūpētas filmas par tiem uzľēmumiem, kas ir lielākie inţenieru darba devēji Latvijā.  

 

Plašāka informācija RTU mājaslapā. 

http://www.visidati.lv/res/35299343654208/
http://www.rtu.lv/content/view/3942/1659/lang,lv/
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Pagājušajā nedēļā, 26.martā, izglītības,  zinātnes un spor-

ta ministre Tatjana Koķe uz tikšanos bija aicinājusi XXI 

Ziemas Olimpisko spēļu dalībniekus, viņu trenerus un 

sporta federāciju pārstāvjus, lai pasniegtu simboliskus 

čekus par Latvijas komandas augstajiem sasniegumiem 

Vankūverā. 

 

„Paldies par tām pozitīvajām emocijām – sajūsmu, prieku un 

lepnumu, kuras jūs sagādājāt Latvijai, visiem līdzjutējiem un jo 

īpaši Latvijas bērniem un jauniešiem. Esmu pārliecināta, ka 

mūsdienu cilvēks var veidoties tad, ja viľam ir ideāli, un jūs 

tādi esat daudziem simtiem, tūkstošiem bērnu un jauniešu. 

Nenoliedzami, no sportista tas prasa lielu atbildību, jo izšķirī-

gos brīţos svarīgs ir gan personīgi sasniegtais rezultāts, bet 

arī apziľa, ka nedrīkstat pievilt tos, kas jums tic,” uzrunājot 

pasākuma dalībniekus teica ministre. 

 

 Kā valsts atzinība un pateicība par Latvijas komandas augst-

ajiem sasniegumiem Vankūverā XXI Ziemas Olimpisko spēļu 

dalībniekiem – Martinam Dukuram par izcīnīto 2.vietu un To-

masam Dukuram par izcīnīto 4.vietu skeletonā, Andrim Šicam 

un Jurim Šicam par izcīnīto 2.vietu kamaniľu divniekā, viľu 

treneriem, kā arī Latvijas Bobsleja federācijai, Latvijas Kama-

niľu sporta federācijai un Latvijas Hokeja federācijai tika pa-

sniegti simboliski čeki. Plānots, ka līdzekļi sportistu, viľu tre-

neru un sporta federāciju kontos nonāks uz Lieldienām, kad 

tiks nokārtotas visas formalitātes, ľemot vērā normatīvajos 

aktos noteikto kārtību. 

 

T.Koķe uzsver, ka Latvijas komanda bija ļoti labi sagatavota, 

un sportisti gan fiziski, gan psiholoģiski bija gatavi startiem, 

tādēļ iepriecinoši, ka šajā sareţģītajā finansiālajā situācijā 

tomēr rasta iespēja sportistus, trenerus un sporta federācijas, 

kas ieguldījušas milzīgu darbu, gatavojoties olimpiādei, apbal-

vot ar maksimālajām naudas prēmijām, kādas paredz Ministru 

kabineta noteikumi. „Šī ir atbilstoša rīcība, valstij parādot savu 

attieksmi, demonstrējot atbildību un pasakoties sportistiem, 

kuri Latviju pārstāvēja vairāk kā godam un lika mūsu valsts 

vārdam izskanēt visā pasaulē. Turklāt komandas sasniegumi, 

kādi tie bija Vankūverā, Latvijas vēsturē nav bijuši, un tie gan 

vairo mūsu vienotību, gan stiprina patriotismu,” saka ministre. 

 

 

Saņem čekus par sasniegumiem XXI Ziemas Olimpiskajās spēlēs 

Sports 

Fotomirklis pēc svinīgā pasākuma Izglītības un zinātnes ministrijā.  
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Turpinājums no 13.lpp. 

Īpašs paldies par sapratni Latvijas valdībai, Ministru preziden-

tam, finanšu ministram un Latvijas Nacionālajai Sporta pado-

mei, kas atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasīju-

mu par naudas balvu piešķiršanu, jo šāds lēmums varēja tikt 

pieľemts tikai kopīgā darbā un rodot vienotu izpratni, tajā 

skaitā – par valsts atbildību to cilvēku priekšā, kas likuši Latvi-

jas vārdam iegūt plašu un pozitīvu starptautisku skanējumu. 

 

Latvijas sporta federācijas augstu novērtē piešķirtās naudas 

balvas, kuras paredzēts ieguldīt konkrētā sporta veida un 

jaunatnes sporta programmu attīstībai. „Esam ļoti pateicīgi 

par federācijai piešķirto naudas balvu un varu ar pilnu atbildī-

bu apliecināt, ka šie līdzekļi līdz pēdējam santīmam tiks izlie-

toti jaunatnes sportam, lai gan skeletonā, gan bobslejā gata-

votu jauno maiľu,” sacīja Latvijas Bobsleja federācijas valdes 

loceklis un bijušais olimpietis Zintis Ekmanis. 

 

Kopš pagājušā gada jūlija IZM pārľēmusi arī jaunatnes politi-

kas īstenošanu, kuras viens no svarīgiem virzieniem ir jaun-

iešu sporta attīstība. Tāpēc ministre novēlēja, lai arī ar sporta 

federāciju un Latvijas Olimpiskās komitejas atbalstu Latvijā 

aizvien vēršas plašumā visa veida aktivitātes, kas rosina un 

stiprina jauniešu izpratni par veselīgu dzīvesveidu un interesi 

par sportu. 

 

Ministre uzsver, ka Latvijas dalība XXI Ziemas Olimpiskajās 

spēlēs Vankūverā bija sekmīga, tā vienlaikus bija laba iespēja 

pozicionēt valsti starptautiski. Tas viss kopā radījis prieku, 

gandarījumu un lepnumu par valsti, par sportistiem un viľu 

rezultātiem – mums pašiem par sevi. Prieks, ka mūsu sportisti 

bija atbilstoši sagatavoti; lepnums, ka mēs spējām pārstāvēt 

savu valsti godam, gūt medaļas. Lepnums arī par to, ka Latvi-

ju Kanādā atpazina, zināja mūsu nozīmīgākos rezultātus 

sportā. Gandarījums, ka jau Olimpiādes pirmajā dienā – atklā-

šanas ceremonijā, Latvijas komanda izcēlās uz citu valstu 

komandu fona ar sportistu skaitu un ar vieniem no elegantā-

kajiem formastērpiem. To atzīmēja gan Itālijas sporta ministrs, 

gan Gruzijas un Igaunijas prezidenti. Latvijas komanda Van-

kūverā bija unikāla ar to, ka to komandu veidoja gan izcili atlē-

ti, gan vienlaikus olimpiskajā izlasē bija pārstāvētas ģimenes 

 

Sasniegumi Vankūveras Olimpiskajās spēles ir labs stimuls 

un pieredze komandai, lai sagatavotos nākamajiem startiem 

un nākamajām Olimpiādēm. Šie rezultāti ir konkrēti argumen-

ti, lai rūpētos arī par turpmāko sporta attīstību, atbalstu spor-

tam, sportistiem un lai Latvijas pārstāvji nonāktu uz goda pje-

destāla. Tāpat šie sasniegumi ir labs veids, lai ilgtermiľā iein-

teresētu un stiprinātu bērnu un jauniešu interesi par sportu, 

par olimpisko kustību, kā arī līdztekus – par veselīgu dzīves-

veidu un lietderīgu laika pavadīšanu. Īpaši būtiski starti Van-

kūverā bija tiem sportistiem, kuriem šī bija pirmā Olimpiāde, jo 

tā ir neatsverama pieredze, rūdījums nākamajiem startiem un 

jo īpaši – nākamajās Olimpiskajās spēlēs.  

 

 

IZM mājaslapā, sadaļā “Fotogalerijas” , iespējams gūt plašāku 

ieskatu 26.martā notikušajā svinīgajā pasākumā. 

Pateicību no ministres T.Koķes saņem Martins Dukurs.  

No kreisās - Juris Šics un Andris Šics . 

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/foto.html
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Aizritējis konkurss „Jaunais profesionālis 2010” 

„Jūs šajās dienās esat 

paveikuši to, kam minis-

trijai, man vai maniem 

kolēģiem nepieciešams 

ilgāks laiks. Proti, mēs 

varam stāstīt par to, cik 

labi ir mācīties profesi-

onālās izglītības iestādē 

un cik labi ir apgūt aro-

du, bet jūs to parādījāt 

visiem, kas bija ieradu-

šies šajās dienās Ķīpsa-

lā,” teica izglītības un 

zinātnes ministre Tatjana 

Koķe, uzrunājot Latvijas 

profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņu kon-

kursa „Jaunais profesi-

onālis 2010” laureātu 

apbalvošanas pasākuma 

dalībniekus 28.februārī. 

 

Pārliecināties par savu 

varēšanu iespējams tikai un vienīgi darot. „Pieľemu, ka šeit ir 

arī audzēkľi, kuri vēl domā - vai tas īsti ir tas, ko es gribu un 

ko es varu. Taču sākumā vajag darīt, tad arī darāmais iepatī-

kas, vairojas prasmes un iemaľas. Tādēļ vēlu jauniešiem 

uzcītību un tad arī neizpaliks izcilība!” sacīja T.Koķe. 

 

Ministre atzīmēja, ka sekmīga konkursa norise nebūtu iespē-

jama bez atbalstītājiem un bez materiāliem, ar ko strādāt. 

Tādēļ īpašs paldies visiem atbalstītājiem, kuri gadu garumā 

rūpējas un sniedz atbalstu, lai vairotos profesionālās izglītības 

prestiţs, lai jaunieši ar lielāku prieku nāk un mācās arodus. 

„Lielākie ieguvēji ir paši konkursa dalībnieki, jo tikai un vienīgi 

prasmes un to pilnveide dos jauniešiem neatkarību, patstāvī-

bu un brīvību. Šīs lietas ir lielākās vērtības gan, lai katrs vei-

dotu savu dzīvi, gan, lai attīstītos Latvijas tautsaimniecība,” ir 

pārliecināta ministre.  

 

Konkursa rezultāti 
 

Mehatronika 

Mobilās Robotikas konkurss. 1.vieta - Bruno Bremmers, 

Kristaps Melderis ( Rīgas Tehniskā koledţa), 2.vieta -  Artis 

Auniľš, Mihails Afanasjevs  (RTU Liepājas filiāles profesionā-

lā vidusskola), 3.vieta -  Jānis Stašs, Agris Jēkabsons (Rīgas 

Tehniskā koledţa). 

 

Kokizstrādājumu izgatavošana. Galdnieku konkurss. 

1.vieta - Edijs Ločmelis (Rīgas Amatniecības vidusskola), 

2.vieta - Edgars Liepa (Ogres Amatniecības vidusskola), 

3.vieta - Jānis Graudēvics (Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

profesionālā vidusskola). 

 

Būvniecība 

Sausā būve un ēku siltināšana. 1.vieta - Armands Krug-

lauţs, Elvijs Morozovs (Apguldes arodvidusskola), 2.vieta - 

Stanislavs Stankevičs, Aleksandrs Pasečniks (Daugavpils 

Celtnieku profesionālā vidusskola), 3.vieta - Kristaps Skras-

tiľš, Līga Stola (Rīgas Būvniecības vidusskola). 

 

 Flīzēšana. 1.vieta - Olari Kumel (Tallinna Ehituskool), 

2.vieta - Kristaps Petrovičs (Saldus Profesionālā vidusskola), 

3.vieta - Jānis Ošis (Limbaţu Profesionālā vidusskola). 

 

 Dekoratīvā apmešana. 1.vieta -  Igors Lavišs (Apguldes 

arodvidusskola), 2.vieta - Jānis Treimanis (Laidzes Profesi-

onālā vidusskola). 3.vieta - Jānis Mellenbergs, Kristaps Milto-

vičs (Saldus Profesionālā vidusskola). 

 

 Dekoratīvā krāsošana. 1.vieta - Natalja Davodova (Tallinna 

Ehituskool), 2.vieta - Toms Mednis (Jāľmuiţas Profesionālā 

vidusskola), 3.vieta - Aleksejs Ţarkovs (Rīgas Būvniecības 

vidusskola). 

 

Sausās būves darbi. 1.vieta - Andris Grīnhofs, Lauris Pu-

čurs (Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola), 2.vieta - 

Artūrs Priedītis, Jānis Baranovs ( Rīgas Būvniecības vidus-

skola), 3.vieta - Jānis Mellenbergs, Kristaps Miltovičs (Saldus 

Profesionālā vidusskola). 

Profesionālā izglītība 

Konkursa ""Jaunais profesionālis 2010" skaistumkopšanas dalībnieki un pedagogi. Centrā - Rīgas Stila un 

modes profesionālās vidusskolas  direktore Silvija Voitišķis un izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe. 
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Viesmīlība 

Ēdienu gatavošanas konkurss. 1.vieta - Kārlis 

Mugins (Restorānu servisa skola), 2.vieta - Diāna 

Čakiru (Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionā-

lā vidusskola), 3.vieta - Jēkabs Naumovs (Rīgas 

Tūrisma un tirdzniecības skola) 

 

Viesu apkalpošanas konkurss. 1.vieta - Artis Plē-

sums (Restorānu servisa skola), 2.vieta - Baiba 

Īvāne (Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skola), 

3.vieta - Alfs Videnieks (Rīgas Būvniecības vidus-

skola) 

 

Skaistumkopšanas pakalpojumi 

Frizieru konkurss. 1.vieta - Dāvis Ķimenis (Rīgas 

Stila un modes profesionālā vidusskola), 2.vieta - 

Alina Karpajeva (Frizieru mākslas skola ”KLĒRS”), 

3.vieta - Jūlija Glazkova (Mācību centrs RIMAN) 

 

Vizāžistu konkurss. 1.nominācijā 1.vieta - Elīna 

Reble (Rīgas Stila un modes profesionālā vidussko-

la), 2.vieta - Sanita Liepiľa (Rīgas Stila un modes 

profesionālā vidusskola), 3.vieta - Laine Kublinska 

(Birutas Mageles Starptautiskā stilistu skola) 

 

2.nominācijā 1.vieta - Elīna Logina (Rīgas Stila un modes 

profesionālā vidusskola), 2.vieta - Laine Kublinska (Birutas 

Mageles Starptautiskā stilistu skola), 3.vieta - Jūlija Visocka 

(Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola) 

 

Profesionālās meistarības konkursa „Automehānika 

2010” dalībnieku pusfināla rezultāti 

1.vieta - Aivars Vītols, Dinārs Tučs (Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma profesionālā vidusskola), 2.vieta - Oskars Kadiķis, 

Jānis Šidlovskis (Valsts Kandavas lauksaimniecības tehni-

kums), 3.vieta - Kristaps Rebiľš, Armands Rullis (Zaļenieku 

arodvidusskola) 

 

Plašāka informācija par konkursa rezultātiem pieejama Valsts 

izglītības satura centra mājaslapā 

 

Bet ko par konkursu domā paši dalībnieki un  viľu pedagogi?   

 

Apguldes arodvidusskolas 1.kursa audzēknis Igors La-

višs (1.vieta dekoratīvajā apmešanā): 

 

„Šāda veida konkursi ir ļoti vērtīgi, tie rosina mūs papildus 

mācīties. Kopā ar skolotāju Egonu Strautmani konkursam 

gatavojāmies ļoti nopietni – katru dienu pēc stundām gāju 

„trenēties”. Protams, ik pārdrošs nebiju, lai atklāti cerētu uz 

1.vietu, jo konkurence bija liela – aptuveni 20 skolu, un katra 

taču uz konkursu sūtīja labākos audzēkľus. Tieši tāpēc gan-

darījums par paveikto ir patiešām liels.  

Tā kā tuvojas mācību gada noslēgums, es jauniešus noteikti 

aicinu izvēlēties mācīties profesionālajā skolā. Uzskatu, ka 

manā skolā patiešām var kļūt par labu meistaru savā izvēlēta-

jā profesijā un arī atrast darbu pēc skolas beigšanas”.    

 

Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas 2.kursa 

audzēknis Dāvis Ķimenis (1.vieta frizieru konkursā): 

 

„Konkurss noritēja izstādes „Skola 2010” ietvaros, un es atce-

ros, ka par savu nākamo skolu - Rīgas Stila un modes profe-

sionālo vidusskolu - uzzināju izstādē „Skola 2008”. Man toreiz 

ļoti patika, kā uz skatuves darbojās šīs skola audzēkņi! Bet 

par šo konkursu runājot - tās sajūtas, uztraukums un, pro-

tams, lielā pieredze, ko sniedz konkurss, ir tiešām nenovērtē-

jams. Konkurence bija pietiekami liela, tāpēc gatavoties vaja-

dzēja nopietni - trīs nedēļas pēc kārtas katru dienu trenējos 

pie meistares. Bija brīţi, kad šķita - nekas nesanāk un gribē-

jās atmest ar roku. Sapratu, ka to nedrīkstu darīt un no visas 

sirds jācenšas darīt viss, lai uzvarētu. Jāteic gan, bez manas 

prakses skolotājas Līgas Vizules atbalsta tas nebūtu izdevies. 

Viľa bija tā, kas nemitīgi mudināja darīt, darīt un vēlreiz darīt. 

Mēs esam laba komanda un skolotāja Vizule ir pati labākā! “ 

 

Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas skolotāja 

Līga Vizule: 

 

„Piedalīšanās šāda veida konkursos – tās ir profesionālās 

izaugsmes iespējas, jo konkursa darbi atšķiras no ikdienas 

darba mācību frizētavā skolā. Audzēkľiem tā ir iespēja radoši 

izpausties un audzināt savu raksturu - atbildību, koncentrēša-

nās spējas, nenogurstoši darbojoties un pilnveidojot savas 

profesionālās iemaľas. Protams, gatavošanās konkursiem ir 

laikietilpīgs darbs ārpus stundām, meklējot modeli, izvēloties 

frizūru, tērpu. Un tās ir treniľstundas ar audzēkni līdz spēku 

izsīkumam! Taču, par spīti visam, konkursos ir jāpiedalās, tā 

iespējams sevi pilnveidot un sagatavoties darba tirgus prasī-

bām. Arī konkursi skolā attīsta un virza jaunieti uz tālākiem 

mērķiem, iespējams, dalībai Eiropas un pasaules čempionā-

tos, pārstāvot Latviju. 

Turpinājums no 15.lpp. 

Apguldes arodvidusskolas komanda, no kreisās – Igors Lavišs, Armands 

Kruglaužs, pasniedzējs Egons Strautmanis, Aigars Muzikants un Elvijs 

Morozovs. 

http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/dokumenti/2010_jaunais_profesionalis_rez.pdf#page=8
http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/dokumenti/2010_jaunais_profesionalis_rez.pdf#page=8
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Saskaņā ar Profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas 

pamatnostādnēm 2010. – 2015.gadam, apvienojoties Val-

mieras 36. arodvidusskolai (V36.AV) un Valmieras Pārti-

kas ražotāju vidusskolai (VPRV), un sadarbībā ar Valmie-

ras pilsētas pašvaldību un Vidzemes Profesionālās izglītī-

bas centru (PIC), tiks veidots Valmieras Profesionālās 

izglītības kompetences centrs. 

 

Valmieras Profesionālās izglītības kompetences centra attīstī-

bas un investīciju stratēģiju 2010.

-2015.gadam izstrādāja darba 

grupa tās vadītāja Valmieras 

36.arodvidusskolas direktora 

Guntara Bilsēna vadībā (attēlā). 

Darba grupa strādāja ciešā sa-

darbībā ar Valmieras 

36.arodvidusskolu, Valmieras 

Pārtikas raţotāju vidusskolu, 

Valmieras pašvaldību un  Vidze-

mes Augstskolas pārstāvjiem. „Ir 

atrasts racionālākais risinājums,” 

saka darba grupas vadītājs 

G.Bilsēns. 

 

Vienota kompetences centra izveidei ir nozaru un uzľēmēju 

atbalsts. Savu atbalstu vienota kompetences centra izveidei  

izteikusi Valmieras pilsētas pašvaldības Uzľēmēju konsultatī-

vā padome. Vienota kompetences centra izveide atvieglos arī 

turpmāko sadarbību ar uzľēmējiem – gan mācību prakses 

vietu nodrošināšanā, gan absolventu nodarbinātības jomā. 

Īstenojot vienota kompetences centra izveidi un izveidojot 

modernu laboratoriju un mācību materiāli tehnisko bāzi, tiks 

veicināta pēctecība ar Vidzemes Augstskolas (ViA) īstenota-

jām profesionālās augstākās izglītības studiju programmām. 

 

Racionāli izmantos telpas 

 

Pamatnostādnēs ir norādīts, ka VPRV esošās ēkas neatbilst 

nepieciešamajām prasībām un papildu ieguldījumi mācību 

procesa un laboratoriju nodrošinājumā esošajās ēkās nav 

perspektīvi un nedos mūsdienu prasībām nepieciešamo rezul-

tātu. Tajā pašā laikā V36.AV esošo telpu resursi papildus 

nevar pilnībā nodrošināt VPRV integrēšanu un mūsdienu pra-

sībām atbilstošu laboratoriju izveidi,  paredzēts uzbūvēt jaunu 

mācību ēku - mācību tehniskās bāzes korpusu VPRV pārtikas 

raţošanas tehnoloģiju un ēdināšanas specialitāšu programmu 

apguvei. Tāpat tiek paredzēts modernizēt un izmantot kompe-

tences centra vajadzībām esošās V36.AV ēkas. Būvējot jau-

nu ēku un modernizējot esošo, tiks nodrošināta izglītības pie-

ejamība arī personām ar funkcionāliem traucējumiem. 

 

Abas skolas īsteno līdzīgas mācību programmas, piemēram,  

ēdināšanas pakalpojumi un viesnīcu pakalpojumi, komerczinī-

bas, kur abās programmās audzēkľiem jāapgūst vienādi mā-

cību priekšmeti ar nedaudz atšķirīgu mācību stundu skaitu. 

Īstenojot abu skolu programmas vienuviet, tiks racionāli iz-

mantotas telpas mācību procesa nodrošināšanai, tiks moderni 

aprīkotas kopīgas laboratorijas, izveidots viens fizikas un 

viens ķīmijas kabinets, viena bibliotēka, viens mācību resto-

rāns, kas kalpos kā bāze visu izglītojamo ikdienas ēdināšanai 

un vienlaicīgi dos iespēju izglītojamajiem praktizēties un iegūt 

iemaľas viesu apkalpošanā. 

 

Pašreiz V36.AV profesionālās vidējās izglītības programmas 

apgūst 350 audzēkľu un VPRV - 294 audzēkľi. Paredzēts, ka 

līdz ar vienota kompetences centra izveidi audzēkľu skaits 

2014./2015.mācību gadā varētu sasniegt 871. 

 

Tradīcijas jāturpina 

 

Pārtikas raţošana, viesmīlība, viesnīcu un restorānu serviss, 

grāmatvedība un tūrisms ir tās specialitātes, kas vēsturiski 

piederīgas Valmierai. 

 

Kāpēc svaru kausi nosvērušies par labu Valmieras 

36.arodvidusskolai? Darba grupas vadītājs uzsver, ka šāda 

lēmuma pamatā ir objektīvi un racionāli apsvērumi. Skola 

atrodas rūpniecības zonā, te ir pietiekami liela teritorija iecerē-

tajai modernu laboratoriju būvniecībai. Valmieras 

36.arodvidusskolas sakārtošanā jau līdz šim veikti ievērojami 

ieguldījumi, telpas ir ļoti labā stāvoklī.   

 

Izglītības programmu īstenošanai ir darba tirgus prasībām 

atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums, kurš papildināts 

un modernizēts pēc Eiropas Sociālā fonda projekta realizēša-

nas.   

Valmierā būs profesionālās izglītības kompetences centrs 

Profesionālā izglītība 

Kas ir profesionālās izglītības kompetences centrs? 

Profesionālās izglītības iestāde, kurā ir nepieciešamā materiālā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei visās attiecīgajās 

nozares pamatprofesijās un kuras uzdevums ir sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu attiecīgās nozares profesiju 

apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm un kalpot kā jaunāko tehnoloģiju apguves vietai gan jauniešiem, gan 

pieaugušajiem, kā arī pildīt eksaminācijas centru funkcijas, t.sk. neformālā ceļā iegūtas izglītības atzīšanai.  
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Ir iekārtota un aprīkota recepcijas apmācības vieta, 

dienesta viesnīcā uzstādīta video novērošanas sistēma, 

signalizācija un ugunsdrošības aprīkojums, aprīkots un 

modernizēt mācību restorāns „Rītausma” un mācību 

viesnīca „Mēnesnīca”, aprīkots viesu apkalpošanas 

kabinets un bāra kabinets. 

 

„Nez vai būtu pareizi Eiropas Reģionālās attīstības fon-

da (ERAF) aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija 

un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanā” paredzētos līdzekļus ieguldīt 

divās mazās skolās. Jau šobrīd skaidrs, ka Vidzemei 

iedalīto līdzekļu visām vēlmēm nepietiks, tāpēc piešķir-

tais finansējums būs jāizlieto īpaši pārdomāti un mērķ-

tiecīgi,” saka G.Bilsēns. 

 

Profesionālā izglītība vienlīdz vērtīga 

 

G.Bilsēns ir pārliecināts, ka profesionālajai izglītībai 

mūsu valstī ir lielas perspektīvas. „Nevar runāt par to, 

kura izglītība vērtīgāka – profesionālā vai vispārējā vi-

dējā izglītība. Abas ir vienlīdz vērtīgas. Daudzi mūsu 

skolas absolventi veiksmīgi turpina mācības augstsko-

lās. Kaut arī tāds varbūt nav profesionālās izglītības 

iestādes mērķis – gatavot jauniešus iestājai augstsko-

lās, taču pēctecība ar augstskolām izveidojusies visām 

mācību programmām,” teic direktors. Viľš arī pārlieci-

nāts, ka pamazām izdosies mainīt proporciju starp tiem 

jauniešiem, kuri izvēlas mācīties profesionālās izglītības 

iestādēs un vidusskolās. Plānots arī papildināt to profe-

siju loku, kuras varēs apgūt Valmieras Profesionālās 

izglītības kompetences centrā, piemēram, tā varētu būt 

mehatronika. 

 

Valmieras 36.arodvidusskola nekad nav varējusi sūdzē-

ties par audzēkľu trūkumu. Direktors to skaidro vienkār-

ši: „Mūsu skolā teorija nav atrauta no prakses, viss, ko jaun-

ieši mācās, tiek pārbaudīts praktiski skolas mācību bāzē – 

mācību restorānā, mācību viesnīcā. Mūsu skolas absolventi ir 

gatavi pilnvērtīgi iekļauties darba tirgū”. 

 

Skola – otrās mājas 

 

Protams, svarīgākais iemesls, kāpēc jaunieši izvēlas doties uz 

to vai citu profesionālās izglītības iestādi, ir kvalitatīvas un 

pieprasītas izglītības programmas, bet liela nozīme ir arī sko-

las videi, iespējai izpausties daţādos pasākumos, sporta un 

interešu izglītības nodarbībās.  

 

Valmieras 36.arodvidusskolas kolektīvs allaţ rūpējes, lai ik-

viens audzēknis te tiešām justos kā savās otrajās mājās. Gan 

skolas direktoram, gan pedagogiem svarīgi šķiet sakārtot sko-

las ārējo un iekšējo vidi, radīt mājīgu atmosfēru. Skolas 

1.stāva vestibilā ikvienu skolas iemītnieku un viesi nu jau ses-

to gadu sagaida direktora Guntara Bilsēna paša rokām izvei-

dotā strūklaka. Te nav sīkumu un lielu lietu – tikai viss kopā 

skolu veido par vietu, kur labi jūtas ikviens. 

Jau par tradicionāliem kļuvuši tādi pasākumi kā Skolotāju 

diena, konkurss ”Jautrais erudīts”, mācību kross, Ţetona va-

kars, Ziemssvētku šovs, Popiela, Tūrisma diena „Baiļos” u.c. 

Šā gada pirmkursnieki vēl ilgi atcerēsies aizraujošo uzľemša-

nu – ārpusklases darba organizatore ar audzēkľu pašpārvaldi 

bija sarīkojuši fotoorientēšanos „Rudenīgā Valmiera”, kurā 

„jauniľajiem” bija jāveic daţādi uzdevumi, lai tuvāk iepazītu 

savu skolu, klasi un arī pilsētu. Savukārt februārī pirmkursnie-

ki tika aicināti piedalīties vairāku dienu pasākumā „94 dienas 

skolā”. 

 

Audzēkľiem ir arī iespēja darbojas  vairākos interešu pulciľos

- ir basketbols meitenēm un zēniem, volejbols, futbols, kā arī 

skolas meiteľu vokālais ansamblis. Skolā aktīvi darbojas 

audzēkľu pašpārvalde, kura organizē un vada ne tikai ārpus-

stundu pasākumus,  bet arī aicina skolas audzēkľus un darbi-

niekus piedalīties labdarības akcijās. 

Turpinājums no 17.lpp. 

DARBS. Gatavojamies konkursam. 

ATPŪTA. Protam organizēt jaukus ārpusstundu pasākumus. 

Informāciju par Atvērto durvju dienām profesionālās izglītības iestādēs meklējiet IZM mājaslapā 

http://izm.izm.gov.lv/4952.html
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Latviešu valodas aģentū-

ra (LVA) sadarbībā ar 

Ārlietu ministriju (ĀM) un 

Pasaules Brīvo latviešu 

apvienību (PBLA) dāvi-

nājusi grāmatas latviešu 

bērnu skoliņām Eiropā. 

 

Īstenojot Norvēģijas valdī-

bas divpusējā finanšu in-

strumenta grantu shēmas 

„Īstermiľa ekspertu fonds” 

atbalstīto projektu 

„Valodas lietojums diaspo-

rā: citu valstu prakse un 

Latvijas rīcībpolitikas izvēr-

tējums”, Latviešu valodas 

aģentūra apzināja Īrijas 

latviešu bērnu skoliľu va-

jadzības. Viens no nozīmī-

giem atbalsta veidiem lat-

viešu diasporas bērniem ir 

palīdzība izglītības jomā - skoliľām nepieciešami daţādi mā-

cību līdzekļi un materiāli. 

 

2009. gada septembrī pirmo grāmatu dāvinājumu saľēma 

Īrijas latviešu bērnu skoliņas: Latviešu biedrības Īrijā nedēļas 

nogales skoliľa “Saulgriezīte”, Limerikas Latviešu biedrības 

bērnu un jauniešu centrs, Latviešu bērnu aktivitāšu centrs 

Lukanā, Latviešu sabiedrības Korkā nedēļas nogales skoliľa, 

pēcskolas centrs (After School centre) “Winnie the Pooh” Edţ-

vortstounā, nedēļas nogales skoliľa Enniskillenā Ziemeļīrijā 

un Latviešu aktivitāšu centra Svētdienas skola Limerikā. 

 

Grāmatas saņems arī citu valstu latviešu bērni 

 

Turpinot veiksmīgo sadarbību un apzinoties, ka Īrijas latviešu 

diasporas pārstāvji nav vienīgie, kuriem ir nepieciešams šāda 

veida atbalsts, LVA, ĀM un PBLA sagatavojusi nākamos grā-

matu komplektus nosūtīšanai Ungārijas, Zviedrijas, Nīderlan-

des, Lietuvas, Lielbritānijas, Beļģijas, Igaunijas, Norvēģijas, 

Dānijas, Šveices, Austrijas un Vācijas latviešu bērnu skoli-

ņām. 

 

Grāmatu komplekti jau sasnieguši mazos lasītājus Ţenēvā, 

Tallinā un Vīnē, kur Latvijas vēstnieks Austrijā Indulis Bērziľš 

šī gada 12. martā dāvinājis gan mācību grāmatas, gan latvie-

šu rakstnieku bērnu grāmatas, kā arī latviešu valodas mācī-

bas metodiskos līdzekļus, vārdnīcas, enciklopēdijas un citus 

bērniem un skolotājiem nepieciešamus materiālus. Dāvināju-

mu saľēma skoliľas vadītāja Ieva Pūpola un brīvprātīgās 

skolotājas Ilze Brūvere, Ingūna Lange un Vineta Jansone. 

Domājot par sadarbību ar latviešu skoliľām ārzemēs un ľe-

mot vērā, ka nepieciešamību saľemt grāmatas izteikušas arī 

skoliľas Velsā, Ziemeļīrijā, Uzbekijā, Pēterburgā u.c., LVA, 

ĀM un PBLA cer rast iespējas arī turpmāk palīdzēt ar mācību 

līdzekļu un bērnu literatūras sūtījumiem. 

 

Paldies par veiksmīgo sadarbību! 

 

Latviešu valodas aģentūra pateicas par veiksmīgo sadarbību 

LR Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniekam diaspo-

ras jautājumos Jurim Audariľam, Pasaules Brīvo latviešu 

apvienības Izglītības padomes priekšsēdes vietniecei Dainai 

Grosai, LR vēstniecībām un īpaši LR vēstniecības Īrijā pirma-

jai sekretārei Jeļenai Lobzovai. 

 

Bet vislielākais paldies visām skolotājām, kas ar savām zinā-

šanām un prasmēm palīdz latviešu bērniem diasporā apgūt 

un pilnveidot latviešu valodas prasmes, vecākiem, kuri augstu 

vērtē dzimtās valodas nozīmi, kā arī bērniem, kas, arī citā 

zemē un citas valodas vidē dzīvojot, ar prieku sarunājas, mā-

cās un lasa latviešu valodā. 

 

Dāvina grāmatas latviešu bērnu skoliņām Eiropā 

Valsts valoda 

2009. gada 12. septembrī LR vēstniecībā Dublinā Īrijas latviešu nedēļas nogales skoliņām tika dalītas 

mācību grāmatas un materiāli.  

                                                                                                                 Foto: baltic-ireland.ie 
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Alsungas vidusskolā bērni apgūst novada mācību 

Alsungas vidusskola ir viena no divpadsmit skolām Latvi-

jā, kas darbojas UNESCO Asociēto skolu projektā, iesais-

toties pasaulē aktuālu izglītības, zinātnes un kultūras tē-

mu risināšanā, to skaitā - nemateriālā kultūras mantoju-

ma saglabāšanā. 

 

„UNESCO Asociēto skolu projekta ietvaros 2009.gada vasarā 

Alsungas vidusskolas skolēni un skolotāji iesaistījās projektā 

“Suiti pēta suitus”, kurā intervēja Jūrkalnes iedzīvotājus un 

pierakstīja viľu dzīvesstāstus. Tā bija laba iespēja pašiem 

paraudzīties uz savas kultūras pieredzes daţādību un izkopt 

prasmes tās dokumentēšanā, šajā darbā iesaistot jauno pa-

audzi. Rezultātā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Liepājas kultū-

ras pārvaldes, UNESCO Latvijas nacionālās komisijas atbal-

stu tika izdoti „Suitu stāsti”, sērijā „ Tradīciju burtnīcas,”” stās-

ta Alsungas vidusskolas direktores vietniece mācību darbā 

Aīda Vanaga. 

 

Alsungas vidusskolas skolotājas Ligita Stašaite un Inese Tau-

bere, sadarbojoties ar Alsungas Etnogrāfisko kultūras centra 

dalībnieci Ilgu Leimani, izstrādā novadmācības programmu, 

kas sevī ietvers novadmācību kā atsevišķu mācību priekšme-

tu, kā arī vispārizglītojošo mācību priekšmetu programmu 

papildināšanu lokālā vēstures kontekstā (suitu vēstures un 

kultūras elementu integrēšana latviešu valodā un literatūrā, 

vēsturē, ģeogrāfijā, vizuālajā mākslā, mājturībā, sociālajās 

zinībās, mūzikā). 

 

„2009.gada 1.oktobrī Suitu kultūrtelpas iekļaušana UNESCO 

Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, kam nepieciešama 

neatliekama glābšana, dod mums papildu stimulu un jaunas 

iespējas turpināt iesākto darbu,” saka A.Vanaga. 

 

Suitu novads Latvijā ir īpašs ar izpausmēs daudzveidīgu ma-

teriālo un nemateriālo kultūras mantojumu. Spilgtas un vēl 

joprojām dzīvas ir pašu suitu uzturētās tradīcijas, tāpēc suitu 

kopienā aktuāls ir jautājums - kā nodrošināt paaudzēs sagla-

bātā suitu kultūras mantojuma ilgtspēju? 

 

Kopš Latvija 2004.gadā pievienojusies ANO UNESCO Kon-

vencijai par nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanu, 

arī valsts līmenī svarīgs ir jautājums, kā sekmēt un nodrošināt 

Latvijas savdabīgā un lokālajām kultūras izpausmēm bagātī-

gā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. 

 

Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, Alsungas vidusskolā 

jau 2002./2003.mācību gadā pēc skolotājas Lidijas Jansones 

iniciatīvas un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 1.- 

12.klasei kā fakultatīvā stunda tika mācīta Alsungas novada 

mācība. Vēlāk, lai saikne nezustu, klases stundās tika apgū-

tas tēmas par Alsungas novada tradīcijām. 

Uzsākot 2009./2010. mācību gadu, tika rasta iespēja izveidot 

novadmācības pulciľu, kuru apmeklē 5.,6. un 7. klašu skolē-

ni. Skolēni apgūst teorētiskās zināšanas, praktiskās darbības 

un pētniecisko darbību. Teorētiskās zināšanas ietver informā-

ciju par suitu novada rašanos- teikās, nostāstos, kā arī par 

ievērojamiem arhitektūras pieminekļiem, pazīstamām dzim-

tām un mājām, novadniekiem, suitu tautas tērpu un tradīci-

jām. Praktiskajās darbībās skolēni apgūst novada dialektu, 

burdona dziedāšanas tradīcijas, apgūst kokles spēles pama-

tus, kā arī svētku svinēšanu: telpu rotāšanu, ēdienu gatavoša-

nu, aušanu, rotaļas u.c., veic  pētniecisko darbu – tie ir dzī-

vesstāsti, intervijas ar novada cilvēkiem, sava dzimtas koka 

izpēte, novada mācības skolotājas Ligitas Stašaites „ Lieldie-

nu grāmatas” izveide par Lieldienu svinēšanu suitu novadā 

agrāk un tagad. 

 

Novadmācības pulciľš tiek finansēts no valsts budţeta mēr-

ķdotācijas naudas, kas paredzēta interešu izglītības program-

mām. Tam atvēlētas 5 stundas nedēļā. 

UNESCO Latvijas nacionālā komisija ir piešķīrusi 400 latu – 

programmas izstrādei  

Pieredze  

Rit nodarbības muzejā. 
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Aicinām apzināt savas skolas radošuma potenciālu un 

28.aprīlī piedalīties radošo skolu teletiltā, lai dalītos savos 

atklājumos un idejās ar citām Latvijas radošajām skolām. 

Teletiltam jāpiesakās līdz 15.aprīlim. 

 

Teletilts par radošas skolas modeli un perspektīvām norisinā-

sies Radošuma nedēļas ietvaros, kas Latvijā notiks 

2010.gada 26.-30.aprīlī.  

 

Radošuma nedēļas mērķi:  

 

apzināt un stiprināt saites 

starp radošumu, izglītību un 

Latvijas ilgtspējīgu attīstību 

globalizētajā pasaulē;  

rosināt jaunu radošo partne-

rību un iniciatīvu veidoša-

nos stabilas platformas vei-

došanai radošuma un rado-

šo talantu atbalstam; 

aktualizēt UNESCO 

Starptautisko Izglītība 

Visiem nedēļu Latvijā. 

 

Teletilta organizēšanai spēkus 

apvienojušas Izglītības un zi-

nātnes ministrija, Britu pado-

mes pārstāvniecība Latvijā, Microsoft Latvija, Sorosa Fonds 

Latvija, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija un „Radošuma 

pils”. 

 

Ja Jūsu skola vēlas piedalīties teletiltā, atsūtiet pieteikuma 

anketu uz Britu padomes biroju Latvijā līdz 15.aprīlim! 

 

Lai piedalītos teletiltā, skolai jāatsūta pilnībā aizpildīta pietei-

kuma anketa un radošs skolas pieteikums, kas īsi un kodolīgi 

sniedz atbildi uz jautājumu „Kas ir Jūsu skolas radošuma 

noslēpums?’ (iespējamais formāts: 5 slaidi vai 100 vārdi, vai 

pusminūte video, vai fotokolāža, vai plakāts u.tml). Skolai 

jābūt gatavai prezentēt 5 minūšu garu Radošas skolas vizīt-

karti (no skolu iesūtītajām pieteikuma anketām organizatori 

izvēlēsies 5 daţādus radošas skolas profilus un aicinās 5 

izvēlētās skolas prezentēt savu skolas vizītkarti teletilta atklā-

šanā), jābūt gataviem saľemt un risināt vienu uzdevumu, kura 

rezultātu vajadzēs nofilmēt un ievietot YouTube, 

Teletilta dalībniekiem arī jābūt gataviem dalīties savos 

secinājumos un idejās Internetā. 

 

Minimālās tehniskās prasības, lai 

piedalītos:  

 

dators ar skaļruni, interneta pieslē-

gums, vēlams mikrofons. Interneta 

ātruma minimums ir 512 kb/s, reko-

mendējamais -  1mb/sec. (šeit do-

māts ātrums datoram, no kura pie-

slēgsies konferencei, jo var būt tā, ka 

skolai ir 1mb interneta savienojums, 

bet skolēni un skolotāji vienlaicīgi 

aktīvi darbosies internetā no citiem 

datoriem bibliotēkā vai citās klasēs). 

Vēlams pārdomāt piemērotāko vietu, 

no kuras visiem kopīgi piedalīties, 

piemēram, datorklasē vai kādā citā 

telpā skolā, kur ir dators ar skaļruni, 

interneta pieslēgums, mikrofons, un 

ērtību nolūkos arī projektors un ekrāns.Pirms videokonferen-

ces jāpārliecinās, vai uz  datora ir uzstādīta Microsoft Office 

Live Meeting 2007 klienta programmatūra.  Instalāciju var 

lejupielādēt šeit 

 

Plašāka informācija un pieteikuma anketa atrodama IZM mā-

jaslapā un Britu padomes pārstāvniecības mājaslapā 

www.britishcouncil.lv . 

 

 

Kas ir Jūsu skolas radošuma noslēpums? 

Kas ir radoša skola? 

 

Ērti, atraktīvi un estētiski iekārtota vide? 

Interaktīvs un daudzveidīgs izglītības process? 

Izdomas un iniciatīvas bagāti skolēni? 

Atsaucīgs un pārmaiņām atvērts skolas 

direktors? 

Izaugsmei un inovācijai motivēti pedagogi? 

Aktīvi un skolas pilnveidē iesaistīti vecāki? 

http://office.microsoft.com/en-us/help/HA101733831033.aspx
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Aktualitates/Radosuma-nedelas-pieteikums.doc
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Aktualitates/Radosuma-nedelas-pieteikums.doc
http://www.britishcouncil.lv/
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Skolas var pāriet uz elektroniskajām sistēmām 

Arvien vairāk vecāku, klases audzinātāju un skolu admi-

nistrācijas pārstāvju sliecas par labu elektronisko žurnālu 

pakalpojumu lietošanai, lai padarītu ērtāku savstarpējo 

komunikāciju, kā arī ieviestu skolas administratīvajā dar-

bā informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Taču bieži 

vien no skolas pārstāvju puses izskan dažādi jautājumi: 

vai jāturpina papīra žurnālu pildīšana, vai liecības var 

gatavot tikai elektroniski, kā elektroniskā dokumentācija 

nododama arhīvā?  

 

Lai mazinātu skolu pārstāvju neskaidrības  saistībā ar elektro-

nisko ţurnālu pakalpojumu lietošanu skolās pēc mācību soci-

ālās vides Mykoob izstrādātāju iniciatīvas Izglītības un zināt-

nes ministrijā (IZM) notika diskusija par elektronisko sistēmu 

ieviešanu un likumīgu pielietojumu skolu ikdienas darbā, kā 

arī iespējamo atteikšanos no papīra formāta dokumentācijas. 

Diskusijā piedalījās uzľēmuma Mykoob Latvia pārstāvis, IZM, 

Valsts izglītības satura centra (VISC),Izglītības kvalitātes 

valsts dienesta (IKVD), Latvijas Valsts arhīva sistēmas, Rīgas 

Domes speciālisti un izglītības iestāţu pārstāvji. 

 

Diskusijas laikā tika apspriestas šādas tēmas: 

 

Iespējas lietot e-ţurnālu un atteikties no papīra formāta; 

Klases ţurnāla, „baltā ţurnāla” un citu elektronisko doku-

mentu glabāšana un arhivēšana; 

Elektroniskā liecība un tās ieviešana praksē; 

Atestātu sagatavošana elektroniskā vidē un drukāšana; 

Gala un vidējo vērtējumu izlikšana un attēlošana elektro-

niskā vidē. 

 

Ir daudz neskaidrību 

 

Mykoob Latvia valdes priekšsēdētājs Ģirts Ļaudaks: „Mēs 

ikdienā ļoti daudz strādājam ar izglītības iestādēm un redzam, 

ka ir daudz tādas skolas, kas labprāt izvēlas lietot elektronis-

kās sistēmas, taču neskaidrību dēļ, paralēli veic datu uzskaiti 

papīra veidā, tātad,dublē informāciju, jo baidās par datu drošī-

bu un juridisko aspektu e-sistēmu ieviešanā. Mūsu mērķis ir 

panākt, lai skolām nav jāveic dubults darbs un ir iespēja at-

teikties no papīra formāta, lai elektroniskais rīks ir kā palīgs, 

nevis apgrūtinājums ikdienas darbā. Tāpēc cenšamies rast 

atbildes uz jautājumiem, kas skar gan juridisko, gan tehnisko 

aspektu. Vēlamies, lai par izglītības politiku atbildīgā ministri-

ja, tās padotībā esošās kontrolējošās institūcijas, kā arī valsts 

arhīvs,  kas uzglabā skolas dokumentāciju sniegtu skaidras 

atbildes par iespējām lietot elektroniskos rīkus.” 

 

 

Ko nosaka normatīvie akti? 

 

IKVD pārstāvji informēja, ka 2005.gada 18.oktobra Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 779 „Noteikumi par vispārējās izglītī-

bas iestāţu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepiecieša-

mo obligāto dokumentāciju” nosaka, ka viens no pedagoģiskā 

procesa organizēšanai nepieciešamajiem dokumentiem vis-

pārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestā-

dēs ir klases ţurnāls, turklāt minētie noteikumi nosaka tajā 

iekļaujamo informāciju - par notikušajām mācību stundām, 

izglītojamo saľemtos vērtējumus mācību priekšmetos, kuri 

iekļauti attiecīgajā izglītības programmā, izglītojamo nokavē-

tās mācību priekšmetu stundas, kā arī par veikto drošības 

instrukciju saturu.  

Taču šie noteikumi nenosaka ţurnāla formātu, tāpēc skolai ir 

iespēja  pilnībā atteikties no papīra ţurnāla. Šādā gadījumā 

skolas direktors izdod rīkojumu, ka ar noteiktu datumu skola 

uzsāk  elektroniskā ţurnāla lietošanu, un šāds rīkojums ir 

pamatojums tam, ka skola  ir tiesīga atteikties no papīra for-

māta atzīmju un kavējumu ievadīšanas, glabājot šos datus 

elektroniskā veidā.  Jāľem vērā, ka ţurnāla pielikumi - drošī-

bas instruktāţas ir jāizdrukā no elektroniskā ţurnāla, pēc ie-

pazīšanās ar tām skolēni tajās ar parakstu to apliecina un tās 

jāglabā 5 gadus skolā. Šie ir vienīgie priekšnosacījumi, kas 

skolai jāpilda, lai uzraugošās institūcijas nebūtu tiesīgas 

uzlikt sodu par papīra ţurnāla nepildīšanu.  

Informācijas tehnoloģijas 
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Turpinājums no 22.lpp. 

Skola ar uzľēmumu Mykoob var parakstīt atsevišķu vienoša-

nos, par ţurnāla glabāšanu elektroniskā formātā, nedrukājot 

to no sistēmas. Tāpat arī mācību sasniegumu kopsavilkuma 

žurnālu skola ievada sistēmā un nodod datus valsts arhīvam 

elektroniskā veidā. Šādā veidā skola var atteikties no papīra 

formāta atzīmju un kavējumu uzskaites. 

 

Liecību var sagatavot arī elektroniskā veidā 

 

Inta Feldmane, Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija: ”Valsts 

arhīvu ģenerāldirekcija ir saskaľojusi un apstiprinājusi uzľē-

muma Mykoob izstrādātās mācību sasniegumu kopsavilkuma 

žurnāla elektroniskās arhivēšanas XML shēmas. Turpmāk, 

skolas, pilnvarojot uzľēmumu Mykoob, kam ir noslēgts līgums 

ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju, atsakās no papīra formāta 

datu glabāšanas un nodod ţurnālu valsts arhīva glabāšanā 

elektroniskā veidā.” 

 

Tā kā liecība ir skolas izvēlēts formāts, kā vecākus informēt 

par skolēna sekmēm, tad skola pēc izvēles var sagatavot 

liecību elektroniskā veidā un gan vecāki, gan skolēni tai pie-

kļūst caur savu elektronisko profilu vai skolā. Elektroniskā 

liecība vecākiem nav jāparaksta, jo, ieejot sistēmā (piemēram, 

Mykoob), vecāks apliecina, ka ir redzējis un iepazinies ar vēr-

tējumiem un skolotājs var izkontrolēt, vai visi vecāki ir apstipri-

nājuši konkrētās atzīmes un kavējumus. 

 

Problēmas tiks risinātas 

 

Sanāksmē skolu un Rīgas Domes pārstāvji norādīja, ka, lai 

sagatavotu atestātus un to pielikumus, katrai skolai tiek pie-

šķirtas apdrukātas veidlapas, kurās ir paredzēts aizpildīt no-

teiktas ailes. Sagatavojot šo dokumentu elektroniskā veidā, 

tas ir jādrukā uz šīs papīra veidlapas un problēmas rodas ar 

printeri precīzi uzdrukāt informāciju tukšajās ailēs.  IZM Profe-

sionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta pār-

stāvis Edgars Grīnis norādīja: „Līdz šim no skolām nebija sa-

ņemti  signāli, kā šī ir problēma, kurai nepieciešams meklēt 

risinājumu, taču IZM ir gatava risināt šo jautājumu, lai minētos 

dokumentus ērti var sagatavot e-vidē.”  

IZM informē, ka izmaiľas tipogrāfiski izgatavotajās sekmju 

izrakstu veidlapās, lai tās būtu piemērotas šo veidlapu aizpil-

dīšanai datorrakstā, būs pieejamas, sākot ar nākošo  - 

2010./1011.mācību gadu. Tas nozīmē, ka skolām tiks piedā-

vāta iespēja iegādāties tukšas lapas uz kurām ir tikai holo-

gramma un nav vairs uzdrukātas ailes. 

 

Kā aprēķināt vidējo atzīmi? 

 

Ģ.Ļaudaks diskusijas laikā rosināja izteikt viedokļus par ie-

spēju sistēmā matemātiski aprēķināt vidējo atzīmi, kas skolē-

nam, vecākiem un arī skolotājam ļautu automātiski sekot līdzi 

un prognozēt gala atzīmi semestrī un gadā. VISC un IKVD 

pārstāvji norādīja, ka  nav standartizētas gala atzīmju aprēķi-

nāšanas metodes vai formulas, līdz ar to katra skola izstrādā 

savu vērtēšanas sistēmu, kas ir saistoša visiem konkrētās 

skolas skolotājiem. Protams, šai sistēmai jābūt zināmai un 

saprotamai arī skolotājiem un vecākiem. No vienas puses, tas 

skolotājam rada vērtēšanas brīvību, taču tajā pat laikā tas 

rada neskaidrību skolēniem un vecākiem, jo semestra vidū 

nav zināms, ar kādu gala vērtējumu var rēķināties konkrētajā 

priekšmetā. Pamatjautājumi ir par to, kādi rādītāji jāľem vērā, 

izliekot gala vērtējumu – vai ľemt vērā nodarbību kavējumus, 

vai ir jāaprēķina vidējā atzīme, vai “nav vērtējuma” ir jāskaita 

pie atzīmju aprēķina u.c.   

 

VISC speciāliste Agnese Mīļā informēja, ka, „vidējai atzīmei, 

izliekot semestra vērtējumu, ir tikai informatīvs nolūks. Skolo-

tājs katra skolēna sasniegumus konkrētā mācību priekšmetā 

vērtē individuāli. Semestra vai gada atzīmi izliek no temata 

nobeiguma darbiem, bet vērtējumi "ieskaitīts" un "neieskaitīts" 

ir mācību procesa sastāvdaļa, tie var ietekmēt vērtējumu vie-

nas balles robeţās, ja izšķiras atzīme.” Diskusijas laikā A.Mīļā 

vēlreiz akcentēja, ka apzīmējumu "nav vērtējuma" ("n/v") ne-

var iekļaut vidējo atzīmju aprēķinā, jo to nedrīkst pielīdzināt, 

piemēram, nullei vai vienai ballei. Apzīmējums "n/v" neatspo-

guļo skolēna sasniegumus, bet tā ir norāde uz to, ka nav bijis 

ko vērtēt. 

Nāc studēt informācijas tehnoloģijas – mēs atbalstīsim! 

 

DPA sadarbībā ar Latvijas Izglītības fondu (LIF) un Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) no 25.februāra aicina 12.klašu 

beidzējus – topošos studentus pieteikties stipendiju konkursam „Nāc studēt informācijas tehnoloģijas – mēs 

atbalstīsim!”. Pieteikties uz konkursu par viena gada stipendiju Ls 1000 vērtībā var līdz šī gada 5.maijam.  

 

Uzľēmums DPA sadarbībā ar LIF un IZM jau trešo gadu organizē konkursu par viena gada stipendiju piešķiršanu jaunajiem 

informācijas tehnoloģiju (IT) studentiem. Ikviens 12.klases absolvents, kurš vēlas studēt IT un datorzinības, ir laipni lūgts 

pieteikties konkursā par stipendiju pirmajam mācību gadam. Stipendijas tiek piešķirtas 10 konkursa uzvarētājiem. 

Viens no galvenajiem kritērijiem, vērtējot skolēnu stipendiju saľemšanas pieteikumus, ir katra pretendenta sekmes informātikā un 

matemātikā, motivācija un pamatojums, kādēļ viľš vai viľa vēlas studēt IT zinātnes, kā arī attiecīgā pretendenta ārpusskolas 

intereses.   

Sīkāk ar konkursa nolikumu, noteikumiem, atbalstāmajām studiju programmām un iesniedzamo dokumentu paraugiem, kā arī 

aizpildīt anketu var DPA mājaslapā.   

Nenokavē pieteikties 

http://www.dpa.lv/stipendija
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Turpinot ikgadējo tradīciju, šā gada 24.aprīlī no plkst.9:00 

līdz 14:00 vienlaicīgi visā Latvijā tiks organizēta jau trešā 

vides sakopšanas akcija „Lielā Talka”, aicinot ikvienu 

iedzīvotāju apliecināt mīlestību savai zemei un padarīt 

Latviju par tīrāko vietu pasaulē.   

 

Lai nodrošinātu veiksmīgu Talkas norisi, pasākuma rīkotāji 

aicina visas Latvijas pašvaldības/ pārvaldes, izglītības iestā-

des, organizācijas, uzľēmu-

mus, kā arī brīvprātīgos entuzi-

astus 24.aprīlī ORGANIZĒT 

SAVU TALKU, nozīmējot TAL-

KAS ATBILDĪGO un REĢIS-

TRĒJOT savu talkošanas vietu 

Lielās Talkas mājas lapā 

www.talkas.lv. 

 

Organizēt talku iespējams ikvie-

nā Latvijas reģionā. Tomēr tās 

izglītības iestādes, uzľēmumus 

un organizācijas, kas vēlas 

talkot RĪGĀ, aicinām nevis rīkot 

savu talku, bet PIEVIENOTIES 

Rīgas pašvaldības jau oficiāli nozīmētajām talkas vietām gal-

vaspilsētā. Apskatīt Rīgā nozīmētās talkas vietas un pievieno-

ties iespējams www.talkas.lv sadaļā „Kartes” - „Pieteiktās/ 

organizētās talkas vietas”.  

 

Atbalstīt Lielo Talku pieteikušās gandrīz visas pašvaldības - 

108 novadi un 9 republikas pilsētas. Vienīgi Babītes novads 

pagaidām nav apstiprinājis dalību talkā. Šīs visas pašvaldības 

ir nozīmējušas savus Lielās Talkas koordinatorus, kuri ir gal-

venie Talkas norises pārraudzītāji visā savas pašvaldības 

teritorijā - viľi saskaľos talkas vietu pieteikumus, dalīs maisus 

talku Atbildīgajiem, nodrošinās informāciju talkotājiem. Koordi-

natoru svarīgākais uzdevums ir nodrošināt Talkas atkritumu 

savākšanu un izvešanu uz poligoniem, kas atkritumus no paš-

valdībām pieľems bez maksas (izľemot valsts obligātos no-

dokļus).  

 

Ja vēlaties ORGANIZĒT SAVU TALKU un kļūt par TAL-

KAS ATBILDĪGO, tad: 

 

Obligāti sazinieties ar sava novada/ republikas pilsētas Lie-

lās Talkas koordinatoru (kontakti atrodami www.talkas.lv 

sadaļā „Kontakti”) un noskaidrojiet, kur labāk talkot, vai arī 

saskaľojiet talkas vietu, ja tādu jau 

esat atradis. Vienlaicīgi ar koordina-

toru saskaľojiet arī talkā savākto 

atkritumu izvešanu uz poligoniem. 

 

Reģistrējiet savu talkas vietu 

www.talkas.lv sadaļā „Atbildīgo 

reģistrācija”. Atgādinām, ka reģis-

trētā talkas vieta nedrīkst būt privāta 

teritorija. 

 

24.aprīlī nodrošiniet savus talcinie-

kus ar atkritumu maisiem – tos bez 

maksas būs iespējams saľemt pie 

Talkas koordinatoriem pašvaldībās, 

kā arī papildus tie būs pieejami RIMI un Supernetto veikalos 

visā Latvijā. Atgādinām, ka par darba cimdiem šogad jāgādā 

pašiem talciniekiem!  

 

Visas oficiāli pieteiktās talkas vietas pēc reģistrācijas ir redza-

mas www.talkas.lv sadaļā „Kartes”.  

 

Cerot uz Jūsu atsaucību un kopīgu talkošanu 24.aprīlī,  

Lielās Talkas organizatoru komanda 

 

Tālr.25960056 

talkas@talkas.lv  

 

 

Aicinām organizēt un oficiāli pieteikt savas 24.aprīļa talkas vietas 

Piedalies arī Tu! 

Mēs nekad nebūsim lielākā valsts, nekad – 

bagātākā, bet mēs varam būt tīrākā zeme 

pasaulē. Tā varētu būt mūsu lielākā 

bagātība laikā, kad piesārņojums 

katastrofāli pieaug visā pasaulē. Un lielākā 

vērtība būs tā, ka paši šajā tīrībā dzīvosim. 

http://www.talkas.lv/
http://www.talkas.lv/
http://www.talkas.lv/?page=594#%C2%B7
http://www.talkas.lv/?page=594#%C2%B7
http://www.talkas.lv/
http://www.talkas.lv/?page=591
http://www.talkas.lv
http://www.talkas.lv/?page=569#%C2%B7
http://www.talkas.lv/?page=569#%C2%B7
http://www.talkas.lv
http://www.talkas.lv/?page=559
http://www.talkas.lv/?page=568
mailto:talkas@talkas.lv
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Aicina piedalīties akcijā „Atpakaļ uz skolu 2010” 

Astoto gadu pēc kārtas European Schoolnet sadarbībā ar 

Eiropas Komisiju organizē pasākumu kopumu „Eiropas 

Pavasaris”, kura ietvaros Latvijā trešo reizi tiek rīkota 

akcija „Atpakaļ uz skolu 2010”. Tās laikā valsts pārvaldē 

un Eiropas Savienības (ES) institūcijās strādājošie, kā arī 

citi eksperti ES jautājumos dodas uz skolām, lai stāstītu 

jauniešiem par ES un veicinātu viņu izpratni par to.  

 

6.aprīlī Kluba „Māja” mājas lapā (www.klubsmaja.lv) tiks publi-

cēts akcijas dalībnieku saraksts un skolām būs iespēja izvēlē-

ties vienu ekspertu, kuru aicināt ciemos. Par savu vēlmi ie-

saistīties akcijā skolām ir jāsazinās ar akcijas koordinatori. 

 

Akcija notiks 7.maijā, tomēr apmeklējumu laiki var tikt saska-

ņoti individuāli laika posmā no 19.aprīļa līdz 7.maijam, ņemot 

vērā gan skolas, gan ekspertu iespējas.  

 

Šogad akciju koordinē jauniešu nevalstiskā organizācija Klubs 

„Māja” – jaunatne vienotai Eiropai sadarbībā ar Ārlietu minis-

triju, Izglītības un zinātnes ministriju, Eiropas Komisijas pār-

stāvniecību Latvijā un Eiropas Parlamenta informācijas biroju. 

Projekta koordinēšanu finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas 

pārstāvniecība Latvijā.  

 

Papildu informācija: Rita Zālīte, akcijas „Atpakaļ uz skolu 

2010” koordinatore, tālr. 26464831, e-pasts: 

rita@klubsmaja.lv 

Vai vēlaties savā skolā rūpīgi izvēlētu un sagatavotu jauno skolotāju? 

Aicinām atsaukties 

skolas, kuras vēlas un 

ir gatavas savā saimē 

uzņemt jaunos 

skolotājus – 

Iespējamās misijas 

dalībniekus. Mēs 

piedāvājam Jums 

iespēju vismaz uz diviem gadiem piesaistīt vienu vai 

vairākus jaunus, rūpīgi izraudzītus un sagatavotus 

skolotājus, kuri saņems programmas, kolēģu un 

uzņēmēju atbalstu.  

 

Meklējam skolas, kas var piedāvāt slodzi vismaz vienā 

(vai divos) šādos mācību priekšmetos: matemātika, 

bioloģija, ķīmija, fizika, vēsture, dzimtā valoda un 

literatūra, svešvalodas (angļu/vācu/krievu), bet 

izskatīsim pieteikumus arī citiem mācību priekšmetiem. 

Īpaši meklējam skolas, kas var piedāvāt slodzi diviem 

jaunajiem skolotājiem, kā arī skolām, kurās pieredzējis 

kolēģis vēlas būt par mentoru jaunajiem kolēģiem. 

Varbūt tieši Iespējamās misijas jaunie skolotāji un 

iesaistīšanās programmas dalībskolu tīklā  var palīdzēt 

Jūsu skolā īstenot kādu sen lolotu ieceri?  

Skolu pieteikumi tiek gaidīti līdz 15.maijam, taču jauno 

skolotāju un skolu izvēli sākta jau martā. 

  

Vairāk par programmu lasiet www.iespejamamisija.lv, bet par 

pieteikšanos – atsevišķā sadaļā Skolām. 

 

Iespējamā misija piedāvā darbu, mācības un karjeras 

atttīstības iespējas talantīgiem augstskolu absolventiem un 

aicina viľus vismaz divus gadus strādāt skolā. Dalībai 

Iespējamā misijā katru gadu tiek rūpīgi atlasīti talantīgi 

augstskolu absolventi no visas Latvijas, par galvenajiem 

kritērijiem izvirzot viľu motivāciju piedalīties programmā, kā 

arī spējas kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem.  

 

Papildu informācija: Zane Oliľa, Iespējamās misijas 

direktore, mob. tālr. 26664426, e-pasts: 

zane.olina@iespejamamisija.lv 

Piedalies arī Tu! 

Sagaidot "Iespējamās misijas nedēļu", kuras ietvaros 40 dažādu jomu 

profesionāļi un sabiedrības viedokļu līderi devās uz skolām visā Latvijā, 

5.februārī izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe vadīja stundu Rīgas 

Purvciema amatu skolā. 

http://www.klubsmaja.lv
mailto:rita@klubsmaja.lv
http://www.iespejamamisija.lv/
mailto:zane.olina@iespejamamisija.lv
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Apmācību kurss skolotājiem par neformālo izglītību 

Nenokavē pieteikties! 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) no 

16. līdz 18.aprīlim aicina skolotājus piedalīties apmācībā 

par neformālo izglītību, kur trīs dienu laikā varēs padziļi-

nāt zināšanas par neformālās izglītības teorētiskajiem, 

metodiskajiem un praktiskajiem aspektiem un program-

mu „Jaunatne darbībā”. Pieteikšanās – līdz 6.aprīlim. 

 

Nodarbības vadīs neformālās izglītības apmācītāji Māris Res-

nis, Vilis Brūveris, Zita Krastiľa un Sandris Ţeivots. Vadītā-

jiem ir pieredze darbā ar jauniešiem, viľi vairākus gadus ir 

īstenojuši projektus ES neformālās izglītības programmā. 

Apmācībās tiks izmantotas daudzveidīgas interaktīvas meto-

des, dalīšanās pieredzē, noslēgumā dalībnieki saľems 

YOUTHPASS sertifikātu. 

 

Programma „Jaunatne darbībā” ir neformālās izglītības prog-

ramma jauniešiem, tās mērķis ir veicināt aktīvu pilsonisko 

apziľu, solidaritāti un iecietību jauniešu vidū un aicināt jaun-

iešus veidot Eiropas Savienības nākotni. Programma atbalsta 

mobilitāti Eiropas Savienības robeţās un ārpus tām, neformā-

lo izglītību un starpkultūru dialogu, veicina visu jauniešu ie-

kļaušanu programmā un sabiedrībā, neatkarīgi no izglītības, 

sociālās vai kultūras vides. Programmā var veidot jauniešu 

apmaiľas, jauniešu iniciatīvas, jauniešu demokrātijas projek-

tus, apmācību un sadarbības projektus, Eiropas Brīvprātīgā 

darba projektus. Šie projekti var tikt veiksmīgi izmantoti, lai 

strādātu ar jauniešiem. 

 

Uz apmācībām var pretendēt daţādu izglītības institūciju sko-

lotāji, kā arī pedagoģijas studenti, kuri papildus pamata darba 

pienākumiem ir vai plāno būt iesaistīti ārpusstundu darbā ar 

jauniešiem. Ja jums ir motivācija un vēlme iesaistīties prog-

rammas „Jaunatne darbībā” projektu un pasākumu sagatavo-

šanā un realizēšanā, ja esat gatavs piedalīties apmācību kur-

sā pilnu laiku, ja līdz šim neesat piedalījies apmācībās par 

neformālo izglītību un jums nav ilggadējas pieredzes neformā-

lajā izglītībā – piesakieties! 

 

Lai pieteiktos apmācībai, jāaizpilda pieteikuma anketa un līdz 

6.aprīļa plkst. 9:00 jānosūta uz e-pastu 

 rasa.reinholde@jaunatne.gov.lv vai pa faksu 67358060. At-

bilde par piedalīšanos seminārā tiks sniegta līdz 8.aprīlim. 

 

Maksimālais dalībnieku skaits katrā apmācībā ir ierobeţots, 

tāpēc dalībnieku pieteikuma anketas izvērtēs dalībnieku atla-

ses komisija. 

 

Papildu informācija: Rasa Reinholde, VA „Jaunatnes starp-

tautisko programmu aģentūra”, tālr. 67358061, e-pasts:  

rasa.reinholde@jaunatne.gov.lv 

 

Plašāka informācija  IZM mājaslapā un JSPA mājaslapā 

Līdz 9.aprīlim pagarināts pieteikšanās laiks dalībai kon-

kursā „Mums pieder debesis!”, kura uzvarētāji 23.jūlijā 

dosies uz ASV Kosmosa un raķešu centru un piedalīsies 

starptautiskā jauniešu nometnē „International Space 

camp”. 

 

Konkursu „Mums pieder debesis!” rīko nodibinājums 

„Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”(VATP) kopā ar Izglītības 

un zinātnes ministriju.  

 

Dalība nometnē konkursa uzvarētājiem tiks apmaksāta, trans-

porta un veselības apdrošināšanas izmaksas sedzot no VATP 

īstenotā projekta „Kosmosa tehnoloģijas – iespējas izglītībai 

un ekonomikas attīstībai” līdzekļiem (saľemts finansiāls at-

balsts no Norvēģijas ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta palīdzību), savukārt uzturēšanās izmaksas ASV 

Kosmosa un raķešu centrā – sedzot no nometnes organizētā-

ju līdzekļiem.  

 

Lai pieteiktos dalībai konkursā līdz 9.aprīlim jāiesniedz pašro-

cīgi sagatavots materiāls – Konkursa darbs, saistībā ar kos-

mosa jomu, aizpildīta pieteikuma forma, kā arī šī un iepriekšē-

jā mācību gada liecību kopijas. 

Plašāka informācija par konkursu, tā nolikums, pieteikuma 

forma, kā arī saľemtie jautājumi un atbildes atrodami mājas 

lapā www.vatp.lv sadaļā „Mums pieder debesis”. 

 

 

Papildu informācija: Eva Daigina, VATP Pakalpojumu daļas 

asistente, tālr.:63664934, 26597913, E-pasts: 

eva.daigina@vatp.lv 

 

Pagarināts pieteikšanās termiņš konkursam “Mums pieder debesis” 

mailto:rasa.reinholde@jaunatne.gov.lv
mailto:rasa.reinholde@jaunatne.gov.lv
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/zinatne/aktualitates/4895.html
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunums/?news_id=688&PHPSESSID=942f7d89365a0472b8f1c14875315541
http://www.vatp.lv
mailto:eva.daigina@vatp.lv


27 

26 

Kā iemācīties saprast dažādo? 

Skolēni Latvijas skolās ir dažādi ne vien temperamenta, 

interešu, audzināšanas, personības izpausmju, bet arī 

etniskās un reliģiskās piederības ziņā. Pēdējos gados 

izglītības iestādēs aizvien biežāk mācās bērni, kuru vecā-

ki ieradušies Latvijā darba meklējumos. Skolēnu integrē-

šanās mācību vidē un sabiedrībā kopumā ir process, kurā 

iesaistīti gan viņi paši un viņu skolasbiedri, gan skolotāji 

un vecāki. Kā saprasties un sadarboties mācību stundās, 

ārpusstundu pasākumos? Kā iemācīties saprast dažādo, 

atšķirīgo citos cilvēkos un uztvert to kā vērtību? Kā dažā-

dībā nezaudēt sevi? 

 

Lai palīdzētu risināt šos jautājumus 

izglītības jomā, Latviešu valodas aģen-

tūra (LVA) Eiropas Savienības Solidari-

tātes un migrācijas plūsmu pārvaldīša-

nas pamatprogrammas 2007.-

2013.gadam Eiropas trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijas fonda pro-

jektu ietvaros izstrādāja un īstenoja 

projektu „Skolotājs starpkultūru telpā”, 

kura mērķis - sniegt atbalstu skolotāju 

profesionālajai kompetencei darbam 

starpkultūru telpā. Projekta laikā tika 

izstrādāta izglītības programma skolo-

tāju starpkultūru izglītības prasmju un 

komunikāciju attīstībai, izglītoti 158 

skolotāji visā Latvijā, izveidots mācību 

metodiskais materiāls un skolotāju sa-

darbības modeļi pozitīvās pieredzes 

izplatīšanai. 

 

Izglītības programmas „Skolotājs starp-

kultūru telpā” īstenošana notika piecās mācību nometnēs 

Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales, Rīgas un Rīgas 

rajona skolotājiem. Nometnes vadītāji, apzinot reģionālo spe-

cifiku, komplektēja skolotāju grupas (vismaz 30 dalībnieku 

katrā reģionā) un organizēja nometnes darbu. Visās nomet-

nēs dalībnieki apguva vienotu tālākizglītības programmu, kas 

ietvēra jautājumus par mūsdienu sabiedrības multikulturālis-

mu, mācību procesa īstenošanu multilingvālā vidē, mācību 

procesa individualizāciju.Īpaša uzmanība tika pievērsta skolo-

tāju un skolēnu izglītībai cilvēktiesību jomā un mācību meto-

dēm, kas sekmē līdzdalību, ieinteresētību, toleranci un izprat-

ni par starpkultūru izglītību, kā arī tika apzināti mācību proce-

sā izmantojamie mācību un metodiskie līdzekļi un interneta 

resursi. Nometľu laikā notika mācību metodiskā līdzekļa satu-

ra izstrāde, savstarpēja pieredzes apmaiľa un skolotāju tālā-

kās sadarbības plānošana. 

 

Informācija par projektu LVA mājaslapā. 

  

2008. gada Eiropas Savienības valstu kopīgajā ziľojumā par 

darba programmas “Izglītība un apmācība 2010.gadam” īste-

nošanu uzmanība pievērsta tam, lai pēc iespējas mazinātu 

migrantu izcelsmes skolēnu nelabvēlīgo stāvokli izglītības 

sistēmā. Starpkultūru pieredzes ietveršana izglītības program-

mās ir nozīmīgs faktors, lai sekmētu integrāci-

ju un skolotājam nepieciešams komplekss 

atbalsts, proti, sistēmiska pieeja skolotāju 

tālākizglītībai šajā jautājumā. 

 

Latvijā līdz šim nav izstrādātas ne īpašas 

programmas, ne arī metodiskie līdzekļi dar-

bam ar šo mērķauditoriju - trešo valstu 

valstspiederīgo bērniem. Arī pedagogi atzīst 

savu pieredzes trūkumu darbā ar daţādu kul-

tūru pārstāvjiem. Problēmas, ar kurām saska-

ras pedagogi, mēģinot veicināt iebraucēju 

bērnu integrāciju skolās, ir nepietiekamā iz-

pratne par iecietību, prasmju trūkums darbā 

ar migrantu bērniem, kuriem ir daţāda etniskā 

izcelsme, dzimtā valoda, kultūrvides pieredze, 

kā arī skolēnu sagatavotības līmenis, t.i., viľu 

iepriekšējās izglītības atbilstība Latvijas izglītī-

bas sistēmas prasībām. 

 

„Skolotāju ideju grāmata” ir pedagogu piere-

dzes materiāls, rokasgrāmata, kuras veidošanā piedalījušies 

visu Latvijas reģionu skolotāji. Tajā apkopots projekta gaitā 

izstrādāts programmas teorētiskais un metodiskais materiāls, 

skolotāju ieteikumi, kā noskaidrot situāciju klasē, kā nepieļaut 

konfliktsituāciju veidošanos un kā savlaicīgi risināt problēmas. 

Ja vēlaties grāmatu iegūt savā īpašumā, rakstiet:  

gramata-erika.picukane@valoda.lv 

 

LVA projekta komanda cer, ka skolotāju rokasgrāmata un 

projekts kopumā būs nozīmīgs atbalsts visiem, kuru darbs ir 

saistīts ar trešo valstu valstspiederīgo bērniem. 

Nometņu dalībnieki izvērtējumos raksta:  

 

„Bērni ir atšķirīgi, un viņu vajadzības ir dažādas. Ir gadījumi, kad mācību process, temps un saturs ir jāpiemēro konkrētam 

bērnam. Skolotāja uzdevums ir izprast katra bērna grūtības un saskatīt katra stiprās puses, balstoties uz tām, sniegt viņam 

palīdzību. Kopīgais darbs nometnē palīdzēs mums izpildīt šo uzdevumu.” 

 

„Ļoti daudz deva lektoru un ekspertu piemēri „iz dzīves” un iespēja pašiem izrunāties par sasāpējušām, šķietami neatrisināmām 

problēmām.” 

Pieredze  

http://www.lvava.gov.lv/index.php?darbibas_virzieni+projekti+skolotajs_telpa
mailto:gramata-erika.picukane@valoda.lv
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Iepriekšējā izdevuma numurā jau 

informējām par veiktās aptaujas 

rezultātiem. Vairāki informatīvā 

izdevuma lasītāji, izmantojot iespē-

ju aptaujā izteikt savu viedokli, 

ierosināja vairāk publicēt noderī-

gus padomus, piemēram, psiholo-

ga konsultācijas dažādu situāciju 

risināšanai skolās. Paldies par ie-

teikumiem, un jau šajā numurā 

aizsākam jaunu rubriku „Konsultē 

psihologs”. Sadarbībā ar ģimeņu 

psiholoģiskā atbalsta centru „Līna” 

tapis pirmais materiāls – saruna ar psiholoģi Ilzi Pastari 

par to, ko bērnam nozīmē skolas maiņa. 

 

Ko bērnam nozīmē skolas maiņa? 

 

Tas ir liels emocionāls stress bērnam, jo, lai pielāgotos jebku-

rām jaunām pārmaiľām, bērnam nākas pielikt lielas pūles. 

Nav tik svarīgs iemesls, kāpēc skola ir jāmaina, daudz būtis-

kāk ir tas, kā bērns tiek galā ar šīm pārmaiľām, kā tās ietek-

mē bērna individuālās īpatnības, personību. Ir jārēķinās ar 

adaptācijas laiku, kas katram bērnam ir atšķirīgs. Gan skolo-

tājiem, gan vecākiem jārēķinās, ka bērnam var būt uzvedības 

pārmaiľas, iespējamas negatīvas emocionālas reakcijas, 

piemēram, pārmetumu formā. 

Vieglāk tas noteikti būs situācijās, 

ja skolas slēgšanas gadījumā uz 

jauno skolu pāriet lielāks bērnu 

skaits no bijušās skolas un kla-

ses. Šādā gadījumā nomainās 

tikai vide, bet pilnībā nemainās 

vienaudţu loks. Bet, ja bērnam 

vienam pašam jāiekļaujas svešā skolā, tas var sagādāt grūtī-

bas, tāpēc nepieciešams atbalsts. 

 

Ko vecāki, klases audzinātājs, skolotāji , skolas psiho-

logs var darīt, lai palīdzētu bērnam? 

 

Pirmām kārtām bērnam nepieciešams emocionāls atbalsts, lai 

būtu iespēja izrunāties. Un vecākiem ir šī atbalstošā loma. 

Protams, vecākiem problēmas arī jārisina. Svarīgi, lai bērns ar 

vecākiem var runāt ne tikai vakaros, bet vecāki būtu pieejami 

arī citā laikā, kad bērnam tas nepieciešams, piemēram, no-

drošināt iespēju piezvanīt. Nav normāla situācija, kad bērnam 

ir vajadzība dalīties, bet abi vecāki atnāk mājās, piemēram, 

astoľos vakarā. Tad bērns var būt tiktāl noslēdzies sevī, ka 

vairs negrib neko stāstīt. 

 

Ģimenēs situācija var būt dažāda. Ko nozīmē emocionā-

lais atbalsts? Vai tajā ietilpst vēl kas bez izrunāšanās? 

Pirmkārt, bērnam ir svarīgi izrunāties. Vecākiem jāpievērš 

uzmanība, ja bērns sāk bieţāk slimot, ir kādas uzvedības 

izmaiľas, mainās sekmes - tas var norādīt, ka jaunajā skolā 

bērns adaptējas ar grūtībām. Tādā gadījumā vajadzētu mek-

lēt palīdzību – pie skolotājiem, klases audzinātāja, skolas 

psihologa, lai noskaidrotu problēmu iemeslu un meklētu risi-

nājumus. Varbūt nepieciešams arī praktisks atbalsts. Iespē-

jams, klasē neveidojas attiecības. Jo bērns mazāks, jo vecāki 

vairāk var iesaistīties, it īpaši sākumskolas posmā. Var iet pie 

skolotāja, runāt, jautāt, skolotājs var palīdzēt iekļauties kolek-

tīvā. Nevajadzētu gaidīt, lai bērns pats ar visām grūtībām tiek 

galā, jo bērniem ir daţādas spējas iekļauties kolektīvā. Turklāt 

skolās ir atšķirīgas mācību metodes, vērtēšanas sistēma, 

daţādos priekšmetos apgūtās vielas apjoms var būt atšķirīgs. 

Tāpēc gan bērnam, gan vecākam ir svarīgi zināt un izprast 

jaunos nosacījumus. Iespējams, bērnam var būt nepiecieša-

ma palīdzība mācībās. Viens no veidiem - vienoties ar skolu 

par iespējām sniegt papildu konsultācijas, ja var atļauties, tas 

var būt arī privātskolotājs. 

 

Skola – tas ir abpusējs darījums, tamdēļ vecākiem ir jāpieľem 

skolā esošā sistēma un notiekošais kopumā. Tas gan neiz-

slēdz to, ka situācijās, kas neliekas pieľemamas, vecāki ie-

saistās un tās risina sadarbībā ar skolu. Taču saruna, kādu 

vecāks veido ar skolotāju, var būt daţāda – tā var būt vērsta 

uz konfliktu, bet tikpat labi var būt vērsta uz risinājumu. Tāpat 

svarīgi vērtēt un ievērot balansu, kuros brīţos situācijas prasa 

iesaisti un kad der atcerēties, ka 

neviena skola nav ideāla un šajā 

situācijās vairāk skatīties uz pozi-

tīvajiem aspektiem. 

 

Citiem bērniem iekļaušanās 

jaunajā skolā un klasē notiek 

veiksmīgāk, citiem sagādā lie-

lākas grūtības. Vai tas atkarīgs no tā, vai bērns ir ekstra-

verts vai intraverts? 

 

Vispār neeksistē tāda vidējā cilvēka un man liekas, ka katru 

reizi runājot, kas ir labi vai slikti, mēs mētājamies ar jēdzie-

niem. Ir svarīgi domāt par katru konkrēto bērnu, kā tas ir kat-

ram no viľiem. Pārmaiľas bērns uztver tāpat kā pieaugušais, 

tāpēc vecākiem brīdī, kad viľi vēlas bērnam kaut ko aizrādīt 

vai pārmest, vajadzētu padomāt – kā es pats rīkotos šādā 

situācijā, cik viegli un elastīgi piemērotos būtiskām pārmai-

ņām? Ir taču daudzi pieaugušie, kuriem nepatīk mainīt darba 

vietas, jo vieglāk ir strādāt ierastā vidē. Spēja pielāgoties pār-

maiľām ir atkarīga no temperamenta iezīmēm, no tā, vai 

bērns ir vairāk uz saskarsmi vērsts, vai arī viľam patīk būt 

vienam. Bet arī tad, ja bērnam patīk būt vienam, vienalga ir 

nepieciešami viens vai divi tuvi draugi. Bērni atšķiras ar to, cik 

plašs ir viľu draugu loks. Nevajadzētu atstāt novārtā situāciju, 

ja bērns stāsta, ka viľam skolā nav neviena drauga, viľš 

jūtas vientuļš. 

Ir svarīgi domāt par katru konkrēto bērnu 

Konsultē psihologs 

Miera iela 17-4, Rīga  

Tālr. 29451188, 67379427, 

info@lina.lv  

www.lina.lv  
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 Ko klases audzinātājs var darīt, zinot, ka klasē ienāks 

jauns skolēns vai pat skolēnu grupa? 

 

Skolotāja loma ir diezgan liela. Skolotāji īpašu uzmanību pie-

vērš tieši intelektuālajam aspektam – mācību vielai, bet man 

šķiet, ka gana daudz uzmanības vajag pievērst arī emocionā-

lajai pusei, piemēram, tam, kā bērni veido saskarsmi. Mazajās 

klasēs tas notiek vieglāk, bet vēlākos posmos var notikt diez-

gan formāli. Te vietā kāds salīdzinājums. Ja zīmējam cilvēku, 

tad ķermenis ir veidots proporcionāli. Ja skolā koncentrēša-

nās notiek tikai uz zināšanām, tad zīmējumā tā būtu ļoti liela 

galva, taču svarīga ir personības vispusīga attīstība. Zinot, ka 

būs pārmaiľas, jārīko adaptācijas pasākumi, lai bērni izprot 

un vieglāk pielāgojas jaunajiem apstākļiem un videi. 

 

Vai Jums liekas, ka klases audzinātājs un arī citi skolotāji 

varētu darīt ko vairāk? 

 

Noteikti jāľem vērā vecumposmu īpatnības, jo sākumskolā 

bērni pēc attīstības īpatnībām „ľem pretī vairāk”, tamdēļ sko-

lotāju un vecāku loma ir lielāka. Sākumskolā skolotājs ir auto-

ritāte. Pusaudţu vecumā, sākot no apmēram 11 gadu vecu-

ma, mazinās skolotāju un vecāku ietekmes nozīmība. Bēr-

niem šajā vecumā ir svarīgāks vienaudţu viedoklis, tā ir šī 

vecumposma iezīme. 

 

Tad lielāka nozīme ir tam, kāds ir klases kolektīvs? 

 

Jā, noteikti, pietam liela nozīme šādā situācijā ir klases kodo-

lam, tam, kāda situācija klasē bijusi pirms jauno ienākšanas, 

cik pieľemoši, atbalstoši, atstumjoši vai reizēm pat vardarbīgi 

klasē ir bērni. 

Ir gadījumi, kad pamatskolas beigu posmā skolēni konfliktsitu-

ācijas risina emocionāli vai pat fiziski vardarbīgi. Parasti vainī-

gie tiek meklēti skolā, taču, ko skolotājs šādā situācijā var 

darīt? Tur varētu līdzēt saskarsmes treniľi un šādās situācijās 

pieaug skolas psihologa loma. Jo, ja ir jau izveidojusies kon-

fliktsituācija vai kāds bērns izstumts, viens pats skolotājs diez 

vai ar saviem spēkiem varēs tikt galā. Protams, jāiesaista arī 

vecāki, vecākiem jārunā ar savu bērnu. Vardarbības gadījumā 

bieţi vien vājākais bērns – tas, kuram dara pāri, no skolas 

aiziet, bet tā tam nevajadzētu būt. 

 

Nereti, slēdzot skolu, bērni, kas mācījušies mazās klasēs, 

piemēram, 8 skolēni, mainot skolu, nokļūst lielā klases 

kolektīvā, vairāk kā 20. Ko ietekmē bērnu skaits klasē? 

 

Tas būs atkarīgs no bērna personības. Tas ir tāpat kā ar pie-

augušajiem: ir cilvēki, kas labāk jūtas starp daţiem cilvēkiem 

un ir tādi, kas jūtas kā zivs ūdenī  milzīgā uzľēmumā. Viens ir 

tas, ka labi jūtas, bet otrs – reizēm ir nepieciešams izaicinā-

jums, lai sevi sapurinātu un saľemtos paveikt to, ko ilgstoši 

neesi varējis izdarīt. 

To nosaka personības iezīmes. Būtiska nozīme ir labai pašsa-

jūtai – lai bērns spētu mācīties, viľam skolas vidē ir jājūtas 

labi. Tāpēc es uzskatu, ka liela uzmanība skolotājam jāvelta 

tieši atmosfēras radīšanai klasē. Cita lieta ir daţādie apstākļi, 

kas to kavē - gan bērni šobrīd ir ar daţādām disciplīnas pro-

blēmām, gan arī citi iespējamie iemesli. Tas, kā bērns jūtas, 

vistiešākajā veidā ietekmē to, kā viľš mācās. Ja bērns ir stre-

sā, ja viľam ir negatīvas emocijas un bailes, viľš nav spējīgs 

apgūt mācību vielu tik labi, cik to varētu. Ja bērns ir kautrīgs, 

bikls, grūti prognozēt, vai viľa sekmes paliks tādas pašas, 

kāda bija, mācoties mazā klasē. Nav viens un tas pats - atbil-

dēt 8 vai 30 cilvēku priekšā. Klases nomaiľa no mazas uz 

lielu ne vienmēr un ne visiem ir izaicinājums personības attīs-

tībai.. Mazākā klasē, kā esmu novērojusi, nav tik daudz 

„apakšgrupu”. Ja klasē ir, piemēram, 7 bērni, pastāv daudz 

mazāka iespēja, ka viľi veidos grupējumus, jo gluţi vienkārši 

mazais bērnu skaits to nepieļauj. Līdz ar to tā ir vide, kurā ir 

mazāk intrigu un arī mazāka konkurence. 30 bērniem ir daudz 

lielāka iespēja sadalīties vairākas grupās. 

 

Un kādi riski tad parādās? 

 

Starp daţādiem grupējumiem var sākties sava veida cīľa. 

 

Bet vai saistībā ar mācību sasniegumiem konkurence var 

būt veicinošs faktors? 

 

Varētu būt. Ir bērni, kuriem tas, ka kāds elso pakausī, viľu 

motivē skriet ātrāk. Tie ir bērni, kas izteikti orientēti uz sasnie-

gumiem. Bet arī tas ir jāskatās individuāli. 

 

Ministrija rosinājusi pašvaldības, sakārtojot skolu tīklu, 

veidot sākumskolas, kurās ietilptu 1.-6.klase ierasto 1.-

4.klašu vietā. Tas nozīmē, ka pamatskolas reorganizācijas 

gadījumā pārmaiņas skartu skolēnus nevis no 5., bet sā-

kot ar 7.klasi. Kā Jūs to vērtējat? 

 

Pozitīvi. 1., 5.,arī  10.klase ir sareţģīti posmi. 7.klasē bērni ir 

patstāvīgāki, attīstītākām pašapkalpošanās prasmēm un tā-

pēc pārmaiľām būs vairāk gatavi. 

 

Kādi signāli liecinātu par to, ka ir jāmeklē palīdzība pie 

speciālistiem? 

 

Izmaiľas uzvedībā, pēkšľa mācību sasniegumu pasliktināša-

nās, emocionālās izmaiľas – vienaldzība, agresivitāte, no-

slēgšanās, arī bieţa slimošana vai sūdzības par galvassāpēm 

u.c. Vispirms jārunā ar skolotāju vai skolas psihologu, taču 

nereti ir tā, ka daţādu iemeslu dēļ bērns skolas psihologam 

neuzticas, jo tas ir cilvēks no skolas iekšējās vides. Tad jāvēr-

šas pie psihologa citur. Taču noteikti jāmeklē risinājums. 

 

Vai vecāki parasti apzinās, ka jāmeklē palīdzība, lai risinā-

tu šādas situācijas? 

 

Situācijas ir daţādas. Ja vecāki uzskata, ka tās ir problēmas, 

ar kurām viľiem pašiem jātiek galā, tad viľiem ir grūtāk lūgt 

palīdzību. Taču, ja vecāki izprot, ka tieši psihologs var palī-

dzēt  problēmsituāciju risināšanā,  tas dod iespēju sadarbībai. 

 

Gaidām arī Jūsu ierosinājumus nākamajām tēmām, kuras  

risināt kopā ar speciālistiem! 

Turpinājums no 28.lpp. 
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Ar nākamo, 2010./2011.mācību gadu, neviena profesionālās 

izglītības iestāde netiek slēgta un visas esošās skolas vasarā 

uzľems jaunus audzēkľus. To, kuru skolu izvēlēties, ikviens 

jaunietis var izvērtēt, apmeklējot Izglītības un zinātnes minis-

trijas (IZM) mājaslapu, kur sadaļā „Kur mācīties tālāk?”  apko-

pota informācija par visu IZM padotībā esošo profesionālo 

skolu Atvērto durvju jeb Informācijas dienām, plašāka infor-

mācija atrodama skolu mājaslapās. 

 

Lai sakārtotu profesionālās izglītības iestāţu tīklu atbilstoši 

paredzamajai demogrāfiskajai situācijai, racionāli pārkārtotu 

un izmantotu esošo infrastruktūru, ekonomiski izlietotu pieeja-

mos finanšu resursus (novērstu nelietderīgu līdzekļu ieguldīju-

mu, īstenojot blakus vai tuvu esošās izglītības iestādēs vienā-

das izglītības programmas) IZM izstrādājusi „Profesionālās 

izglītības iestāţu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. – 

2015.gadam”. 

 

Saskaľā ar pamat-

nostādnēm, Jaunag-

lonas arodvidussko-

lu, Preiļu arodvidus-

skolu, Dagdas arod-

vidusskolu un Višķu 

Profesionālo vidus-

skolu plānots apvie-

not, izveidojot Vidus-

latgales profesionā-

lās izglītības kompe-

tences centru, kur Dagdas nodaļa specializējas būvniecībā, 

Preiļu nodaļa - viesnīcu un restorāna pakalpojumos, bet Višķu 

nodaļa - lauksaimniecībā un lauksaimniecības tehnikā. 

 

Viduslatgales profesionālās izglītības kompetences centrā 

apvienojamās profesionālās izglītības iestādes, pamatojoties 

uz valsts, reģiona un konkrēto pašvaldību plānošanas doku-

mentiem, ir izstrādājušas vienotu Viduslatgales profesionālās 

izglītības kompetences centra Attīstības un investīciju stratē-

ģiju. 

 

Pamatojoties uz Attīstības un investīciju stratēģiju, paredzēts, 

ka Dagdas nodaļa specializējas būvniecības izglītības tema-

tiskajā jomā, paredzot, ka 2014./2015.gadā te mācīsies 205 

audzēkľi apdares darbu tehniķa, apdares darbu strādnieka 

profesijā un komerczinībās  ar iegūstamo kvalifikāciju 

“Grāmatvedis”. 

 

Plānots arī sakārtot Dagdas arodvidusskolas neizmantotās 

ēkas un platības, kā arī, izmantojot Eiropas reģionālā attīstī-

bas fonda (ERAF) līdzekļus, renovēt mācību administratīvo 

korpusu un daļēji renovēt praktisko mācību korpusu. Izmanto-

jot Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta pieejamo finansēju-

mu, plānota arī dienesta viesnīcas ēkas renovācija /

siltināšana, kā arī dienesta viesnīcas iekštelpu remonts, kam 

tiks izmantots ERAF finansējums. 

 

Ilgstoša nepietiekamā finansējuma dēļ profesionālās izglītības 

iestādes prioritāri nodrošinājušas mācību procesu, taču die-

nesta viesnīcu sakārtošanai  līdzekļi nereti pietrūkuši,  tāpēc 

mērķtiecīga IZM darba rezultātā ERAFaktivitātes ietvaros 

atbalstu varēs saľemt arī šim mērķim. Īstenojot ERAF aktivi-

tāti „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzla-

bošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”, pro-

fesionālās izglītības iestā-

des varēs uzlabot ne tikai 

izglītības iestādes ēku, 

būvju un telpu, bet arī 

dienesta viesnīcu infra-

struktūru. ERAF aktivitātē 

pieejamais finansējums 

tika palielināts par vairāk 

nekā 6,8 milj. LVL, līdz ar 

to kopumā,  īstenojot 

ERAF projektus, profesi-

onālās izglītība iestāţu  mācību aprīkojuma modernizācijā un 

infrastruktūras uzlabošanā  tiks ieguldīti 65,8 milj. LVL  Papil-

dus piešķirto finansējumu  plānots novirzīt 8 profesionālo sko-

lu dienesta viesnīcu uzlabošanai. 

 

Profesionālās izglītības iestāţu attīstības un investīciju stratē-

ģiju vērtēšanas komisija rosinājusi finansējumu dienestu vies-

nīcu sakārtošanai piešķirt Ventspils Profesionālajai vidussko-

lai, Liepājas Tūrisma un tekstila profesionālajai skolai, Lūzna-

vas Profesionālajai vidusskolai, Dagdas arodvidusskolai, Aiz-

kraukles arodvidusskolai, Jelgavas Amatniecības vidusskolai, 

Valmieras Pārtikas raţotāju vidusskolai un Valsts Priekuļu 

lauksaimniecības tehnikumam. Pārējās izglītības iestādes 

izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošanas ietvaros var 

paredzēt remontdarbus arī dienesta viesnīcās. 

 

Profesionālās izglītības iestādes gaida pārmaiņas? 

Latvijas Televīzijas raidījumā „Labrīt, Latvija!” redzēju sižetu, kurā Dagdas novada domes priekšsēdētājs izteica bažas, ka 

Dagdas novads varot palikt bez arodizglītības, jo skolu likvidējot un pavisam dīvaini iemeslu dēļ – uz vienu audzēkni esot pārāk 

liels skaits kvadrātmetru. Vai tas nav absurdi? Mans dēls šogad beigs pamatskolu un šobrīd lūkojamies uz kādas arodskolas pus i 

Latgales reģionā. Kur iespējams iegūt informāciju par arodskolu piedāvājumu un to, kuras skolas plānots slēgt? 

 

                                                                                                                                                                                Kaspara mamma    

Aktuālais jautājums 

IZM mājaslapā ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar  

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas 

pamatnostādnēm, kā arī Plānošanas reģionu, novadu domju un 

pašvaldību viedokļiem par  pamatnostādnēm un plānoto 

profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizāciju līdz 2015.gadam. 

Mājaslapā ievietoti arī nozaru asociāciju viedokļi. 

http://izm.izm.gov.lv/4952.html
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/profesionala-izglitiba/4605.html
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"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodar-

binātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kva-

lifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstruk-

turizācija""" 

 

"Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteiku-

mos Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas 

"Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 

1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu 

īstenošanai""" 

 

Informatīvais ziľojums „Par izglītības sistēmas reformu” 

 

Likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā" 

 

"Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības 

aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" 

 

Informatīvais ziľojums „Izglītības sistēmas informatizācijas 

programmas "Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izglī-

tības kvalitātei" īstenošanas rīcības plāna 2010.- 

2013.gadam"  

 

„Noteikumi par Valsts izglītības satura centra sniegto maksas 

pakalpojumu cenrādi" 

Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem 

sasniegumiem sportā" 

 

 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra notei-

kumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti 

"Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabo-

šana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"" 

 

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā" 

 

 

"Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenoša-

nai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole" 

2010.gada martā Ministru kabinetā apstiprinātie 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 

Profesionālās izglītības iestādes piedalās radošo profesiju audzēkņu  

tērpu kolekciju skatē 

No 9. līdz 11. aprīlim Rīgā, Ķīpsalā, notiks izstāde 

“Intertextil Balticum 2010”, kas kopā pulcina gan tekstila 

nozares uzņēmējus, gan esošos un nākamos modes māk-

sliniekus no daudzām pasaules valstīm. 10.aprīlī izstādē 

notiks arī 3. Latvijas profesionālās izglītības iestāžu rado-

šo profesiju audzēkņu tērpu kolekciju skate “Spēj visam 

savu dzīves krāsu pieliet klāt!”. 

 

Pedagogi un skolēni tiek aicināti apmeklēt izstādi un tajā plā-

notās aktivitātes, jo tā ir lieliska iespēja vienuviet īsā laikā 

iegūt jaunas zināšanas par šo nozari, kas var noderēt gan 

pašlaik – mācību procesā, gan domājot par darba un biznesa 

iespējām nākotnē.  

 

Piemēram, 9. aprīlī notiks konference “Inovācija tekstila noza-

rē Latvijā un pasaulē”. Tajā tiks runāts par zinātnisko pētījumu 

izmantošanu tekstila nozarē, preču un dizainparaugu aizsar-

dzību, kā arī par daudziem citiem jautājumiem, kas var būt 

aktuāli tiem, kas vēlas savu nākotni saistīt ar šo nozari.  

  

10.aprīlī izstādes apmeklētājiem būs iespēja piedalīties imi-

dţa dizainera un modes analītiķa Konstantīna Bogomolova 

lekcijā “Imidţa dizains: stilīga tēla veidošana” un Londonas 

mācību centra “The Image Academy” direktores Natalī Svikles 

lekcijā “Komerciāla pieeja modes dizainam”. Šajā dienā izstā-

dē notiks arī 3. Latvijas profesionālās izglītības iestāţu radošo 

profesiju audzēkľu tērpu kolekciju skate “Spēj visam savu 

dzīves krāsu pieliet klāt!”. Dienas noslēgumā notiks jauno 

modes mākslinieku konkurss “Habitus Baltija”, kurā savu vei-

kumu rādīs vairāk nekā 40 jaunie modes mākslinieki no 11 

valstīm.  

 

Plašāka informācija: http://www.bt1.lv/habitus/  
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