
1 

31.05.2010. 

Paldies par izturību pārbaudījumos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizvadītajā mācību un studiju gadā katram izglī-

tībā iesaistītajam ir bijuši savi pārbaudījumi jeb 

ikdienas darba grūtākie uzdevumi. Taču esmu 

pateicīga un ar lielu gandarījumu varu atzīt, ka 

izglītības nozare un mēs, kuri tajā iesaistīti, 

kopumā esam šos pārbaudījumus izturējuši, 

gan pārvarot grūtības un tādējādi vairojot piere-

dzi, gan iegūstot pietiekami stabilas pozīcijas 

nākamajam darba cēlienam, gan skaidri zinot 

turpmāk veicamos uzdevumus. 

 

Manuprāt, viens no svarīgākajiem izaicināju-

miem izglītībā ir pastāvīga mācību satura piln-

veide, lai skola būtu bērniem un jauniešiem 

interesanta un lai izglītība atbilstu mūsdienu 

dzīves prasībām. Varu te ik t ,  ka 

2009./2010.mācību gadā šajā virzienā esam 

krietni vien pavirzījušies uz priekšu, jo darbs pie 

mācību satura pilnveides un pārskatīšanas bijis 

aktīvāks nekā līdz šim; tas turpinās. Savukārt 

atgriezeniskā saite par jaunā principa „nauda 

seko skolēnam” ieviešanu ir pozitīva – pašvaldī-

bas, kas veikušas skolu tīkla sakārtošanu, tāpat 

izglītības iestādes, jau redz ieguvumus, kas 

ļāvis palielināt skolotāju atalgojumu pēc nozīmī-

gā krituma 2009.gada rudenī. Vienlaikus jau-

nais princips licis rūpīgāk domāt par izglītības 

piedāvājuma kvalitāti un daţādošanu.  

 

Rūpējoties par visu pakāpju izglītības attīstību, 

Izglītības un zinātnes ministrija nodrošinājusi, 

ka tieši šajā mācību gadā izglītības attīstības 

projektiem uzsākta simtiem miljonu latu Eiropas 

Savienības līdzekļu piešķiršana. Piemēram, 

vairāki desmiti miljoni latu jau pieejami skolotā-

jiem kvalifikācijas pilnveidei, jaunu prasmju ap-

guvei, karjeras izaugsmei; aprīļa beigās un mai-

jā slēdzam līgumus par vairāk nekā 100 miljonu 

latu piešķiršanu augstākās izglītības iestādēm 

telpu un iekārtu modernizēšanai, studiju prog-

rammu kvalitātes uzlabošanai, kas kopā ar 

valsts budţeta finansējumu būtiski pārsniedz 

iepriekšējo gadu finansējumu šai jomai; profesi-

onālās izglītības struktūras un satura moderni-

zēšanai paredzēti vairāk nekā 65 miljoni latu.  

 

Aicinu skolu absolventus izvēlēties studijas Lat-

vijā – konkurēt uz budţeta vietām, kuru visvai-

rāk ir inţenierzinātnēs, dabaszinātnēs un inova-

tīvās starpnozaru programmās. Taču pirms tam 

vēlu izturēt vidējās izglītības eksāmenus, tāpat 

arī citu izglītības pakāpju gala pārbaudījumus, 

paļaujoties tikai un vienīgi uz savām zināšanām 

un prasmēm, kā arī – esot godprātīgiem!  

 

Kad gatavojoties skolas gada noslēgumam, 

izlaidumiem un arī Jāņu svinēšanai, ar ozola 

zariem rotāsiet telpas un no tiem pīsiet vaina-

gus, aicinu atcerēties – tieši vētras liek ozoliem 

laist saknes dziļāk zemē. Tā arī mums, izglītībā 

iesaistītajiem, pārbaudījumi jeb ikdienas darba 

grūtākie uzdevumi liek mēroties ar šķēršļiem, 

tos pārvarēt un kļūt stiprākiem.  

 

Vēlot izturību un izdošanos –  

 

Dr.habil.paed., prof.Tatjana Koķe, 

izglītības un zinātnes ministre  
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Sākušies valsts pārbaudes darbi 

No 11.maija norit 2009./2010. mācību gada 

valsts pārbaudes darbi. Kopumā 3., 6., 9. un 

12.klašu skolēni šajā pavasarī nokārtos 32 

daţādus valsts pārbaudes darbus. 

 

Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs 

Guntis Vasiļevskis visiem skolēniem novēl sa-

sniegt labus rezultātus pārbaudes darbos. Viņš 

stāsta, ka valsts pārbaudes darbu organizēša-

nai VISC pievērš ļoti lielu uzmanību. “Nemitīgi 

domājam par to, kā uzlabot pārbaudes darbu 

sagatavošanas un norises procesus, nodroši-

nāt kvalitāti. Šogad esam palielinājuši daţādu 

informācijas tehnoloģiju lomu, skolēni pārbau-

des darbiem tika pieteikti elektroniski, centrali-

zēto eksāmenu vērtētāji pieteikties vērtēšanas 

procesam arī varēja elektroniski, veiksmīgi norit 

necentralizēto valsts pārbaudes darbu materi-

ālu elektroniskā piegāde skolām,” saka 

G.Vasiļevsikis. 

 

Liels darbs ir ieguldīts drošības pasākumu uzlabošanā. VISC 

sadarbojas ar Valsts policiju, lai varētu novērst visas tās situ-

ācijas, kad kāds vēlas rīkoties negodīgi. “Valsts pārbaudes 

darbu organizēšanas process ir ļoti sareţģīts, tas prasa ne 

tikai lielus finanšu un laika resursus, bet arī profesionāli saga-

tavotu speciālistu komandu. Pārbaudes darbu sesija ir zināmā 

mērā eksāmens arī mums," piebilst G.Vasiļevskis. 

 

VISC sagatavo pārbaudes darbu materiālus ieskaitēm, eksā-

meniem un centralizētajiem eksāmeniem. Ieskaišu un eksā-

menu darbi tiek laboti skolās, bet centralizēto eksāmenu – 

VISC. Šogad centralizētos eksāmenus vērtēs 1121 peda-

gogs. VISC ir aprēķinājis, ka šajā mācību gadā centralizēto 

eksāmenu vērtētājiem kopumā nāksies izlabot vairāk nekā 

103 000 skolēnu aizpildītos darbus. 

 

9.klašu skolēni centralizētā eksāmena sertifikātus saņems 

17.jūnijā, bet vidusskolu beidzēji – 15.jūlijā. 

 

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, jauniešiem obligāti jāno-

kārto 4 pārbaudes darbi: centralizētais eksāmens matemātikā, 

svešvalodā un latviešu valodā, bet vienu pārbaudes darbu 

jaunieši var kārtot pēc savas izvēles. Tie, kas skolu ir pabei-

guši agrāk vai arī vēlas uzlabot vērtējumu centralizētajos ek-

sāmenos, līdz 1.aprīlim varēja pieteikties eksāmenu kārtoša-

nai vairākās Latvijas augstskolās. 

 

2009./2010.mācību gadā 26 403 jaunieši pieteikušies kārtot 

centralizēto eksāmenu matemātikā, 24 246 – angļu valodā, 

bet 26 227 – centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Līdzīgi 

kā tas bijis arī iepriekšējos mācību gados, vispopulārākais 

izvēles eksāmens ir centralizētais eksāmens vēsturē, to pie-

teikušies kārtot 10 348 jaunieši. 

 

Plašāka informācija par valsts pārbaudes darbiem pieejama 

VISC interneta vietnē www.visc.gov.lv. 

Klāt eksāmenu laiks 

 

Valsts pārbaudes darbu laikā darbojas anonīmais uzticības tālrunis 

  

Kā katru gadu, arī šajā mācību gadā valsts pārbaudes darbu norises laikā darbojas Valsts izglītības satura centra (VISC) 

anonīmais uzticības tālrunis 67503755. Piezvanot uz šo tālruni, visi interesenti automātiskajā atbildētājā var izteikt savus 

komentārus par pārbaudes darbu norisi un ziņot par iespējamiem pārkāpumiem to laikā. Lai VISC varētu rast risinājumus 

situācijās, kad ir novēroti pārkāpumi, zvanītājiem jāatstāj sava kontaktinformācija. 

 

Darbojas arī e-pasts eksameni@visc.gov.lv, kur visi interesenti var savus komentārus VISC sūtīt elektroniski. 

 

http://www.visc.gov.lv/


3 

30 

Piešķir vairāk nekā 100 miljonus latu Latvijas koledžu un augstskolu attīstībai 

Iepriekšējā izdevumā jau informējām, ka 

16.aprīlī tika paraksskolu jaunatnes dzies-

mu un deju svētku tīti pirmie līgumi par 

gandrīz 3 miljonu latu piešķiršanu augst-

ākajai izglītībai – ar 8 koledžām infrastruk-

tūras modernizācijai un attīstībai. Savukārt 

maijā tika noslēgti līgumi par vairāk nekā 

100 miljonu latu piešķiršanu augstskolām 

telpu un iekārtu modernizēšanai, studiju 

programmu kvalitātes uzlabošanai. 

 

Izglītības un zinātnes ministrija nodrošinājusi, 

ka Latvijas koledţām un augstskolām pieejami 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 

„Augstākās izglītības iestāţu telpu un iekārtu 

modernizēšana studiju programmu kvalitātes 

uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības 

programmu apgūšanas iespējas arī personām 

ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros. Šie 

līdzekļi kopā ar valsts budţeta naudu būtiski 

pārsniedz iepriekšējo gadu finansējumu 

augstākajai izglītībai. 

 

„2009. un 2010.gadā veikts nozīmīgs darbs, 

lai definētu un izstrādātu pieeju – kādai ilgter-

miņā jābūt Latvijas augstākajai izglītībai, to-

starp – Eiropas augstākās izglītības telpas 

kontekstā. Tādēļ esmu pārliecināta, ka šie 

līdzekļi tiks izmantoti maksimāli efektīvi, ka 

tiks uzlabota gan augstskolu infrastruktūra, 

gan līdz ar to – izglītības kvalitāte. Tas stipri-

nās jauniešu pārliecību, ka Latvija ir studen-

tiem draudzīga valsts, kurā tiek piedāvāta 

kvalitatīva izglītība un kurā jaunietis tiek gai-

dīts studēt,” saka izglītības un zinātnes minis-

tre Tatjana Koķe. Viņa uzsver īpašo nozīmi 

tam, ka līgumi par līdzekļu piešķiršanu augst-

skolām tiek parakstīti maijā, kad 12.klašu sko-

lēni kārto eksāmenus un plāno stāties augstskolās: „Šādi tiek 

apliecināts, ka mēs rūpējamies par savas augstākās izglītības 

kvalitāti, tādējādi stiprinot arī jauniešu izvēli par labu studijām 

Latvijā”. Tāpat ministre ir pārliecināta, ka ieguldījumi būs nozī-

mīgs atbalsts, lai mūsu augstskolas sekmīgi piesaistītu arī citu 

valstu studentus, veicinātu augstākās izglītības eksportspēju. 

 

Maijā vienošanās noslēgtas ar Rīgas Tehnisko universitāti,  

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadē-

miju, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Latvijas Mākslas 

akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmi-

ju, Latvijas Jūras akadēmiju, Rīgas Stradiņa universitātes 

Sarkanā Krusta medicīnas koledţu, Rīgas Stradiņa universitā-

ti, Baltijas Starptautisko akadēmiju, Latvijas Universitāti, Rē-

zeknes Augstskolu, Daugavpils Universitāti, Ventspils Augst-

skolu, Liepājas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības univer-

sitāti, Vidzemes Augstskolu, Sociālās integrācijas valsts aģen-

tūru.  

 

Projektu īstenošanas gaitā paredzēta augstskolu ēku, būvju, 

telpu un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija. Mācību 

iestādes iegādāsies iekārtas, aprīkojumu un tehnoloģijas, lai 

modernizētu vai sāktu īstenot studiju programmas vairākos 

prioritārajos virzienos: dabas zinātnes, matemātika un infor-

mācijas tehnoloģijas, inţenierzinātnes, raţošana un būvniecī-

ba, veselības aprūpe, vides aizsardzība, radošās industrijas 

un inovatīvas starpnozaru programmas, kā arī citās akreditē-

tās studiju programmās, arī tajās, kurās studē personas ar 

funkcionāliem traucējumiem. Atbalsts tiks sniegts augstākās 

izglītības institūciju bibliotēku modernizācijai, telpu pieejamī-

bas un izglītības programmu apgūšanas iespēju nodrošināša-

nai personām ar funkcionāliem traucējumiem. 

ES fondu līdzekļi - izglītībai 

No kreisās - Mākslas Akadēmijas prorektors Andris Teikmanis, Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors profesors Artis Sīmanis, kultūras ministrs Ints 

Dālderis, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, Valsts izglītības attīstības 

aģentūras direktores vietniece Elita Zondaka un Latvijas Kultūras akadēmijas rektors 

profesors Jānis Siliņš 

Līgumu paraksta 

Daugavpils Universitātes 

rektors Arvīds Barševskis 

un Valsts izglītības 

attīstības aģentūras 

direktore Dita Traidās. 
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X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalīsies vairāk nekā  

30 tūkstoši dalībnieku 

Maija vidū noslēgušās visas X Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases 

skates un konkursi, kuros vairāk nekā 100 

tūkstoši Latvijas skolēnu demonstrējuši labu 

māksliniecisko sniegumu. Pēc rezultātu ap-

kopošanas noskaidrots, ka kopumā svētkos 

Rīgā no 2010. gada 6. līdz 11. jūlijam piedalī-

sies 31 tūkstotis dalībnieku. 

 

Svētku dalībnieki un organizatori ar lielu atbildī-

bu turpina gatavoties lielajam notikumam Rīgā. 

Daudzos novados paredzēti ieskaņu pasākumi. 

Svētku ietvaros 2010. gada 6.-11. jūlijā notiks 

vairāk nekā 20 daţādi koncerti. Šobrīd sagata-

vots to repertuārs, reţija, scenogrāfija, lai ik-

viens varētu baudīt profesionāli veidotus un mākslinieciski 

augstvērtīgus, mūsdienīgus un krāšņus svētkus, kuros dzies-

mu un deju svētku tradīcijas ir mijiedarbībā ar mūsdienīgiem 

iecerēm. 

 

Agra Bērziņa, X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku izpilddirektore, uzsver: „Man ir liels prieks par visiem 

bērniem un jauniešiem, kas skolā ne tikai mācās, bet arī dejo, 

dzied, fotogrāfē, zīmē, sevi radoši pilnveido. Paldies pedago-

giem, kuri spēj ieinteresēt bēr-

nus un palīdz attīstīt viņu talan-

tus. Mēs visi – gan svētku rīko-

tāji, gan dalībnieki – apzinā-

mies skolēnu dziesmu un deju 

svētku nozīmību, sniedzot pozi-

tīvas emocijas, veidojot kopības 

sajūtu un paverot iespējas attīs-

tīt radošu garu. Ceru, ka gaidā-

mo svētku gaisotne aizraus gan pašus dalībniekus, gan skatī-

tājus, jo svētki būs daudzveidīgi un emocionāli bagāti!” 

 

Visvairāk svētkos būs pārstāvēti tautas deju dejotāji – 13 760, 

tikai nedaudz mazāk ir koru dalībnieku – 12 766, instrumentā-

lās mūzikas koncertā piedalīsies 1 580 mūziķi. Ar katru gadu 

jauniešu vidū populārāka kļūst mūsdienu deja – hip-hop, šova 

deja, brīvā deja – šo ţanru pārstāvēs 618 dejotāji. Svētku 

dalībnieku skaitā ir arī mazie mūzikas kolektīvi, folkloras ko-

pas, vizuālās un lietišķās mākslas, foto pulciņu dalībnieki, 

amatnieki. Savus radošos darbus rādīs bērni un jaunieši ar 

speciālām vajadzībām. Šis plašais dalībnieku spektrs pierāda 

izglītības iestāţu interešu izglītības daudzveidību un skolēnu 

radošo talantu izpausmes iespējas. 

 

Jau dalībnieku atlases skatēs un konkursos tika noskaidrots, 

ka visvairāk dziedošu un dejojošu kolektīvu ir Vidzemē. Svēt-

kos piedalīsies vairāk nekā 10 000 vidzemnieku, no Kurze-

mes – vairāk nekā 5800, gan no Latgales, gan no Zemgales – 

vairāk nekā 4 000, bet no Rīgas – gandrīz 7 000. 

 

Arī Latvijas uzņēmumu līdzdalība svētku rīkošanā ir neatsve-

rams un liels atbalsts. O!Karte ziedojusi lielāko daļu no spon-

soriem piesaistītā finansējuma svētkiem, nodrošinōt svētku 

rīkotājiem arī mobilos sakarus un dāvinot ikvienam svētku 

dalībniekam somiņu. Šīs vasaras skanīgākā notikuma bēr-

niem un jauniešiem ģenerālsponsora O!Karte sauklis – „Kam 

ir ko teikt!”. LMT prezidents Juris Binde saka: ”Pats esmu 

piedalījies Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos un zinu, cik liels 

darbs, aizrautība un degsme 

nepieciešama, tiem gatavo-

joties. Tāpēc vēlos apsveikt 

visus, kas izturējuši mēģinā-

jumus un gatavojušies ska-

tēm. Ar O!Kartes atbalstu 

vēlamies visiem dalībniekiem padarīt šos svētkus vēl skanīgā-

kus, skaistākus un sarunām bagātākus.” 

 

Koru programmu šogad atbalsta VAS „Latvijas Dzelzceļš”, 

kas dāvinās katram dalībniekam atstarotāju un informēs par 

satiksmes drošību. Bērnus ar dzeramo ūdeni un cepurītēm 

nodrošinās deju programmas atbalstītājs „Vivafresh”, kas ir 

AS „Aldaris” raţotais bezalkoholiskais dzēriens. Atbalstu 

sniedz arī SIA „Rīgas Piensaimnieks” , kas svētku pretenden-

tiem skatēs un konkursos visā Latvijā pasniedza vairāk nekā 

100 000 biezpiena sieriņu „Kārums”. SIA „Latvija Statoil” no-

drošina katram dalībniekam sēdpaklājiņu, šoferiem – drošas 

un eko braukšanas apmācību un svētku organizēšanai – deg-

vielu. 

 

Atzīmējot skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

50.gadadienu un akcentējot to nozīmi Baltijas dziesmu un 

deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā, svētki 

iekļauti UNESCO svinamo dienu kalendārā 2010.–11.gadam. 

Gatavojamies svētkiem 

Plašāk par X Latvijas skolu  

   jaunatnes dziesmu un deju 

           svētkiem lasiet  

         www.dziedundejo.lv 

http://www.dziedundejo.lv/
http://www.dziedundejo.lv
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Pagājušajā nedēļā sākās un līdz jūnija vidum visā Latvijā 

noritēs Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītī-

bas attīstības aģentūras organizētās Profesiju dienas 

„Labāk amats rokā...”. 8., 9. un 12. klašu skolēniem, viņu 

vecākiem un citiem interesentiem tā ir lieliska iespēja 

iepazīties ar profesionālās izglītības iestāţu piedāvājumu. 

  

Pagājušajā nedēļā Profesiju dienas jau notika Valmierā 

(28.maijā) un Jelgavā (29.maijā).  

4.jūnijā visi interesenti uz Profesiju dienu aicināti Rīgā, 

Vērmanes dārzā,  

5.jūnijā – Daugavpilī, Vienības ielā pie Daugavpils Uni-

versitātes, 

9.jūnijā – Rēzeknē, Festivāla parkā, 

11.jūnijā – Ventspilī, Lielajā laukumā, 

12.jūnijā – Liepājā, Roţu laukumā. 

 

Profesiju dienu "Labāk amats rokā..." Jelgavā, sestdien, 

29.maijā, atklāja izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe. 

Viņa uzsvēra, ka, palielinoties dzīves pieredzei, vairojas arī 

izpratne par to, ka bez amata nav pamata. Tādēļ ministre 

vēlēja jauniešiem iegūt informāciju par turpmākās profesijas 

iespējām, lai nodarbošanās, ar ko viņi vēlas saistīt savu 

turpmāko dzīvi, ir interesanta un noderīga. Tāpat ministre 

rosināja jauniešus nākotnē nemitīgi pilnveidot un papildināt 

savas profesionālās prasmes un iemaņas, kā arī vēlēja 9. un 

12.klašu beidzējiem sekmes eksāmenos  

 

„Pulcinot vienkopus profesionālās izglītības iestādes, vēla-

mies palīdzēt ikvienam skolēnam, kurš vēl nav izlēmis, kur 

turpināt mācības, izdarīt pareizo izvēli, vispirms jau izvērtējot 

reģiona piedāvātās iespējas. Profesiju dienām ir zīmīgs moto 

„Labāk amats rokā...”, kas apliecina, cik svarīgi mūsdienās ir 

iegūt labas amata prasmes, būt īstam profesionālim. Darba 

devējam var nebūt svarīgi, ko tu esi beidzis, bet gan – ko mā-

ki, ” saka Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita 

Traidās. 

 

Profesiju dienās profesionālās izglītības iestādes klātesoša-

jiem rāda meistarklases, atraktīvā veidā demonstrējot skolā 

apgūstamos amatus. Savukārt veiksmīgi profesionāļi, kas 

savā laikā absolvējuši kādu no profesionālajām skolām, saru-

nās ar Profesiju dienas apmeklētājiem atklāj, kā kļūt par īste-

nu amata zvaigzni.  

 

Profesiju dienas apmeklētājus izklaidē arī jauniešu iemīļotās 

grupas. 

Septiņās Latvijas pilsētās notiek Profesiju dienas 
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Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums pošas 100 gadu jubilejai 

Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehni-

kums – viena no vecākajām profesionā-

lās vidējās lauksaimnieciskās izglītības 

iestādēm Latvijā – pošas 100.gadu jubi-

lejai. „Par savu turpmāko uzdevumu 

esam izvirzījuši speciālistu sagatavoša-

nu vēl augstākā līmenī, lai ietu kopsolī 

ar laiku,” saka tehnikuma direktors 

Imants Kupčs.  

 

Viņš ir lepns par savu skolu, kurā dzīvo un 

mācās nākamie lauksaimniecības, auto-

transporta, vides zinību, ekotūrisma, dato-

rzinību, komerczinību un biroja darba spe-

ciālisti. Savas pastāvēšanas 100 gados 

tehnikums izveidojies par vienu no lielāka-

jiem lauksaimniecības un tai papildinošu 

specialitāšu izglītības centru. Šobrīd tehni-

kumā mācās 737 audzēkņi. 

 

Populārākā specialitāte – autotransports 

 

Direktors stāsta, ka vispopulārākā no tehnikumā piedāvātajām 

specialitātēm ir autotransports, kurā katru gadu piesakās ap 

100 audzēkņu. Uzņemt visus gribētājus diemţēl nav iespē-

jams, kaut gan ministrija nekad neesot atteikusi tehnikuma 

lūgumam iedalīt līdzekļus papildu grupu uzņemšanai.  

 

Šovasar tehnikumā plānots uzņemt 7 jaunas grupas. „Visas 

programmas, arī tās, kurās šogad audzēkņu neuzņemsim, ir 

pieprasītas un tautsaimniecībai nepieciešamas,” uzskata 

I.Kupčs.  

 

Šogad netiks komplektētas jaunas grupas komerczinībās un 

vides iekārtās. Izglītības programmā „Komerczinības” tiek 

sagatavoti agrouzņēmumu komercdarbinieki, kas lauku īpašu-

mu pārvaldītājiem un apsaimniekotājiem, jaunajiem zemnie-

kiem ir ļoti nepieciešami. “Gan mēs, gan Lauksaimnieku orga-

nizāciju sadarbības padome uzskata, ka šo programmu būtu 

nepieciešams padziļināt, papildinot ar agronomiskajiem un 

lopkopības jautājumiem, kā arī atrisināt problēmu ar profesijas 

„agrouuzņēmuma komercdarbinieks” iekļaušanu profesiju 

klasifikatorā,” saka direktors. Viņš arī cer, ka turpmākajos 

gados izdosies popularizēt un attīstīt programmu „Vides iekār-

tas”. „Šis projekts realizēts, sadarbojoties ar Vācijas un Nīder-

landes speciālistiem. No sadarbības partneriem esam saņē-

muši mācību attīrīšanas iekārtas un citu aprīkojumu, kas ne-

pieciešams vides speciālistu sagatavošanai. Arī paši esam 

iegādājušies iekārtas, izstrādāti materiāli, nokomplektēti peda-

gogi. Negribētu, ka šī specialitāte izzustu tikai tāpēc, ka šo-

brīd tā jauniešu vidū nav pārāk populāra un mums trūkst lī-

dzekļu tās plašākai reklamēšanai, skaidrojot šo speciālistu 

nozīmību un iespējas strādāt daţādos uzņēmumos,” saka 

direktors. 

Šogad tehnikums plāno aktīvi iesaistīties Eiropas Sociālā fon-

da projektā, piedāvājot īsa laika (1-2 gadu) apmācību prog-

rammas vidusskolu beidzējiem, plāno ieviest arī neklātienes 

apmācības divās specialitātēs, kā arī startēt Nodarbinātības 

valsts aģentūras izsludinātajos konkursos par bezdarbnieku 

apmācībai vai pārkvalifikācijai. 

 

Tehnikuma audzēkņi – labākie Latvijā 

 

Apliecinājums tam, ka tehnikumā populārākā specialitāte ir 

autotransports, ir audzēkņu gūtie panākumi republikas mēro-

ga pasākumos. Autotransporta specialitātes 4. kursa audzēk-

ņi Artis Veide un Jānis Bašens šomēnes notikušajā Latvijas 

profesionālās izglītības iestāţu profesionālās meistarības 

konkursā „Automehānika 2010” ieguva 1.vietu. Komandu kon-

kursam sagatavoja skolotāji Andris Tilaks, Gvido Riekstiņš, 

Raimonds Rusmanis. Abi pirmās vietas ieguvēji ir uzaicināti 

mehāniķu komandā LMT rallija komandā uz Talsu ralliju. 

 

Vēl viens apliecinājums tehnikuma audzēkņu profesionalitātei 

ir dalība Latvijas profesionālās izglītības iestāţu audzēkņu 

biznesplānu konkursā, kas noritēja 12.maijā. Šajā konkursā 

startēja četras tehnikuma komandas un rezultātā visas iekļuva 

labāko pieciniekā – pārāka izrādījās tikai Jēkabpils Agrobizne-

sa koledţas komanda.   

 

Gatavojas kļūt par kompetences centru 

 

Atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajām „Profesionālās 

izglītības iestāţu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 

2015.gadam” un saskaņā ar trīs izglītības iestāţu sadarbībā 

ar plānošanas reģionu un pašvaldībām izstrādāto stratēģiju, 

Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu plānots veidot kā 

profesionālās izglītības kompetences centru automehānikā un 

lauksaimniecības tehnikā. 

Profesionālā izglītība 

Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma direktors Imants Kupčs sarunā ar 

komerczinību specialitātes 4. kursa audzēknēm Lindu Kārkliņu (no kreisās) un Eviju 

Terentjevu, kuras tehnikumā iziet kvalifikācijas praksi. 
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Direktors stāsta, ka pēdējo piecu gadu laikā izglītības iestāde 

šīs nozares mērķtiecīgi attīstījusi, sakārtojot un uzlabojot gan 

izglītības programmas, gan telpisko vidi. Pēdējo gadu laikā 

skolas labiekārtošanā ieguldīti vairāk nekā 1,5 milj. latu – ir 

uzcelta jauna sporta zāle, renovēts un nosiltināts jaunais mā-

cību korpuss. Izmantojot valsts budţeta investīcijas gan jaun-

ajā, gan vecajā mācību korpusā, kā arī dienesta viesnīcā no-

mainīti logi. Pēdējos gados realizēti arī vairāki Eiropas Savie-

nības struktūrfondu projekti. Nozīmīgu ieguldījumu izglītības 

iestādes attīstībā dos dalība Eiropas Reģionālās attīstības 

projektā „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras 

uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanā”. 

 

Plašas iespējas iesaistīties sporta un interešu izglītības 

aktivitātēs 

 

Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums ir lepns un prie-

cīgs par skolas stadionu, kurā ir 4 atklātie volejbola un 4 bas-

ketbola laukumi, hokeja laukums, garais skrejceļš. Stadiona 

teritorija nav slēgta, to var izmantot ikviens, kas dzīvo Priekuļu 

novadā. Tiek slēgti arī līgumi ar daţādām institūcijām gan par 

sporta zāles, gan sporta laukumu izmantošanu.  

Blakus tehnikumam atrodas republikas nozīmes biatlona kom-

plekss, kā arī baseins. 

Pēc stundām tehnikuma audzēkņiem ir iespēja iesaistīties 

daţādās sporta sekcijās - basketbola, volejbola, vieglatlētikas, 

smagatlētikas, galda tenisa, hokeja, slēpošanas, biatlona, 

frīsbija.  

Jaunieši darbojas tautisko deju kopā “Virpulis”, vokāli instru-

mentālajā ansamblī, ir iespēja apgūt skatuves runu 

Tehnikumā mācās audzēkņi pārsvarā no Vidzemes reģiona, 

bet aptuveni 17% arī no citiem reģioniem - Preiļiem, Rēzek-

nes, Bauskas u.c. Visiem, kuri ikdienā nedodas atpakaļ uz 

mājām, ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu, kurā ir vietas 

420 audzēkņiem. Audzēkņi saņem valsts stipendiju un ir ie-

spēja saņemt arī ESF mērķstipendiju. 

 

 

Absolventi veiksmīgi uzsāk darba gaitas 

 

Tehnikuma audzēkņiem ir iespēja izmantot elektronisko datu-

bāzi ar prakses vietām visās septiņās specialitātēs. Ļoti veik-

smīga sadarbība gadu gaitā izveidojusies ar sertificētajām 

zemnieku saimniecībām, pašvaldību uzņēmumiem un dau-

dzām firmām. „Prakses vietu ir pietiekoši, nekad nav bijis pro-

blēmu ar to nodrošināšanu,” saka I.Kupčs.  

 

Savukārt to, kā absolventiem veicies darba tirgū, skola mēģi-

na noskaidrot ik pēc 5 gadiem, kad notiek tehnikuma salidoju-

mi. Pēc iegūtās informācijas apkopošanas tiek analizētas 

audzēkņu tālākās darba gaitas aizvadītajā periodā, apkopoti 

veiksmes stāsti. Skolas rīcībā esošā informācija liecina, ka 

līdz 70% absolventu darbu atrod bez problēmām, bet aptuve-

ni 30% daţādu iemeslu dēļ neuzsāk darba gaitas (jaunās 

māmiņas, tie, kuri iestājas augstskolās u.c.). 

 

Janvārī tehnikumā tradicionālas ir Profesiju dienas, kurās 

piedalās visas grupas. Šajās dienās skolā viesojas speciālisti, 

kuri beiguši teh-

nikumu un strā-

dā savā nozarē. 

1.kursa audzēk-

ņiem kā ievads 

specialitātē ir 

mācību ekskur-

sijas uz uzņēmu-

miem, kuros 

strādā un vado-

šos amatos ir 

tehnikuma ab-

solventi. 

  

Sadarbības 

partneri atzinīgi 

vērtē paveikto 

 

Valsts Priekuļu 

lauksaimniecī-

bas tehnikums ir 

vienīgā profesi-

onālās izglītības 

iestāde, kura 

darbojās kā pilotskola ERAF projektā "Kvalitatīvai dabaszinī-

bu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”. 

„Mūsu sadarbības partneri no Somijas un Austrijas, ciemojo-

ties skolā, atzina, ka viņu izglītības iestādēs fizikas un ķīmijas 

kabineti nav tik moderni aprīkoti,” ne bez lepnuma saka direk-

tors. 

Tehnikums izmanto iespēju iesaistīties arī citos projektos. 

Īpaši direktors uzteic Leonardo da Vinci projektu piedāvātas 

iespējas, kas gan pedagogiem, gan audzēkņiem ļauj iepazī-

ties ar citu valstu pieredzi un staţēties uzņēmumos. Ilgus 

gadus tehnikuma sadarbības partneri bijušas lauksaimniecī-

bas skolas Vācijā, Somijā, Dānijā. 

 

Aicina uz tehnikuma 100 gadu jubileju 

 

3.jūlijā plkst.17.00 visi bijušie un esošie tehnikuma audzēkņi, 

skolotāji un darbinieki aicināti uz tehnikuma 100 gadu jubileju. 

„Šajā dienā būs iespēja apskatīt tehnikumu, iepazīties ar mā-

cību materiāltehnisko bāzi. Būs koncerts, izstādes un citas 

aktivitātes, ir iecere visiem kopā pie tehnikuma iestādīt ko-

kus,” stāsta direktors.  

 

Tehnikumā darbojas arī muzejs, kura mērķis ir saglabāt nāka-

majām priekuliešu paaudzēm liecības par skolas tapšanu, 

darbību, skolotājiem un audzēkņiem visu gadu garumā. Šajā 

mācību gadā galvenais darbs bijis un ir materiālu noformēša-

na gaidāmajam jubilejas salidojumam. 

 

Tehnikuma darbinieki un absolventi arī aicināti iesūtīt savus 

atmiņu stāstus un fotogrāfijas uz e-pastu simtgade@vplt.lv. 

Daļu iesūtīto atmiņu stāstu jau šobrīd var lasīt tehnikuma mā-

jaslapā 

 

 

Turpinājums no 6.lpp. 

Konkursa „Automehānika 2010” 1.vietas 

ieguvēji Artis Veide un Jānis Bašens.   

http://www.vplt.lv/index.php?id=a
http://www.vplt.lv/index.php?id=a
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Valsts izglītības satura centra (VISC) 

pārziņā ir bērnu un jauniešu nometņu 

organizēšanas darba koordinēšana. 

2010.gadā nometņu organizēšanā ir 

vairākas izmaiņas. 

 

VISC speciāliste Inta Kraskeviča stāsta, 

ka izmaiņas tiek veiktas ar vienotu mērķi 

– lai par nometnēm un to organizēšanas 

prasībām būtu informēti ne tikai nomet-

ņu organizētāji, bet arī bērnu un jaun-

iešu vecāki. Vecākiem jābūt pārliecinā-

tiem, ka nometnēs strādā profesionāli 

cilvēki un bērni atrodas drošā vidē. Tieši 

tāpēc ir paaugstināta nometņu organizē-

tāju atbildība par bērna drošību nomet-

nē, noteikti arī vecāku pienākumi. 

„Ceram, ka arī šogad daudziem bērniem 

un jauniešiem būs iespējams piedalīties 

nometnēs, apgūt daţādas zināšanas un 

prasmes, satikt jaunus draugus," saka 

I.Kraskeviča. 

 

Informācijas pieejamība par plānotajām nometnēm 

 

Atbilstoši 2009.gada 1.septembrī apstiprinātajiem Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas 

un darbības kārtība" nometņu organizētājiem VISC ir jāsniedz 

informācija par plānoto nometni, lai to iekļautu vienotās infor-

mācijas sistēmā, izmantojot apstiprinātu veidlapas paraugu. 

Šāda informācija atvieglo saziņu ar bērniem un vecākiem. 

Apkopotā informācija par 2010.gadā plānotajām nometnēm 

būs pieejama VISC mājas lapā www.visc.gov.lv. 

 

Reģistrs – informācija par nometņu vadītājiem 

 

No 2010.gada ir uzsākta jauna nometņu vadītāju reģistrēša-

nas kārtība, kas atbilst novadu un republikas nozīmes pilsētu 

sadalījumam Latvijā. Visi nometņu vadītāji, kas saņēmuši 

nometņu vadītāju apliecības laikā no 2002.gada līdz 

2009.gada 31.decembrim, ir reģistrēti noteiktā datu bāzē 

"Nometņu vadītāju datu bāze līdz 2009.gada 31.decembrim". 

Šajā datu bāzē ir atrodami arī tie nometņu vadītāji, kuriem ir 

beidzies nometņu vadītāja apliecības termiņš. No 2010.gada 

visi nometņu vadītāji, kas apmeklē kursus, tiek reģistrēti jaunā 

datu bāzē "Nometņu vadītāju datu bāze no 2010.gada". Datu 

bāzes ir publicētas VISC interneta vietnē www.visc.gov.lv, 

sadaļā "Bērnu nometnes". 

 

VISC ir izveidojis datu bāzi, kurā reģistrēti visi nometņu vadī-

tāji, kuri ir saņēmuši apliecības par to, ka var vadīt nometnes. 

Pirms nosūtīt savu bērnu uz nometni vecākiem obligāti vaja-

dzētu pārbaudīt, vai šajā nometņu vadītāju datu bāzē ir reģis-

trēts konkrētās nometnes vadītājs un vai viņa apliecības derī-

guma termiņš ir spēkā. 

 

Datu bāzi meklējiet šeit 

 

Prasības nometņu organizētājiem 

 

MK noteikumos "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības 

kārtība" norādītas visas prasības, kas jāņem vērā nometņu 

organizētājiem. Ir palielināta nometnes organizētāja, vadītāja 

un bērna likumisko pārstāvju atbildība par bērna dalību un 

drošību nometnē. Nometnes organizētājam ir pienākums no-

drošināt nometnes programmas, darba kārtības un drošības 

noteikumu izstrādi un darbību saskaņā ar tiem, slēgt rakstvei-

da līgumu ar dalībnieka likumiskajiem pārstāvjiem, nosakot 

dalībnieka, vecāku un organizētāja tiesības un pienākumus, 

iepazīstināt vecākus ar nometnes iekšējās kārtības noteiku-

miem. 

 

2010.gadā VISC ir saņēmis finansējumu projekta ieviešanai 

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007.-

2013.gada 1.aktivitātes "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

1.5.1.3.2. "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas 

valsts, reģionālā un vietējā līmenī" ietvaros. Projekts 

"Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana 

Bērnu nometņu organizēšanai" paredz izstrādāt un ieviest 

vienotus bērnu nometņu organizēšanas, darbības, pārraudzī-

bas un publiskās informācijas pieejamības nosacījumus.  

 

 

Sāksies vasaras nometnes bērniem un jauniešiem 

Aktuāli 

Foto no www.liepaja.lv 

http://www.visc.gov.lv/
http://visc.gov.lv/audzinasana/nometnes/vadkoord.shtml
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Vai svešvalodas bērni apgūs jau no 1.klases? 

No 2011./2012. mācību gada tiek plānots uzsākt pirmās sveš-

valodas - vienas no Eiropas Savienības oficiālajām valodām - 

apguvi no 1.klases. Lai to varētu izdarīt, ir jāveic pedagogu 

sagatavošanas darbs, jānodrošina metodiskais atbalsts peda-

gogiem un jāveic nepieciešamās izmaiņas normatīvajos doku-

mentos. 

 

Jau šobrīd daudzās skolās bērni mācās kādu no svešvalo-

dām no 1.klases, bet šobrīd tā nav obligāta prasība. Šajā 

mācību gadā 1.klasē 2081 bērns mācījās angļu valodu, 64 

bērni – franču valodu, bet 135 bērni – vācu valodu. Ir skolas, 

kurās bērni apgūst arī igauņu valodu un ivritu. Daudzās sko-

lās svešvaloda līdz šim ir piedāvāta kā fakultatīvs mācību 

priekšmets. . 

 

Valsts izglītības satura centra (VISC) svešvalodu mācību sa-

tura speciāliste Rita Kursīte skaidro, ka agrīna valodu apguve 

veido bērnos pozitīvu attieksmi pret daţādu valodu apguvi 

vispār. „Agrīnā vecumā bērni valodas apgūst dabiskāk, tas ir 

līdzīgi kā ar dzimto valodu," saka R.Kursīte. 

 

Eiropas valodu politika atgādina, ka vairāku svešvalodu zinā-

šanas ir ļoti būtiskas katra cilvēka dzīvē, tās paver iespējas 

sazināties, strādāt kopā un dalīties ar savu pieredzi. Eiropas 

Komisija valodas politikas dokumentos uzsvērta nepiecieša-

mība uzlabot svešvalodu apguvi un uzsākt to apguvi jau no 

agras bērnības. Eiropas Savienības Izglītības padome 2009. 

gada 12.maija secinājumos "Stratēģiska sistēma Eiropas sa-

darbībai izglītības un apmācības jomā" atkārtoti pamatots, cik 

svarīgi ir sasniegt 2002.gadā Barselonā noteikto mērķi – jau 

agrā bērnībā uzsākt mācīt divas svešvalodas. Plānā "Izglītība 

un apmācība 2010.gadā", lai sasniegtu Lisabonas stratēģijā 

izvirzītos mērķus, ir noteiktas tādas prioritātes kā agrīna valo-

du apguve, svešvalodu apguves un praktiskās lietošanas 

veicināšana un valodas apmācības organizēšanas veidu un 

metoţu daţādošana. 

 

Britu padomes pārstāvniecība Latvijā ir sagatavojusi daţādus 

mācību materiālus (grāmatas, metodiskos līdzekļus) angļu 

valodas apguvei, materiāli gan skolotājiem, gan bērnu vecā-

kiem ir publicēti arī īpašās interneta vietnēs TeachingEnglish 

(http://www.teachingenglish.org.uk/) un LearnEnglish (http://

learnenglish.britishcouncil.org/en). Līdzīgi materiāli internetā ir 

pieejami arī vācu un franču valodas apguvei. Britu padome 

atzīst, ka mazi bērni valodu apgūst ļoti dabiski – atšķirībā no 

pusaudţiem un pieaugušajiem viņiem piemīt iekšēja vēlme 

jeb motivācija uztvert valodu bez apzinātas mācīšanās. Bērni 

spēj imitēt izrunu un paši izsecināt, kā darbojas valodas liku-

mi. 

 

VISC ir izstrādājis arī nepieciešamos mācību satura doku-

mentus, lai pirmās svešvalodas apguvi varētu uzsākt jau no 

1.klases. Skolas varēs izlemt, kura no Eiropas Savienības 

oficiālajām valodām būs tā, ko bērni varēs mācīties. 

Aktualitātes 

Privātās vidusskolas „Patnis” valdes priekšsēdētāja  

Zane Ozola: 

 

Es domāju, ka metodika skolotājiem jau ir pieejama plašā 

klāstā un ka mūsu bērni jau sen bija pelnījuši apgūt angļu 

valodu no pirmās klases. 

 

Manuprāt, ir jāliberalizē mūsu izglītības sistēma un jāļauj sko-

lām pašām vairāk lemt par savu mācību programmu realizē-

šanu, kad, kur un kā mācīt kādu priekšmetu. 

 

Es ieteiktu IZM arī iestāties par to, lai mūsu televīzijā filmas 

rādītu angliski ar latviešu subtitriem (kā Igaunijā), jo daudziem 

cilvēkiem ikdienā pietrūkst iespēju komunicēt angliski, stundu 

plānā paredzētajās 2 stundās grūti apgūt valodu. 

Mums ir gudri un konkurētspējīgi bērni, sākumskolā bērni ļoti 

grib mācīties un apgūt visu jauno, ir jāizmanto šī bērnu dabis-

kā vēlme, no tā būs ieguvēji gan viņi paši, gan visa valsts. 

Viedokļi 

http://www.teachingenglish.org.uk/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
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Latvijas izglītības speciālisti iepazīstas ar Francijas pieredzi mācību gada plānošanā 

Aprīļa beigās Latvijā viesojās Francijas 

Izglītības ministrijas sākumskolu ģene-

rālinspektors Ţils Petro (Gilles Petre-

ault), kurš pilsētu un novadu izglītības 

speciālistus iepazīstināja ar Francijas 

pieredzi mācību gada plānošanā un 

organizācijā. Ţ.Petro tikās arī ar IZM un 

tās padotības iestādes – Izglītības kvali-

tātes valsts dienesta (IKVD) - pārstāv-

jiem, lai stāstītu par Francijas pieredzi, 

kā arī iepazītos ar Latvijas izglītības 

sistēmu un aktualitātēm. 

 

Francijā mācību gada kalendāru izglītības 

ministrs apstiprina uz 3 gadiem. Mācību 

gadu regulē likums, kurā noteikta mācību 

un brīvdienu periodu mijiedarbība, brīvdie-

nu ilgums, brīvdienu zonas. Kopējais mā-

cībām atvēlētais laiks Francijā ir 36 nedē-

ļas, kas ir ļoti līdzīgi kā Latvijā: 1.klasē 34 

nedēļas; no 2.klases līdz 8.klasei - 35 ne-

dēļas; 9.klasei - 37 nedēļas.  

Turpinājums no 9.lpp. 

Ludmila Sokolova, Jaunogres vidusskolas direktore: 

 

Mēs esam mazākumtautību skola, tāpēc svarīgi noskaidrot - 

cik skolēns, uzsākot mācības 1.klasē, ir psiholoģiski gatavs 

papildus dzimtajai un latviešu valodai apgūt vēl trešo valodu – 

angļu valodu. Diskusijās ar skolas speciālistiem kā priekšrocī-

bas un pozitīvie aspekti angļu valodas apguvei no 1. klases 

izskanējis tas, ka bērns ir atvērts visam jaunajam, tāpēc valo-

das apguve notiek nepiespiesti, dominē pozitīva attieksme, jo 

mācīšanās procesa pamatā ir rotaļa un komunikācija. Jūtam 

arī vecāku interesi par to, lai bērni pēc iespējas agrāk sāktu 

apgūt angļu valodu. Protams, šobrīd ir arī daudz neskaidru 

jautājumu, taču kopumā skolas speciālisti pozitīvi vērtē ieceri 

svešvalodas bērniem skolā mācīt jau no 1.klases. 

 

Ruta Jankovska, Daudzeses pamatskolas bibliotekāre, 

6.klases audzinātāja: 

 

Daudzeses pamatskolā visi 1.klases bērni angļu valodu 

mācās jau vairākus gadus un attieksme ir ļoti pozitīva. Vedu 

mazajiem angļu valodas apguves grāmatas un darba 

burtnīcas no veikala „Globuss” - tās ir ļoti jaukas, ar mīļām 

ilustrācijām, klāt ir pat lellītes - grāmatu varoņi, ar tiem 

skolotāja un paši bērni var izspēlēt dialogus. Pateicoties mūsu 

fantastiskajai angļu valodas skolotājai Dainai Naglei, bērni 

1.klasē angļu valodas pamatus apgūst kā rotaļu, bez tās 

attieksmes, kas veidojas vēlāk, kad, piemēram, 6.klasē sākas 

otra svešvaloda un bērniem jau ir stereotipi – nu gan būs 

grūti!  Skolotāja ir izmēģinājusi Latvijā veidotos mācību 

līdzekļus angļu valodas apguvei, bet tomēr par labākiem 

atzinusi Lielbritānijā, izdevniecībā "Oxford" izdotos. 

Daudzi vecāki topošajam pirmklasniekam mājās stāsta - šajā 

skolā tu jau no 1.klases varēsi mācīties angļu valodu, un 

bērns to uztver kā priekšrocību, ar sajūsmu. 

 

Anita Vasiļenko, divu bērnu māmiņa: 

 

Pilnībā atbalstu ieceri bērniem angļu valodu mācīt no 

1.klases, pat pirmsskolas izglītības iestāţu vecākajās grupās. 

Varu spriest pēc sava vecākā dēla, kurš šogad beidza 3.klasi.  

Uz angļu valodas nodarbībām sākām viņu vest 6 gadu vecu-

mā, kad zēns vēl nemācījās skolā. Nodarbības apmeklējām 

pusotru gadu, tagad regulāri darbojamies individuāli - mājās, 

jo skolā angļu valodu vēl nemāca. Rezultāti ir fantastiski, dē-

lam ļoti patika nodarbības pie pedagoga, rotaļu metodes, viņš 

ir lepns, ka var skatīties multenes angļu valodā, sakot: “Es jau 

tik daudz saprotu!”     

Pieredze 

Francijas Izglītības ministrijas sākumskolu ģenerālinspektors Žils Petro (Gilles Petreault) 

pilsētu un novadu izglītības speciālistus iepazīstina ar Francijas pieredzi mācību gada 

plānošanā un organizācijā. 
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Mācību gads sadalīts 5 periodos, kurus šķir brīvdienas. Vasa-

ras brīvdienas ir 2 mēnešus garas, taču pastāv uzskats, ka arī 

tās, iespējams, ir par garu. Kopumā Francijā mācību un brīv-

dienu ritms ir daudz sabalansētāks, jo ik pēc 6 nedēļu mācību 

darba ir 15 dienu brīvlaiks.  

 

Francijā mācību gada organizācija tiek noteikta, ņemot vērā 3 

svarīgus aspektus – sabiedrības dzīvesveida izmaiņas, mācī-

bu procesa organizācijas ietekme uz ekonomiku un skolēnu 

sekmība. Skolēnu sekmes ietekmē veselība un uzmanības 

īpatnības, kas jāvērtē mācību dienas, mācību nedēļas un visa 

mācību gada kontekstā, tāpēc būtiski līdzsvarot mācību un 

atpūtas laiku. Tāpat skolēnu sekmes ietekmē gaisotne mācī-

bu iestādē, tāpēc sabalansēti jārīko daţāda veida aktivitātes. 

Francijas teritorija ir sadalīta 3 zonās un daţi brīvlaiki noteikti 

katrai zonai atšķirīgā laikā. To Francijas Izglītības ministrijas 

pārstāvis skaidro ar ekonomiskiem aspektiem, kas saistīti ar 

tūrisma un atpūtas industriju. Tāpat arī mācību gads nesākas 

vienā dienā, jo atsevišķus lēmumus attiecībā uz mācību gadu 

var pieņemt arī pašvaldības. Plānojot mācību gada garumu, 

ņem vērā arī bērnu vecāku atvaļinājuma iespējas, kā arī sko-

las transporta, ēdināšanas, ārpusskolas aktivitāšu iespējas. 

Mācību gada kalendāra veidošana ir valsts mēroga lēmums, 

kurš ir izglītības ministra pārziņā. Lēmuma pieņemšanā tiek 

iesaistīti arī tūrisma un iekšlietu ministri, tiek organizētas kon-

sultatīvas sanāksmes, kurās piedalās skolotāji, skolēnu vecā-

ki, uzraudzības speciālisti, pašvaldību un asociāciju pārstāvji. 

 

Jāpiemin, ka decembra sākumā IZM pārstāvji tikās ar Franci-

jas vēstniecības atašeju franču valodas un izglītības jautāju-

mos Laurensu Djevru (Laurence Dyèvre)  un  asistenti izglītī-

bas un sadarbības jautājumos Sandru Urtāni, kuras bija tikša-

nās ierosinātājas. Francijas vēstniecības pārstāves ieinteresē-

jusi Latvijā aizsāktā diskusija par iespējamām izmaiņām mācī-

bu gada plānošanā.  L.Djevra uzsvēra, ka arī Francijā diskusi-

jas par mācību gada garumu un ritmu turpinās, kaut gan pē-

dējie lēmumi par izmaiņām pieņemti vien 2008.gadā. Ţ.Petro 

informēja, ka šogad jūnijā Francijā plānota valsts mēroga kon-

ference, kurā diskutēs par 1.-4.klašu skolēnu mācību dienas 

ilgumu, kā arī mācību nedēļas plānojumu vidusskolēniem. 

 

Viedokli par  mācību gada iespējamo plānojumu Latvijā ik-

viens interesents var izteikt IZM mājaslapas sadaļā “Tavs 

viedoklis”.  

 

INFORMĀCIJAI 

 

2010.gada 2.februārī  Ministru kabinets apstiprināja noteikumus Nr.96  „Noteikumi par 2010./2011.mācību gada un mācību 

semestru sākuma un beigu laiku”, kurā noteikts nākamā mācību gada plānojums atbilstoši tiem principiem, kādi Latvijā 

pastāvējuši līdz šim. Ar noteikumiem var iepazīties Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, sadaļā „Normatīvie akti”. 

Turpinājums no 10.lpp. 

Viedokļi 

Inita Juhņēviča, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesi-

onālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta  

direktora vietniece: 

 

Veidojot izglītības politiku Latvijā, ir ļoti būtiski diskutēt par 

sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, uzklausot visu ieinteresēto 

pušu viedokļus, apzinot arī citu valstu pieredzi. Latvijā ir viens 

no īsākajiem mācību gadiem Eiropā, tik garš vasaras brīvlaiks 

ir vēl Igaunijā un Lietuvā. Tāpēc ir svarīgi saprast, kāpēc gan-

drīz visas Eiropas valstis ir izšķīrušās par citādu mācību gada 

plānojumu nekā Latvijā. Uzskatu, ka iepazīšanās ar Francijas 

modeli mācību gada plānojumā, sniedza noderīgu informāciju 

ministrijas un novadu izglītības speciālistiem.  

 

Domāju, ka Francijas Izglītības ministrijas pārstāvja stāstījums 

rosinās diskusijas, vai esošā situācija un Latvijas risinājumi 

mācību gada plānošanai ir optimāli un atbilstoši bērnu un 

jauniešu, kā arī ģimeņu vajadzībām.  

 

Tālis Jaunzemis, Smiltenes novada izglītības speciālists: 

 

Līdz šim nebiju ļoti informēts  par Francijas izglītības sistēmu. 

Jāatzīst, ka tikšanās laikā pārrunātās tēmas bija ļoti interesan-

tas un lietderīgas. Piemēram, neierasts šķita stundu garums, 

kas Francijā ir 60 minūtes, savukārt pusdienlaiks divas stun-

das, kā arī fakts, ka skola pati var noteikt arī nepilnu darba 

laiku sestdienā. 

 

Normunds Venţega, Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

Uzraudzības departamenta direktors: 

 

Organizējot mācību gadu, Francijā kā prioritāras tiek uzskatī-

tas tieši bērnu un viņu vecāku vēlmes un vajadzības. Intere-

sants šķiet arī fakts, ka Francijā ir brīva diena nedēļas vidū, 

kuru vecāki var plānot savu bērnu tikumiskajai, reliģiskajai 

audzināšanai, jo izglītības saturā nav noteikta nedz ticības 

mācība, nedz kādas konkrētas konfesijas lobēts mācību 

priekšmets. 

http://izm.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/3232.html
http://izm.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/3232.html
http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/mk-noteikumi/vispareja-izglitiba/4805.html
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Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar 

Latviešu valodas aģentūru (LVA), īstenojot Eiropas 

trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds pro-

jektu „Adaptācijas programmu un materiālu izveide 

trešo valstu valstpiederīgo bērniem vecumā no 6 

līdz 12 gadiem”, izstrādā atraktīvus darba materi-

ālus skolēniem un skolotājiem. 

 

Projekta ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta tre-

šo valstu valstspiederīgo bērnu valodu un kultūras at-

šķirībām, meklējot risinājumus, kā integrēt šos bērnus 

Latvijas izglītības sistēmā, jo tieši skolā bērniem no 

imigrantu ģimenēm ir iespēja iepazīties ar Latvijas 

valsts kopienu un iemācīties cienīt citam citu. Vienlai-

kus tiek domāts par to, kā Latvijas skolu jauniešos rai-

sīt interesi par citu valstu kultūru un valodu, tādējādi 

papildinot savu zināšanu loku. Kā norāda projekta re-

alizētāji – migrācija var bagātināt ikvienas personas pieredzi 

izglītības jomā: valodu un kultūru daudzveidība var būt ļoti 

vērtīgs līdzeklis skolām. Tā pati par sevi var palīdzēt skolotā-

jiem padziļināt un nostiprināt pedagoģiskās prasmes, iema-

ņas un zināšanas. 

 

Lai iegūtu pēc iespējas precīzāku informāciju par trešo valstu 

valstspiederīgo  bērniem Latvijas skolās, tika apkopoti statisti-

kas dati par skolēnu skaitu, kuri mācās vispārējās izglītības 

iestādēs. IZM statistikas un analīzes dati liecina, ka  

2009./2010.mācību gadā vispārējās izglītības iestādēs mācās  

 

405 ārvalstu  skolēni Statistikas dati tika izmantoti, izstrādājot 

adaptācijas programmas un darba materiālus. Proti, izstrādā-

tas divas adaptācijas programmas 60 stundu apjomā divām 

daţādām vecuma grupām – 6 līdz 9 gadus veciem bērniem 

un 10 līdz 12 gadus veciem bērniem. Kā norāda speciālisti,  

 

Top atraktīvi darba materiāli skolām darbam ar trešo valstu valstspiederīgo bērniem 

vecumā līdz 12 gadiem 

IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības de-

partaments informē, ka 2010.gada 30 jūnijā noslēgsies 

projekts „Adaptācijas programmu un materiālu izveide 

trešo valstu valstspiederīgo bērniem vecumā no 6 līdz 12 

gadiem”. Projekta izstrādē kā sadarbības partneris pieda-

lās Latviešu valodas aģentūra.  

 

Projektu finansē Eiropas Trešo valsts valstspiederīgo integrā-

cijas fonds, pamatojoties uz Eiropas Trešo valstu valstspiede-

rīgo integrācijas fonda 2007.–-2013.gadam 2008.gada prog-

rammas aktivitātē 1.4.1 „Mācību programmu un materiālu 

izstrāde un ieviešana pusaudţu – trešo valstu valstspiederīgo  

apmācībai”  noteikto. 

 

 

Projekta īstenošanas gaitā ir izstrādātas  adaptācijas prog-

rammas, darba lapas un komiksu grāmata trešo valstu 

valstspiederīgo bērniem, vadlīnijas pedagogiem, kā arī infor-

matīvi materiāli vecākiem. Adaptācijas programmas un peda-

gogu vadlīnijas būs nozīmīgs atbalsts izglītības iestādēm  

darbā ar trešo valstu valstspiederīgo skolēniem, kuri Latvijā 

ieradušies nesen un izglītību iegūst vai turpina vispārējās 

izglītības iestādēs latviešu vai mazākumtautību valodā. Vispā-

rējās izglītības iestādēs Latvijā mācās skolēni no Gruzijas, 

Afganistānas, Baltkrievijas  un citām valstīm. 

Atbalsts izglītības iestādēm 

Projekts - nozīmīgs atbalsts izglītības iestādēm  darbā ar trešo valstu  

valstspiederīgo skolēniem 

       Foto no www.topnews.in 
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Izstrādāta izglītības programma skolotāju starpkultūru izglītības prasmju un 

komunikāciju attīstībai 

Latviešu valodas aģentūra Eiropas Savienības Solidaritā-

tes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogram-

mas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederī-

go integrācijas fonda projektu ietvaros izstrādāja un īste-

noja projektu „Skolotājs starpkultūru telpā", kura mērķis - 

sniegt atbalstu skolotāju profesionālajai kompetencei 

darbam starpkultūru telpā. Projekta laikā tika izstrādāta 

izglītības programma skolotāju starpkultūru izglītības 

prasmju un komunikāciju attīstībai, izglītoti 158 skolotāji 

visā Latvijā, izveidots mācību metodiskais materiāls un 

skolotāju sadarbības modeļi pozitīvās pieredzes izplatīša-

nai. 

 

Skolotājs nereti ir pirmais, kas sastopas ar mūsdienu sabiedrī-

bas pārmaiņām. Skolēni Latvijas skolās ir daţādi ne vien tem-

peramenta, interešu, audzināšanas, personības izpausmju, 

bet arī etniskās, reliģiskās piederības ziņā. Pēdējos gados 

izglītības iestādēs aizvien bieţāk mācās bērni, kuru vecāki ir 

ieradušies Latvijā darba meklējumos. Skolēnu integrēšanās 

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 pa-

sākumos? Kā iemācīties saprast daţādo, atšķirīgo citos cilvē-

kos un uztvert to kā vērtību? Kā daţādībā nezaudēt sevi?  

 

Izglītības programmas „Skolotājs starpkultūru telpā" īstenoša-

na notika piecās mācību nometnēs Kurzemes, Latgales, Vid-

zemes, Zemgales, Rīgas un Rīgas rajona skolotājiem. Visās 

nometnēs dalībnieki apguva vienotu tālākizglītības program-

mu, kas ietvēra jautājumus par mūsdienu sabiedrības multi-

kulturālismu, mācību procesa īstenošanu multilingvālā vidē, 

mācību procesa individualizāciju.Īpaša 

uzmanība tika pievērsta skolotāju un 

skolēnu izglītībai cilvēktiesību jomā un 

mācību metodēm, kas sekmē līdzdalī-

bu, ieinteresētību, toleranci un izpratni 

par starpkultūru izglītību, kā arī tika 

apzināti mācību procesā izmantojamie 

mācību un metodiskie līdzekļi un inter-

neta resursi. Nometņu laikā notika 

mācību metodiskā līdzekļa satura iz-

strāde, savstarpēja pieredzes apmai-

ņa un skolotāju tālākās sadarbības 

plānošana. 

 

2008.gada Eiropas Savienības valstu kopīgajā ziņojumā 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 integrāciju, un skolotājam 

nepieciešams komplekss atbalsts, proti, sistēmiska pieeja 

skolotāju tālākizglītībai šajā jautājumā. 

 

„Skolotāju ideju grāmata” ir pedagogu pieredzes 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 konfliktsi-

tuāciju veidošanos un kā savlaicīgi risināt problēmas. Darba 

burtnīca elektroniskā formā pieejama LVA mājaslapā.  

 

adaptācijas laiks parasti ir līdz trīs mēnešiem, un šajā posmā 

bērni intensīvi apgūst valsts valodu mācību stundās un indivi-

duālās konsultācijās, kā arī ārpusklases pasākumos. Tā kā 

būtiska ir arī bērna dzimtā valoda, tad skolotājam jābūt gata-

vam strādāt lingvistiski sareţģītā un neviendabīgā situācijā. 

 

Īstenojot minētās adaptācijas programmas, trešo valstu 

valstspiederīgo bērni apgūs valsts valodas pamatprasmes, 

iegūs zināšanas par Latvijas un Eiropas pamatvērtībām, vēs-

turi, ģeogrāfiju, kultūru, kā arī saņems atraktīvus materiālus 

šo zināšanu nostiprināšanai un papildināšanai. Proti, pare-

dzēts, ka katrs bērns, kas piedalīsies šādā izglītības program-

mā, saņems savu „identitātes pasi”, kurā varēs ierakstīt uzzi-

nāto par Latviju, ielīmēt savas un draugu fotogrāfijas, aplieci-

nāt, ko domā par Latviju un savu skolu utt. Tajā būs trīs daļas 

– par Latviju, par Eiropu un par pašu bērnu. Identitātes pase 

veidota kā dienasgrāmata, kurā „krāt” jaunās zināšanas un 

iespaidus, vienlaikus salīdzinot to ar ģimenē un savu tautiešu 

lokā pārrunāto par savu dzimto valsti.  

 

Kā uzsver projekta veidotāji, – šai „pasei” jeb dienasgrāmatai 

būtu jākļūst par skolēna ikdienas „darba instrumentu”, kas tiek 

pētīts un papildināts, nevis nolikts plauktā aplūkošanai. 

 

Bērniem tiks piedāvāta arī lasāmā grāmata „Latvija drauga 

acīm”, kurā ziņas par Latviju varēs apgūt, lasot un pētot ko-

miksus. Grāmatai būs arī audiopielikums. Materiāls top latvie-

šu valodā, lai mudinātu bērnus apgūt valsts valodu. Visi minē-

ti materiāli, kopā ar metodiskajiem norādījumiem skolotājiem 

tuvāko mēnešu laikā nonāks Latvijas skolās. Par tiem tiks 

informētas arī nevalstiskās organizācijas, kuras palīdz trešo 

valstu valstspiederīgajiem integrēties Latvijas sabiedrībā. 

 

IZM un LVA aicina skolas aktīvi iesaistīties adaptāciju prog-

rammu ieviešanā, kā arī sniegt savas rekomendācijas turpmā-

ko metodisko materiālu izstrādei. Tas nepieciešams, jo IZM 

plāno izmantot šī projekta rezultātus, lai tuvākā nākotnē vei-

dotu adaptācijas programmas 12 līdz 15 un 15 līdz 18 gadu 

veciem pusaudţiem, kā arī izveidotu pilnus mācību komplek-

tus. 

Turpinājums no 12.lpp. 

http://www.lvava.gov.lv/index.php?darbibas_virzieni+projekti+skolotajs_telpa
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ES neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā” - 

sociālās iekļaušanas instruments 

Kas ir sociālā iekļaušana un kā pielietot neformālo izglītī-

bu šajā procesā – tie bija jautājumi, uz kuriem atbildes 

tika meklētas valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra” rīkotajās apmācībās „Neformālās 

izglītības programma „Jaunatne darbībā” kā sociālās ie-

kļaušanas instruments”, kas no 14.līdz 16.maijam noritēja 

Rāmavā. 

 

Apmācību mērķis bija veicināt un attīstīt izpratni par neformā-

lās izglītības konceptu, tā praktisko, teorētisko un metodisko 

izmantošanu atbalstošajā darbā ar jauniešiem ar ierobeţotām 

iespējām Eiropas Savienības (ES) neformālās izglītības prog-

rammas „Jaunatne darbībā” ietvaros. Apmācībās piedalījās 

sociālajās institūcijās un sociālās iekļaušanas jomā strādājo-

šie, kā arī tie, kuri vēlas uzsākt aktīvu darbību jauniešu soci-

ālās iekļaušanas jomā. 

 

Pēc iepazīšanās ar semināra mērķiem, programmu un apmā-

cītājiem, dalībniekiem bija iespēja radošā veidā pašiem pa-

stāstīt par sevi. Kad apmācītāji bija veikuši aktivitātes grupas 

saliedēšanai turpmākajam darbam, dalībnieki vienojās par 

Sadarbību līgumu, tajā atzīstot, ka svarīga ir savstarpēja cie-

ņa, uzticēšanās un palīdzība, uzklausīšana un sadzirdēšana, 

atbalsts, prasme izmantot katra dalībnieka spējas, ievērot 

noteikumus un just atbildību pret sevi un grupu. Dalībnieku 

izvirzītie sadarbības pamatnoteikumi ir viņu ikdienas darba 

pamatā, jo tikai tā iespējams veiksmīgi īstenot sociālo iekļau-

šanu. Svarīgākais – ikviens cilvēks ir jāmāk uzklausīt, jāmāk 

viņš sadzirdēt, jānovērtē viņa spējas un jāsaprot vēlmes. 

 

Sarunu kafejnīcā ikvienam bija iespēja dalīties ar savu soci-

ālās iekļaušanas pieredzi, uzzināt citu organizāciju darba spe-

cifiku, problēmas un panākumus, dalīties ar nākotnes idejām 

un, protams, gūt jaunus kontaktus un sadarbības partnerus. 

Kā vērtīgu dalībnieki atzina sociālās iekļaušanas skaidrošanu. 

Cilvēki nereti nenošķir tādas jomas kā izolācija - segregācija 

(jaunieši tiek sūtīti uz speciālām iestādēm, skolām), normali-

zācija (vienādo iespēju došana), integrācija (cilvēku pielāgo-

šana sabiedrībai un dzīvei) un, protams, sociālā iekļaušana 

(saistīta ar to, ka visām grupām jāmainās, lai veidotu jaunu 

sabiedrības formu). Izrādās, ka ikdienā visi iepriekš minētie 

procesi saistās ar iekļaušanas jomu, tos bieţi vien nemaz 

neizdala, bet, runājot par katru no tiem, apzīmē kā sociālo 

iekļaušanu. Šoreiz šie termini tika izzināti ar neformālām me-

todēm. Dalībnieki secināja, ka ir jāmainās visiem, lai sabiedrī-

bā kaut kas mainītos un ka nevar profesionālos mērķus stādīt 

augstāk par indivīda spējām un vajadzībām. 

 

Apmācību dalībnieki apguva daţas no neformālās izglītības 

metodēm, kuras iespējams izmantot ikdienas darbā sociālajā 

iekļaušanā, izspēlēja lomu spēles, kas palīdz labāk izprast 

jauniešus. 

 

 Apmācību noslēgumā dalībnieki iepazinās ar ES neformālās 

izglītības programmu „Jaunatne darbībā”, tika izzinātas iespē-

jas un veidi, kā šo programmu izmantot savā darbā, kā izman-

tot projektu veidus, lai nodrošinātu jauniešu ar ierobeţotām 

iespējām sociālo iekļaušanu. Dalībnieki izteica vēlmi veidot 

gan apmaiņas projektus, gan arī iniciatīvu projektus, kā arī 

piesaistīt brīvprātīgos no ārzemēm savā organizācijā un pie-

dāvāt saviem pilngadīgajiem jauniešiem doties Eiropas Brīv-

prātīgajā darbā. 

 

Nākamais sociālās iekļaušanas seminārs tiks rīkots 

2010.gada rudenī. Lai savlaicīgi varētu pieteikties šādām ap-

mācībām, sekojiet informācijai Jaunatnes starptautisko prog-

rammu aģentūras mājaslapā www.jaunatne.gov.lv. Mājaslapā 

arī iespējams pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā. 

Jaunatnes politika 

Programmā „Jaunatne darbībā” minētie galvenie faktori, kuru 

dēļ tiek uzskatīts, ka jaunieši ir ar ierobeţotām iespējām: 

 

Izglītība. Jaunieši ar mācīšanās grūtībām; jaunieši, kas ir 

izslēgti no mācību iestādēm; jaunieši, kas mācās vakar-

skolās; sociālās korekcijas klasēs, internātskolās u.c. 

Sociālie apstākļi. Jaunieši - likumpārkāpēji; jaunieši, ku-

riem ir problēmas ar atkarībām, jaunie/vientuļie vecāki; 

bāreņi u.c. 

Ekonomiskie apstākļi. Jaunieši, kas dzīvo trūkumā, ir 

atkarīgi no valsts sociālajiem pabalstiem; ir ilgstoši bez-

darbnieki; jaunieši, kam nav noteiktas dzīves vietas. 

Invaliditāte. Jaunieši ar garīgu vai fizisku invaliditāti. 

Veselības problēmas. Jaunieši ar hroniskām veselības 

problēmām. 

Kultūras apstākļi. Jaunieši, kas pieder etniskām minoritā-

tēm. 

Ģeogrāfiskie apstākļi. Jaunieši, kas dzīvo ģeogrāfiski 

izolētās vietās. 

 

(Eiropas Komisijas programmas „Jaunatne darbībā” vadlīni-

jas, kas spēkā no 2010.gada) 

 

 

Kā atpazīt jauniešus ar ierobežotām iespējām? 

http://www.jaunatne.gov.lv/
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Konsultē Andra Katkeviča, 

mag.psych., Īslīces vidusskolas 

psiholoģe: 

 

Eksāmenu laiks noteikti ir emociju 

pilns - jauniešiem jāiegūst nozīmīgi 

novērtējumi, kuriem ir nozīme turp-

mākās izglītības apguvē, un par to 

interesi izrāda visi apkārtējie - ģime-

ne, draugi, skolotāji.. Vairāk vai ma-

zāk, bet noteikta deva nedrošības ir 

katram – gan vecākiem, gan bērniem. Tas ir likumsakarīgi un 

normāli, tāpēc ir jāmeklē veidi, kā šo nedrošību pārvarēt un 

justies pēc iespējas labāk. Apsveicami, ka vecāki interesējas, 

kā palīdzēt saviem bērniem. 

 

Vecāki ļoti vēlas, lai bērns visu izdara pēc iespējas labāk un 

netieši izdara spiedienu uz saviem bērniem, nereti ieslēdzot 

savos pusaudţos protesta pogu. Noteikti nevajag ģimenē 

pārāk bieţi runāt par eksāmenu satraukumu un to, cik šis 

laiks ir spriedzes pilns, jo vārdiem ir spēks. Ja mēs par kaut 

ko runājam, domājam, tātad tas IR, tas ir mūsu prātos. Mūsu 

bērnam, lai cik liels viņš jau būtu, šajā laikā visvairāk nepie-

ciešams miers, spēks un sajūta, ka viņam tic. Un to var iedot 

tikai vecāki. Ja vecāks pats ir mierīgs un drošs, viņš to nodod 

savam bērnam. Vecāki ir šajā dzīvē pieredzējušāki un savu 

eksāmenu devu piedzīvojuši, tāpēc viņiem vienkārši tas ir 

jāvar - jārada miers. Iedrošinājums - tas ir vislabākais, ko dot 

savam bērnam. Un būt iedrošinātam, būt drosmīgam - tas 

nozīmē meklēt risinājumu tām problēmām, ar kurām nākas 

saskarties. Drosme ir draugos ar ticību. Iedrošinājums nav 

liels daudzums uzslavu, iedrošinājums ir ziņas „tu esi pietieka-

mi labs, tu vari to izdarīt un tu to darīsi” nodošana sirds līme-

nī.  

 

Atkarībā no nervu sistēmas īpatnībām, stresa situācijās izzi-

ņas procesi mums strādā dažādi. Citiem eksāmenu stresa 

ietekmē galva kļūst tukša un šķiet, ka neko vairs nevar atcerē-

ties, citiem ir otrādi – izjūtot satraukumu, pēkšņi it kā nez no 

kurienes ataust prātā svarīga informācija: kaut kad stundās 

dzirdēta, kaut kad lasīta. Svarīgi ir saprast, kā ir ar mani. Ja 

es zinu, ka stresa situācijās apstulbstu un mana galva darbo-

jas sliktāk, tad ir svarīgi apgūt kādu paņēmienu, kas tieši man 

palīdz konkrētajā brīdī nomierināties.  

Eksāmena sākumā labāk veltīt daţas minūtes miera iegūša-

nai un tikai tad ķerties klāt eksāmenu uzdevumiem. Labs pa-

ņēmiens ir mierīga, dziļa elpošana - vienmērīgi, dziļi caur de-

gunu ieelpot tā, lai no elpas piepūšas vēders, uz sekundi aiz-

turēt elpu, tad mierīgi caur muti izelpot. Jau pēc desmit dziļām 

ieelpām un izelpām prāts strādā veiklāk, iestājas miers. Cits 

veids - sasprindzināt pēc iespējas visus muskuļus, aizskaitīt 

līdz pieci un tad atslābināties. To atkārtot, līdz ir sajūta, ka 

ķermenis ir atslābis. Var aizvērt uz mirkli acis un iztēloties ko 

patīkamu - kā skolas direktors man paspieţ roku, dodot ates-

tātu, kā es bezbēdīgi spēlēju bumbu pie jūras, kā es atrodos 

drošā vietā vai ka esmu kopā ar saviem mīļajiem. Lieliski, ja 

izdodas uz mirkli ielaist prātā citas – gaišas un mierīgas do-

mas, tad var turpināt darbu ar daudz augstāku darba efektivi-

tāti. Ja vēlaties gūt sīkāku informāciju, psiholoģiskajā literatū-

rā atrodami daţādi relaksāciju, vizualizāciju apraksti.  

 

Svarīgi ir atpazīt savas negatīvās automātiskās domas un 

piemeklēt viņām racionālas atbildes. Piemēram, es iedomā-

jos, ka man neveiksies, es sāku it kā krāt pierādījumus tam: 

redz, skolotāja aizdomīgi paskatījās, kurpe pa ceļam saplīsa, 

vienu uzdevumu nesapratu utt. Pēc daţiem „pierādījumiem” 

stress pieaug daudzkārt, iestājas panika, labais garastāvoklis 

ir prom un darba spējas pazeminās. To var pārtraukt, atpazīs-

tot negatīvās domas un pasakot tām „stop”. Veselīgi ir pastrī-

dēties tām pretī un pameklēt „pierādījumus” pozitīvām do-

mām.  

 

Vecākiem šajā laikā ir svarīgi parūpēties, lai bērns ēd veselīgi, 

pietiekami uzņemot vitamīnus, kas ir svarīgi spriedzes laikā. 

Svaigi augļi, dārzeņi, pilnvērtīgs uzturs, svaigs gaiss, pietieka-

mi daudz miega - tās ir būtiskas lietas, jo ķermeņa labsajūta ir 

saistīta ar emocionālo labsajūtu un produktīvu smadzeņu dar-

bību. Nopērciet savam bērnam ko veselīgu un garšīgu un 

izejiet ar viņu pastaigā! Iespējams, pusaudzis skaļi nepaudīs 

par to sajūsmu, bet tas viņam patiks un dos mierinošas, iedro-

šinošas izjūtas. Izjūta, ka es savam vecākam rūpu, par mani 

gādā, mani palutina – tā ir īpaša. 

 

Reizēm ticību un paļāvību var iedot arī kas pavisam vienkāršs 

un sirsnīgs, piemēram, veiksmes rituāli. Zem spilvena palikta 

grāmata, no kuras visas gudrības pa nakti „ielien” galvā, veik-

smes monēta kurpē, apģērbs, kas nes veiksmi, kādi īpaši 

spēka vārdi. Kāds teiks - muļķības. Bet šo lietu dziedniecis-

kais spēks jau slēpjas tajā, ka mēs noticam veiksmei. Un tad 

veiksme arī ir klāt. 

 

 

Konsultē psihologs 

Šis pavasaris mūsu ģimenē atnācis spraiga darba un spilgtu emociju pārpilns. Meita gatavojas beigt 9.klasi, bet dēls 

absolvēs vidusskolu. Kaut arī sekmes nav no sliktākajām un, jo īpaši dēlu jau var uzskatīt par gandrīz pieaugušu 

cilvēku, tuvojoties eksāmeniem, jūtu viņu baţas un nedrošību, abi kļuvuši vieglāk ievainojami, sūdzas, ka naktīs sliktāk 

guļ. Kā šajā laikā vajadzētu rīkoties vecākiem, lai kliedētu šo nedrošību un pēc iespējas mazinātu spriedzi? Saprotu arī, 

ka nevaru jau katru dienu par to runāt, teikt, ka būs labi, nav pamata satraukumam. Šāda bieţa runāšana, iespējams, var 

novest pie pretēja efekta - stresošana var pastiprināties.   

                                                                                                                                                      Kristīnes un Ernesta mamma 

Kā tikt galā ar eksāmenu stresu? 
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Rīkojuma projekts "Par Liepājas medicīnas koledţas pievie-

nošanu Rīgas Stradiņa universitātei" 

 

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bra-

zīlijas Federatīvās Republikas valdības līgumu par sadarbību 

sportā" 

 

Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmām" 

 

Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavi-

nāšanas likumā" 

 

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mācību 

pāraudzināšanas iestāde "Strautiņi"", Silaktīs, Alsviķu pagas-

tā, Alūksnes novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdī-

jumā" 

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Rīgas Ekonomikas 

augstskolu"" 

 
 

2010.gada maijā 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 

Aktuālais jautājums 

Vēlos stāties ārzemju augstskolā un dokumenti ir jāiesniedz pirms termiņa, kad tiek izsniegti 

sertifikāti ar centralizēto eksāmenu rezultātiem. Vai ir iespējams saņemt izziņu par centralizētā 

eksāmena nokārtošanu?  

 
Jā, VISC var izsniegt izziņu par to, ka centralizētais eksāmens ir ticis kārtots.  

Ja ir nepieciešams stāties augstskolā ārpus Latvijas, kurā uzņemšanas noteikumi paredz dokumentu iesniegšanu pirms izziņotā 

sertifikātu izsniegšanas datuma Latvijā, VISC var izsniegt izziņu, kas apliecinātu, ka persona ir nokārtojusi centralizētos 

eksāmenus.  

 

 Lai to izdarītu:  

Persona, kura vēlas saņemt izziņu par nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem, aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura 

centram. Aizpildīto iesniegumu VISC var iesniegt personīgi, pa pastu, pa e-pastu vai faksu;  

Saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC izraksta rēķinu. Rēķinu persona var saņemt personīgi VISC vai tas var tikt 

nosūtīts pa pastu, e-pastu vai faksu.  

Pēc rēķina apmaksas VISC izgatavo izziņu par personas nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem. Saņemot izziņu, jāuzrāda 

maksājuma kvīts (internetbankā maksātiem maksājuma uzdevumiem nepieciešams bankas zīmogs).  

Katrai personai, kura kārtojusi centralizētos eksāmenus, tiek izsniegta viena izziņa par visiem nokārtotajiem centralizētajiem 

eksāmeniem. Neatkarīgi no tā, kad iesniegts iesniegums, izziņa tiek izsniegta pēc pēdējā kārtotā eksāmena tabulā norādītajā 

datumā. Izziņu izsniedz personai (skolēnam vai aizbildnim) 2 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas VISC. 

Izziņa apliecina to, ka eksāmens nokārtots, bet nesniedz informāciju par iegūto rezultātu centralizētajā eksāmenā.  

   

Plašāka informācija VISC mājaslapā 

  

Kur var iegūt iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumus? 
 

Līdz 2007.gadam ISEC katru gadu izdeva Valsts pārbaudes darbu apkopojumus 9. un 12.klasei. Tos var meklēt pie mācību 

priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem, skolas bibliotēkā vai pie attiecīgā mācību priekšmeta skolotāja.  

No 2008. gada valsts pārbaudes darbu uzdevumi tiek publicēti VISC mājaslapā.  

   

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40174629&mode=mk&date=2010-05-05
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40174629&mode=mk&date=2010-05-05
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40177078&mode=mk&date=2010-05-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40177078&mode=mk&date=2010-05-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40177078&mode=mk&date=2010-05-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40176637&mode=mk&date=2010-05-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40151002&mode=mk&date=2010-05-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40151002&mode=mk&date=2010-05-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40177084&mode=mk&date=2010-05-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40177084&mode=mk&date=2010-05-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40177084&mode=mk&date=2010-05-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40177084&mode=mk&date=2010-05-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40177646&mode=mk&date=2010-05-25
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40177646&mode=mk&date=2010-05-25
http://visc.gov.lv/visc/pakalpojumi.shtml
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/uzdevumi.shtml

