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30.06.2010. 

Esiet sveicināti Skolēnu Dziesmu un deju svētku noskaņās! 

Ar eksāmenu stresu, Jāņu vainagiem un izlaidu-

mu priecīgo noskaņu ir aizritējis jūnijs – vasaras 

pirmais mēnesis. Pamatskolu absolventi nopiet-

ni apsvēruši nākotnes nodomus un lielākā daļa 

droši vien jau ierakstīti savas nākamās mācību 

iestādes skolēnu sarakstā. Savukārt vidusskolu 

beidzēji ar nepacietību gaida 15.jūliju, kad sko-

las uzsāks izsniegt centralizēto eksāmenu serti-

fikātus, un tie jaunieši, kas nolēmuši mācības 

turpināt augstskolā, varēs sākt reģistrēties stu-

dijām.  

 

Jūnijs allaţ ir satraucošu un skaistu notikumu 

pārpilns, taču šā gada jūlijā – jau pēc daţām 

dienām - Rīgu pieskandinās svētki, kas notiek 

tikai reizi piecos gados - IZM un Valsts izglītības 

satura centra rīkotie X Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki. Svētkos piedalīsies 

vairāk nekā 30 000 dalībnieku, kā arī ārvalstu 

vieskolektīvi. Pirmo reizi svētku vēsturē tie ir 

iekļauti UNESCO svinamo dienu kalendārā 

2010.–2011. gadam, atzīmējot skolu jaunatnes 

svētku 50.gadadienu un to nozīmi Baltijas 

dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā 

un pārmantošanā. Svētku īpašo noskaņu nā-

kamnedēļ – no 6.līdz 11.jūlijam – noteikti izjutīs 

gan paši dalībnieki, gan ikviens rīdzinieks un 

pilsētas viesis, jo pasākumu norises vietas ir 

daudzveidīgas un arī svētku gājiens šogad so-

lās būt īpaši interesants un atraktīvs, aptverot 

Daugavas kreiso un labo krastu, lai noslēgumā 

visi satiktos vienuviet - netālu no Brīvības piemi-

nekļa. 

 

Jūnija izdevumā rubrikā „Profesionālā izglītība” 

ciemojamies Preiļu arodvidusskolā un stāstām 

par konkursa „Krēsls 2010” rezultātiem. Lasiet 

arī par biedrības Junior Achievement - Latvija 

rīkotā konkursa ,,Gada labākais ekonomikā 

2010" rezultātiem, par „Eiropas Pavasara 2010” 

noslēgumu, kā arī par Latvijā pirmo reizi veikto 

pētījumu, kura mērķis bija noskaidrot latviešu 

valodas apguves kvalitāti 9.klasēs mazākum-

tautību izglītības skolās. Vai zināt, kas ir Euro-

desk un kāpēc tas varētu būt interesants jau-

niešiem? Par to un daudz ko citu uzzināsit šo-

dienas izdevumā. 

 

Lai jums visiem saulaina un jauka vasara! 

 

Ar cieņu  -  IZM Komunikācijas nodaļa   
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X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 

Rīgā no 2010. gada 6.– 11. jūlijam 

 

Otrdiena, 6. jūlijs  
12.00, 15.00 Piemiņas pasākumi Meţa kapos, Dziesmu svēt-

ku parkā 

15.00 Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts, VEF Kultūras 

pils 

19.00 Bērnu simfonisko orķestru koncerts, Jāzepa Vītola Lat-

vijas Mūzikas akadēmija 

 

Trešdiena, 7. jūlijs   
9.00 Finālskate koriem, Rīgas Latviešu biedrības nams un 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 

10.00 Finālskate pūtēju orķestriem, Lielā ģilde 

16.00 Koru Lielās balvas konkurss, Rīgas Latviešu biedrības 

nama Lielā zāle 

20.00 Jaunrades kora dziesmu koncerts „Radītprieks”, Latvi-

jas Universitātes Lielā aula 

 

Ceturtdiena, 8. jūlijs   
9.00 „Svētki Vērmanes dārzā”, Vērmanes dārzs 

11.00 Folkloras kopu koncerti „Kas kaitēja nedzīvot diţa meţa 

maliņā”, Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs 

15.00 Pūtēju orķestru koncerta „Priecīgs koncerts” ģenerāl-

mēģinājums, izstāţu centrs „Ķīpsala” 

19.00 Mūsdienu deju koncerta ģenerālmēģinājums, Rīgas 

Kongresu nams 

20.00 Pūtēju orķestru koncerts „Priecīgs koncerts”, izstāţu 

centrs „Ķīpsala” 

 

 

 

Piektdiena, 9. jūlijs   
9.00 „Svētki Vērmanes dārzā”, Vērmanes dārzs 

12.00 Mūsdienu deju koncerts, Rīgas Kongresu nams 

15.00 Pūtēju orķestru defile, laukums pie Brīvības pieminekļa 

18.00 Koru koncerta „Mana zeme – zemīte skaistā!” ģenerāl-

mēģinājums, Meţaparka Lielā estrāde 

18.00 Tautas mūzikas koncerts „Saule sēja sidrabiņu”, Rīgas 

Latviešu biedrības nams 

19.00 Mūsdienu deju koncerts, Rīgas Kongresu nams 

20.00 Folkloras kopu koncerts „Es mācēju, es mācēju, ko tie 

citi nemācēja”, Rīgas Tehniskā universitāte 

 

Sestdiena, 10. jūlijs   
9.00 Gājiens, Smilšu iela, Kaļķu iela – Dailes teātris 

9.00 „Svētki Vērmanes dārzā”, Vērmanes dārzs 

18.00 Tautas deju lielkoncerta „Deja kāpj debesīs” ģenerāl-

mēģinājums, Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions” 

19.00 Koru koncerts „Mana zeme – zemīte skaistā!”, Meţa-

parka Lielā estrāde 

 

Svētdiena, 11. jūlijs   
9.00 „Svētki Vērmanes dārzā”, Vērmanes dārzs 

11.00 Tautas deju lielkoncerts „Deja kāpj debesīs”, Kultūras 

un sporta centrs „Daugavas stadions” 

16.00 Tautas deju lielkoncerts „Deja kāpj debesīs”, Kultūras 

un sporta centrs „Daugavas stadions” 

 

6.-11.jūlijs – Rīgas Kongresu namā Bērnu un jauniešu vizu-

ālās un lietišķās mākslas izstāde „Ritmu spēles 

Gatavojamies svētkiem  

Plānots, ka kopumā svētkos piedalīsies vairāk nekā 30 

000 skolēnu, pārstāvot 1305 kolektīvus; visvairāk ir dejotāji 

– gandrīz 14 000 skolēni no gandrīz 700 kolektīviem. Ar 

vairāk nekā 6800 dalībniekiem un 236 kolektīviem, Rīga ir 

svētkos viskuplāk pārstāvētā pašvaldība, aiz tās seko Jel-

gava, ar attiecīgi vairāk nekā 840 dalībniekiem no 34 ko-

lektīviem un Valmiera – gandrīz 800 dalībnieku no 35 ko-

lektīviem.  

 

Svētku gājiens šogad būs īpaši interesants un atraktīvs, jo 

tas plānots divās plūsmās – „Daugavas kreisais krasts” un 

„Daugavas labais krasts”, kas satiksies netālu no Brīvības 

pieminekļa, lai pie tā nonāktu kopā. Plānots, ka svētku 

gājienā ies Valsts prezidents Valdis Zatlers, kurš ir arī šo 

svētku patrons, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Ko-

ķe, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, kā arī svētku 

Rīcības komiteja, Mākslinieciskās padomes, organizatoru 

pārstāvji, virsdiriģenti, virsvadītāji, goda viesi. 

 

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

 

 

 

http://www.dziedundejo.lv/
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Aktīvākās skolas tiekas noslēguma pasākumā 

17.jūnijā uz "Eiropas Pavasara 2010" noslēguma pasāku-

mu Rīgā pulcējās sešu aktīvāko Latvijas skolu audzēkņi 

un skolotāji. Aktīvākās skolas tika noteiktas, ņemot vērā 

vairākus rādītājus – "Eiropas Pavasara 2010" portālā 

www.springday2010.net  reģistrētos notikumus, dalību 

konkursos un dažādās ar ES saistītās akcijās. 

 

Sešu aktīvāko Latvijas skolu – Āgenskalna Valsts Ģimnāzijas, 

Aknīstes vidusskolas, O.Vācieša Gaujienas vidusskolas, Dau-

gavpils Saskaņas pamatskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas 

un Robeţnieku pamatskolas – skolēni un skolotāji 17.jūnijā 

tikās  ES Mājā, kur viņus uzrunāja izglītības un zinātnes mi-

nistre Tatjana Koķe un Eiropas Komisijas pārstāvniecības 

Latvijā vadītāja Iveta Šulca.  

 

„Pasaulē ir ļoti daţādi cilvēki, kuri daţādos veidos cenšas 

izzināt pasauli. Šodien, „Eiropas Pavasara” noslēguma pasā-

kumā, pulcējušies tie, kuri vēlas izzināt pasauli paši un dara to 

darot, ir aktīvi; kuri vēlas atrast sev sabiedrotos, sadarbības 

partnerus,” pasākuma atklāšanā skolēniem un skolotājiem 

teica izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe. Viņa piebil-

da, ka ikvienam pasākumam, kurā cilvēks iesaistās ar sirdi, 

kurā vēlas daudz paveikt un daudz jauna uzzināt, noteikta 

posma noslēgums ir jauna posma sākums, līdzīgi, kā „Eiropas 

Pavasarim”, kas šogad notiek jau astoto reizi. Turklāt līdzdalī-

ba šādos projektos jauniešiem šobrīd dos nozīmīgu ieguldīju-

mu dzīves ceļa izvēlē un izveidē nākotnē. 

„Iesaistoties „Eiropas Pavasara” projektā jaunieši ne vien uz-

zina, kā viņu vienaudţi dzīvo, ko dara, par ko interesējas citās 

valstīs, bet tā ir arī iespēja stāstīt par sevi, par Latviju. Tā ir 

iespēja vēstīt, ka mēs un mūsu valsts, kaut arī neliela, bet ir 

bagāta ar kultūru, tradīcijām, zināšanām bagāta valsts; tā ir 

iespēja parādīt tās lietas, ar kurām mēs varam būt interesanti 

citiem,” sacīja T.Koķe, piebilstot, ka mums ir ko pasaulei rādīt, 

piemēram, tuvojošies X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētki, jo skolu daţādos kolektīvos ir iesaistīti tik daudz 

bērni un jaunieši, ka nedz Meţaparka estrāde, nedz Dauga-

vas stadions nevar uzņemt visus izcilos jaunos talantus. 

 

Ministre atzīmēja, ka viņai ir ļoti liels gandarījums šodien pie-

dalīties „Eiropas Pavasara 2010” noslēguma pasākumā, kas 

notiek Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā (EKPL) – 

Eiropas Savienības mājā, jo gan ar EKPL, gan ar tās vadītāju 

Ivetu Šulcas kundzi ir ļoti laba sadarbība: „Mēs saprotamies 

no pusvārda, tādēļ arī mūsu kopīgi veidotie projekti, pasākumi 

un daţādas aktivitātes, tajā skaitā – „Eiropas Pavasaris”, ir 

sekmīgas”. 

 

T.Koķe pateicās gan skolēniem par aktīvo iesaisti „Eiropas 

Pavasara 2010” pasākumos, gan arī skolotājiem, kuri jau-

niešiem devuši impulsu, veicinājuši un stiprinājuši intere-

si par šo notikumu.   

Eiropas Pavasaris 2010 

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca (no centra pa labi) un 

“Eiropas Pavasara 2010" noslēguma pasākuma dalībnieki Eiropas Savienības mājā.  

Foto: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 

http://www.springday2010.net/
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Ministre vēlēja, lai pieredze, ko jaunieši iegūs no 

„Eiropas Pavasara 2010” un no šīs dienas,  dod 

jaunas ierosmes nākamajiem sasniegumiem un 

panākumiem, vienlaikus vēlot arī vasarā labi at-

pūsties un rosinot, lai nākamajā gadā „Eiropas 

Pavasarī” Latvijā piedalās reizes divas vairāk skolu 

nekā šogad. 

 

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja 

Iveta Šulca uzsvēra, ka Latvijā „Eiropas Pavasaris” 

notiek jau sesto reizi – kopš pievienošanās Eiropas 

Savienībai tas rīkots ik gadu. 

 

Zinot, ka visas dienas garumā jauniešiem paredzē-

ta dalība daţādos konkursos, kuros nepieciešams 

demonstrēt savas zināšanas par Eiropas Savienī-

bu, I.Šulca uzdeva daţus jautājumus par Eiropas 

Savienību un tās darbību, par dalībvalstīm.  

 

Runājot par „Eiropas Pavasari”, I.Šulca atzīmēja, ka šis pro-

jekts piedāvā un dod iespējas jauniešiem iegūt jaunu informā-

ciju, papildināt jau esošās zināšanas, kā arī vairo izpratni par 

to, kā darbojas Eiropas Savienība un kāda ir katras dalīb-

valsts loma, uzsverot ikviena iedzīvotāja iespējas līdzdarbo-

ties Eiropas Savienības procesos.  

 

I.Šulca vēlēja jauniešiem būt dinamiskiem, gūt jaunas atziņas 

un nest Eiropas ideju sev līdzi no Rīgas, no Eiropas Savienī-

bas Mājas uz savām dzīvesvietām, skolām:  „Lai jums skaista 

nākotne Latvijā un lai Latvijai skaista nākotnei Eiropā,” vēlēja 

Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja.  

 

Pēc skolu prezentācijām par paveikto "Eiropas Pavasara 

2010" ietvaros notika stafete pa Vecrīgu, apmeklējot arī Izglī-

tības un zinātnes ministriju, ar ES lietām saistītus objektus, kā 

arī Saeimu, kur notika skolēnu diskusija par ES lietām. Pēc 

stafetes visi noslēguma pasākuma dalībnieki pulcējās Ārlietu 

ministrijā, kur viņiem tika izteikta pateicība par ieinteresētību 

un līdzdalību „Eiropas Pavasarī 2010”.  

 

Daugavpils Saskaņas pamatskolas vēstures skolotāja 

Natālija Degtere ir ļoti gandarīta, ka viņu skola nominēta 

kā viena no aktīvākajām un bērniem ir iespēja atbraukt uz 

Rīgu. „Mūsu skolas 5.-9.klašu skolēni aktīvi iesaistījās 

„Eiropas Pavasara” aktivitātēs – rīkojām konkursus par ES 

valodām, vēsturi, dabu. Organizējām debates, bērni gatavoja 

radošus darbus par Latviju kā Eiropas valsti. Tā kā ne vēstu-

res, ne ģeogrāfijas, ne angļu valodas stundās nav iespējams 

aptvert tik plašu informāciju, šī bērniem ir lieliska iespēja ie-

saistīties sabiedriskajā dzīvē, parādīt savu iniciatīvu, uzzināt 

daudz jauna gan par Eiropas Savienību, gan Latviju kā ES 

valsti. Bērni tiek mudināti lasīt papildu literatūru, daudz ko 

jaunu uzzināt par politiku, pētīt, analizēt, salīdzināt. Protams, 

arī mēs, pedagogi, guvām daudz jaunas informācijas, kas 

noderēs, piedaloties nākamajos pasākumos, konkursos,” 

stāsta Natālija Degtere. 

 

Daugavpils Valsts ģimnāzija ievērojama ar to, ka „Eiropas 

Pavasarī” piedalās kopš pašiem pirmsākumiem - visus 8 

gadus. Tas nenoliedzami ir angļu valodas skolotājas Ok-

sanas Deičas nopelns (attēlā priekšplānā). Viņa pati smej: 

„Bērni jau pieraduši un zina, ka pavasara pusē mūsu skola 

dzīvos „Eiropas Pavasara” noskaņās”.  

 

Skolotāja stāsta, ka šīgada tēma – Eiropas Savienības pilso-

ņu tiesības, bezdarbs – ļāva uzzināt daudz jaunas informāci-

jas, debatēt, aizstāvēt savu viedokli. Īpaša uzmanība tika pie-

vērsta jauniešu tiesībām. Skolēni, izveidojot vairākas grupas, 

pildīja daţādus uzdevumus, veidoja sadarbību ar valstīm - 

Turciju, Poliju, Vāciju, Angliju. „Eiropas Pavasara” ietvaros 

skolā nedēļu viesojās skolēni no Turcijas un Polijas, notika 

kopīgi pasākumi, jaunieši ar koncertu viesojās veco ļauţu 

aprūpes namā. Aizraujoša izvērtās tradicionālā debašu no-

metne, kuras tēma šoreiz bija – Eiropa un tūrisms. Meklējām 

atbildes uz jautājumu - ko mēs paši varam darīt, lai cilvēki 

Eiropā vairāk uzzinātu par Latviju? „Debašu nometnē piedalī-

jās bērni no vairākām pilsētas skolām, daudziem no viņiem 

nebija nekādas iepriekšējas pieredzes – ko nozīmē stāties 

auditorijas priekšā. Nometnes laikā visi mācījās debatēt – gan 

latviešu, gan angļu valodā. Bija speciālas nodarbības retorikā, 

mūzikā, muzikālās viktorīnas,” ar aizrautību stāsta skolotāja 

O.Deiča. 

 

Viņa iesaka ikvienai skolai izmantot iespēju un piedalīties gan 

„Eiropas Pavasarī”, gan citos pasākumos, kas mudina bērnus 

domāt, izzināt, pētīt, tādējādi paplašinot viņu redzesloku un 

valodu zināšanas, kā arī veidojot draudzības saites ar citu 

valstu skolēniem.    

 

Noslēguma pasākums 17.jūnijā notika ar Eiropas Komisijas 

pārstāvniecības Latvijā atbalstu, sadarbojoties Izglītības un 

zinātnes ministrijai un Ārlietu ministrijai. Savukārt stafete tika 

rīkota sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, 

Okupācijas muzeju, Rīgas Kino muzeju. Nozīmīgs pasākuma 

sadarbības partneris bija arī Latvijas Republikas Saeima.  

 

 

Turpinājums no 3.lpp. 

Foto: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 
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Biznesa izglītības biedrība Junior 

Achievement - Latvija 18.jūnijā rīkoja 

apbalvošanas ceremoniju ,,Gada 

labākais ekonomikā 2010", kurā pie-

dalījās un laureātus sveica arī izglītī-

bas un zinātnes ministre Tatjana Ko-

ķe. Titulu “Gada labākais skolēns 

ekonomikā 2010" ieguva Rīgas pilsē-

tas 2.ģimnāzijas skolniece Anna Gru-

zinska, savukārt par “Gada labāko 

skolotāju ekonomikā 2010" atzīta 

Iveta Rorbaha, Talsu 2.vidusskolas 

direktora vietniece izglītības jomā. 

Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju 

konfederāciju tika nominēti arī soci-

āli atbildīgākie uzņēmumi uzņēmēj-

darbības izglītības veicināšanā.  

 

Izglītības un zinātnes ministre profeso-

re Tatjana Koķe, uzrunājot pasākuma 

dalībniekus, uzsvēra: „Ikvienam ir svarī-

gi apzināties, ka pašreizējā situācija 

valstī nav viegla un tikai ar cītīgu un 

rūpīgu darbu iespējams panākt izaug-

smi. Tādēļ īpaši būtiski, ka skolēni un 

skolotāji ar savu aktīvo darbību ir spēju-

ši pieradīt – mēs varam! Patiešām ceru, ka šī gada nominanti 

būs piemērs arī citiem jauniešiem un skolotājiem, kā arī spēs 

iedvesmot sabiedrību domāt radoši!” 

 

Anna Gruzinska, Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijas skolniece, 

,,Gada labākais skolēns ekonomikā 2010": “Man ir patiess 

gods iegūt šo titulu. Vēlos izteikt lielu pateicību ţūrijas komisi-

jai, kura man uzticējās un centīšos attaisnot šī titula nozīmību. 

Tas, ko es visvairāk esmu mācījusies, piedaloties Junior Ac-

hievement - Latvija programmās, ir apziņa, ka dzīvē viss ne-

notiek tāpat vien – pa kāpnēm uz augšu ir jākāpj pašam, taču 

ir jāredz tas mērķis, uz kuru mēs virzāmies. Man šo mērķi 

palīdzēja apzināties un izvirzīt tieši šī organizācija, bez kuras 

būtu grūti iedomājami pēdējie divi skolas gadi. Aicinu ikvienu 

jaunieti, kurš vēl nezina, ko darīt un kā izvirzīt mērķus, iesais-

tīties Junior Achievement – Latvija, jo šī ir tā vieta, kur visi 

mācās darot!" 

 

Iveta Rorbaha, Talsu 2. vidusskolas skolotāja, ,,Gada labākā 

skolotāja ekonomikā 2010": “Jāatzīst, ka man šī titula iegūša-

na ir patīkams, bet necerēts pārsteigums. Vēl jo lielāks pār-

steigums ir tas, ka neesmu ekonomikas skolotāja, taču tas ir 

tikai pierādījums tam, ka ar iedvesmu ir iespējams sasniegt 

daudz! Acīmredzot ţūrija ir novērtējusi manu ieguldījumu 

jauniešu uzņēmējspēju veicināšanā, ko patiešām esmu centu-

sies īstenot gan savā skolā, gan Talsu novadā. Paldies visiem 

un ceru, ka ikviens sabiedrības loceklis sapratīs to, cik nozī-

mīgs ir skolotā-

ju ieguldījums 

Latvijas attīstī-

bā!" 

 

Piecus labākos 

skolēnus un 

skolotājus izvē-

lējās kompe-

tenta ţūrija, 

kuras sastāvā 

darbojās Eko-

nomikas minis-

trijas, Izglītības 

un zinātnes 

ministrijas, Lat-

vijas Ekonomi-

kas attīstības 

foruma, Vidze-

mes Augstskolas, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Rīgas 

Hanza Rotari kluba, izdevniecības „Lietišķās informācijas die-

nests” un Junior Achievement - Latvija pārstāvji. 

 

Plašāku materiālu un fotogaleriju par apbalvošanas pasāku-

mu meklējiet Junior Achievement - Latvija mājaslapā. 

Gada labākie skolotāji ekonomikā 2010" laureāti, pirmajā rindā no kreisās: Brigita 

Eltermane (Olaines 1. vsk.), Solvita Lauzēja (Iecavas vidusskola), Iveta Rorbaha (Talsu 2. 

vsk.), Ruta Pelce (Rīgas pilsētas 2. ģimn.), Jevģenija Golubeva (Līvanu 2.vsk.). Otrajā rindā - 

žūrijas komisija. No kreisās: Aiva Vīksna (SIA "Lietišķās informācijas dienests" 

izpilddirektore), Anžela Jurāne-Brēmane (Vidzemes augstskola), profesore Inese Vaidere 

(Latvijas Ekonomikas attīstības foruma prezidente), profesore Tatjana Koķe (Izglītības un 

zinātnes ministre), Ņina Linde (Izglītības un zinātnes ministres padomniece), Jana Jakovļeva 

(Junior Achievement - Latvija izpilddirektore), Davida A. Baxter (ASV vēstniecības preses 

un kultūras atašeja) un Diāna Pauna (Rīgas Ekonomikas augstskolas prorektore). 

Gada labākais ekonomikā 

Nominēti gada labākie skolēni un skolotāji ekonomikā 

Izglītības un zinātnes ministre profesore Tatjana 

Koķe pasniedz dāvanu "Gada labākajam 

skolēnam ekonomikā 2010", Rīgas pilsētas 2. 

ģimnāzijas skolniecei Annai Gruzinskai. 

http://www.pirmaismiljons.lv/Lists/12/DispForm.aspx?ID=245&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Epirmaismiljons%2Elv%2FLapas%2FJunior%2520Achievement%2520Latvia%2Easpx
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Jau ceturto gadu norisināsies inovatīvo biznesa ideju 

konkurss „Ideju kauss”,  kas dod iespēju ikvienam piln-

gadīgam Latvijas iedzīvotājiem realizēt savu biznesa ideju 

un iegūt biznesa uzsākšanai nepieciešamās zināšanas, 

kontaktus un finansējumu.  Binesa idejas var iesniegt līdz 

31.jūlijam.  

 

Ikviens interesents aicināts apmeklēt Ideju kausa 2010 mājas 

lapu - www.idejukauss.lv, kur var iepazīties ar konkursa noli-

kumu un ideju iesniegšanas kārtību. 

 

Projekta ietvaros jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš ir vecāks 

par 18 gadiem, līdz 31.jūlijam var iesniegt savu biznesa ideju 

un saņemt pieredzes bagātas un kompetentas ţūrijas novēr-

tējumu. Dalībniekiem, kas būs izturējuši konkursa 1.kārtu, tiks 

dota iespēja piedalīties izglītojošos semināros par biznesa 

organizēšanu un vadīšanu. Konkursa noslēgumā tiks no-

skaidrota labākā biznesa ideja, kas saņems vērtīgu naudas 

balvu idejas realizēšanai.  

 

Šogad konkursa naudas balvu fonds ir 10 000 latu. Pirmās 

vietas ieguvējs saņems 5000 latu, 2. vietas ieguvējs – 3000 

latu, 3. vietas ieguvējs – 1000 latu. Pirmo reizi konkursa vēs-

turē tiks nominēta „Inovatīva eko-inovācijas ideja” un šīs no-

minācijas ieguvējs saņems 1000 latu. Īpašas simpātiju balvas 

piešķirs arī SIA „Valodu centrs Multilingua”, SIA „Lursoft”, 

Rīgas Biznesa skola, Nodarbinātības valsts aģentūra, piedzī-

vojumu organizācija “Lūzumpunkts”, SIA „ISIC.lv” u.c.  

 

Ideju kauss ir biznesa ideju konkurss, kas dod iespēju ikvie-

nam pilngadīgam Latvijas iedzīvotājam īstenot savu biznesa 

ideju un iegūt biznesa sākšanai nepieciešamās prasmes, pie-

redzi, kontaktus un finansējumu. Konkursa mērķis ir veicināt 

jaunu uzņēmumu veidošanos un sekmēt Latvijas ekonomikas 

atkopšanos un izaugsmi.  

 

Konkurss „Ideju kauss” kā LIAA labās prakses piemērs par 

uzņēmējdarbības veicināšanu 2009.gada maijā ir ieguvis Ei-

ropas Komisijas atzinību konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības 

balva” (European Enterprise Award). 

 

Inovatīvo biznesa plānu konkurss „Ideju kauss” šogad norisi-

nāsies jau ceturto gadu. Konkursu organizē v/a Latvijas In-

vestīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Rīgas Tehniskās 

universitātes Studentu parlamentu. Tas tiek īstenots Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūras projekta „Inovatīvas uzņē-

mējdarbības motivācijas programma” ietvaros, to līdzfinansē 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.  

 

Konkursa mērķis ir veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos un 

tādējādi sekmēt Latvijas ekonomikas atkopšanos un izaug-

smi, kā arī dot iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam piepildīt 

savu sapni. 

Iespēja īstenot savu biznesa ideju  

Piedalies arī Tu! 

Gadskārtējais Fulbraita programmas stipendiju konkurss   

ASV vēstniecība izsludinājusi ASV valdības konkursu uz 

Fulbraita programmas stipendijām studentiem un pētnie-

kiem 2011./2012.mācību gadam. ASV vēstniecība kvalifi-

cēties Fulbraita programmas stipendijai aicina pieteikties 

ikvienu studentu un pētnieku. 

  

Fulbraita programmas stipendija studentiem tiek piešķirta uz 

vienu mācību gadu studijām ASV universitātē. Fulbraita prog-

rammas stipendija pētniekiem tiek piešķirta, lai veiktu pētīju-

mu un/vai pasniegtu lekcijas. Fulbraita programmas stipendija 

sedz mācību maksu ASV universitātē (studentiem), ikmēneša 

stipendiju, veselības apdrošināšanu un ceļa izdevumus. Pre-

tendentiem jābūt oficiāli reģistrētiem Latvijas iedzīvotājiem un 

pieteikšanās laikā jāatrodas Latvijā. Pretendentiem jābūt atbil-

stošai akadēmiskajai izglītībai, jāpārvalda angļu valodu un 

jābūt vēlmei ASV iegūtās zināšanas pēc studiju beigām iz-

mantot Latvijas labā. 

 

Studentiem, piesakoties uz stipendiju, jābūt ieguvušiem baka-

laura grādu līdz 2011.gada jūnijam, turklāt pieteikties studijām 

var jebkurā nozarē, izņemot medicīnu. Uz stipendiju pētīju-

miem var pretendēt akadēmiķi vai augstskolu mācībspēki, kas 

jau ieguvuši doktora grādu vai gatavojas pabeigt disertāciju. 

Arī pētījumus iespējams veikt jebkurā jomā, izņemot medicī-

nu. Pieteikšanās termiņš studentu stipendijām ir 2010.gada 

7.septembris, bet pētnieku stipendijām 2010.gada 

24.novembris.  

 

Plašāka informācija un pieteikuma anketa pieejama mājasla-

pā http://riga.usembassy.gov/ 

http://www.idejukauss.lv
http://riga.usembassy.gov/
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Ikvienam bērnam, pirmo reizi pārkāpjot jaunas 

skolas slieksni, sākotnēji svarīgāk par matemātiku, 

dabaszinībām un sporta nodarbībām ir „nepazust” 

svešajā pasaulē, saprast, uz kuru pusi jādodas, ar 

ko jārunā, ja nepieciešama palīdzība. Tieši tādēļ 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Latviešu 

valodas aģentūra (LVA), izstrādājot adaptācijas 

programmas trešo valstu valstspiederīgo bērniem, 

lielu uzmanību pievērsusi tieši dažādu ikdienas 

situāciju atspoguļošanai mācību materiālos. 

 

Jūnijā noslēdzās IZM un LVA  īstenotais projekts 

„Adaptācijas programmu un materiālu izveide trešo 

valstu valstspiederīgo bērniem vecumā no 6 – 12 ga-

diem”. 28. jūnijā IZM notika projekta rezultātu, proti – 

mācību materiālu prezentācija kolēģiem, sadarbības 

partneriem un medijiem. 

 

Viena no materiālu autorēm, LVA projektu vadītāja 

Inese Muhka prezentācijā ne reizi vien uzsvēra – me-

todisko materiālu mērķis nav tikai latviešu valodas 

apgūšana, to galvenais uzdevums ir iemācīt bērniem, 

kā reaģēt ikdienišķās situācijās, ko nozīmē jauno sko-

lasbiedru izturēšanās paradumi, vai kā šķērsot ielu 

tieši Latvijā. Bērna drošības jautājumi ir viena no sada-

ļām mācību materiālos, kas jau drīzumā tiks nodoti visām 

Latvijas vispārizglītojošajām skolām. 

 

Kā stāstīja I. Muhka un LVA projektu vadītāja Indra Lapinska, 

materiālu veidošanas laikā notikušas konsultācijas gan ar 

skolotājiem, kas strādā ar ārvalstu bērniem, gan ar latviešiem, 

kas pārcēlušies uz dzīvi Latvijā no citām valstīm, gan ar sko-

lotājiem un ekspertiem, kas strādājuši citās valstīs. Tādējādi 

uzzināts daudz lietu, kas bērniem pirmo mēnešu laikā būtu 

jāapgūst, lai viņi neapjuktu un spētu veiksmīgi integrēties gan 

skolā, gan sabiedrībā kopumā. 

 

„Mums šķiet – kas gan var būt sareţģīts, šķērsojot ielu,” stās-

tīja I. Muhka, „ir jāpaskatās pa kreisi, tad pa labi un varam iet. 

Bet, iedomājieties, kas notiek, ja ielu Latvijā grib šķērsot sko-

lēns, kurš te atbraucis no Austrālijas?” Atbildi viņa nepasaka, 

bet visiem klātesošajiem ir skaidrs – bērnam var draudēt 

briesmas, jo Austrālijā pārvietošanās pa ielu notiek pa kreiso 

pusi, kā Anglijā.  

 

Viņa min ne vienu vien piemēru, kas ikdienā mums šķistu pat 

smieklīgs, taču, ja mazliet padomā – šādi sīkumi var samulsi-

nāt jebkuru pieaugušo, nerunājot nemaz par bērniem, kuri 

turklāt nemāk sazināties latviešu valodā. 

 

Prezentācijas laikā arī raisījās diskusija, vai skolotāji ir gatavi 

strādāt ar šādiem bērniem un kam būtu pienākums veltīt savu 

laiku speciālajām stundām. LVA pārstāves izteica cerību, ka 

finansējums tiks rasts arī skolotāju apmācībai un mācību 

programmu ieviešanas semināriem, savukārt IZM pārstāve 

Olita Arkle minēja, ka ideālajā variantā šis darbs būtu jāuzņe-

mas skolotāju palīgiem, taču šāds amats pagaidām ieviests 

tikai daţās skolās. I.Muhka atzina, ka lielākoties ārvalstu bēr-

nu integrācija ir skolotāju un skolu vadītāju entuziasma rezul-

tāts. 

 

IZM un LVA cer, ka jau tuvāko dienu laikā tiks pabeigta visu 

materiālu drukāšana tipogrāfijā un varēs sākt to nosūtīšanu 

skolām. Katra skola saņems divus adaptācijas materiālu un 

programmu komplektus – viens no tiem ir bērniem vecumā no 

6 līdz 9 gadiem, otrs – no 9 līdz 12 gadiem. Katrā komplektā ir 

darba lapas valodas un ikdienas situāciju apgūšanai – kopu-

mā 60 mācību stundām, Skolotāja grāmata, Vecāku grāmata, 

bērna dienasgrāmata un komiksu grāmata. Visam mācību 

materiālu komplektam dots nosaukums „Latvija drauga acīm”. 

Projektu finansēja Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds, 

kopējais finansējums – 49 840, 95  latu, no tiem 25% finansē-

ja no Latvijas valsts budţeta. 

Atbalsts izglītības iestādēm 

Neapjukt citādajā pasaulē!  

No kreisās - IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības 

departamenta Vispārējās izglītības nodaļas vecākā referente Olita Arkle, 

LVA projektu vadītājas Inese Muhka un  Indra Lapinska. 
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Pirmo reizi kopš bilingvālās izglītības ieviešanas Latvijā ir 

veikts pētījums, lai noskaidrotu latviešu valodas apguves 

kvalitāti 9. klasēs mazākumtautību izglītības skolās. Pētī-

juma rezultāti liecina, ka mazākumtautību skolēni latviešu 

valodu apgūst pietiekami, lai turpinātu mācības vidussko-

lā vai profesionālajā izglītības iestādē. 

 

Pētījuma „Valsts valodas apguves kvalitāte mazākumtautību 

skolās” rezultāti iegūti, balstoties uz 9.klases eksāmena rezul-

tātu analīzi, un liecina, ka „valsts valodas eksāmens mazā-

kumtautību skolās ir drošs, atbilst valsts standartam un skolē-

nu zināšanu apguves līmeņi ir salīdzināmi ar „Eiropas Kopējo 

pamatnostādņu valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtē-

šana” līmeņiem”.  

 

Analizējot pētījuma rezultātus, var secināt, ka lielākā daļa 

skolēnu ir pietiekami apguvuši latviešu valodu ikdienas sazi-

ņai. Daļa skolēnu spēj izteikties daudzveidīgi, lietojot sarežģī-

tākas struktūras teikumus un bagātāku vārdu krājumu. Daļa 

skolēnu, kuru valodas kompetence tikai veidojas, izmanto 

vienkāršākas frāzes un lieto ierobeţotu vārdu krājumu. Valo-

das plūdums runātajos tekstos ir nevienmērīgs, skolēnu snie-

gums ir ļoti atšķirīgs.  

 

Lai pilnveidotu 9.klases latviešu valodas eksāmena uzdevu-

mu kvalitāti mazākumtautību izglītības programmās, pētījumā 

tika izstrādāti ieteikumi latviešu valodas zināšanu un prasmju 

pārbaudes sistēmas pilnveidošanai. Minētos ieteikumus izvēr-

tēs un izmantos Valsts izglītības satura centrs (VISC), gatavo-

jot nākamo gadu pārbaudes darbus. 

 

Pētījumā kopumā analizēti 2008./2009.mācību gada latviešu 

valodas mazākumtautību izglītības programmās (valsts valo-

da) 9. klases eksāmena rezultāti visā Latvijā: statistikas dati, 

5529 skolēnu runas un rakstu paraugi un to vērtējuma rezul-

tāti, kopvērtējums katrā eksāmena daļā (klausīšanās, lasīša-

na, rakstīšana, runāšana, valodas lietojums), kā arī punktu 

sadalījums katrā uzdevumā klausīšanās un lasīšanas daļā. 

 

Pētījums „Valsts valodas apguves kvalitāte mazākumtautību 

skolās” veikts Latviešu valodas aģentūras (LVA) īstenotajā 

Eiropas Sociālā fonda projektā „Atbalsts valsts valodas apgu-

vei un bilingvālajai izglītībai”. Balstoties uz pētījumā iegūta-

jiem rezultātiem, sadarbībā ar VISC speciālistiem izveidots 

turpmākās darbības plāns, kā uzlabot latviešu valodas apgu-

vi: pirmkārt, nodrošināt eksāmenu darbu veidotāju profesionā-

lo pilnveidi, otrkārt, turpināt pētīt latviešu valodas kā dzimtās 

un kā otrās valodas apguves ietekmes faktorus un lietojuma 

vidi, lai pilnveidotu atbalsta sistēmu. 

 

LVA 2008.gada decembrī uzsāka īstenot ESF projektu 

"Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai". 

Projekta mērķis ir sniegt metodisku atbalstu pedagogiem vis-

pārējā un sākotnējā profesionālajā izglītībā valsts valodas 

mūsdienīgai apguvei un bilingvālo mācību sekmīgai īstenoša-

nai. Projekts tiek īstenots līdz 2012.gada janvārim. 

Pētījums 

Mazākumtautību skolās latviešu valodu pamatskolā apgūst pietiekami,  

lai mācības turpinātu vidusskolā 

Izdots piektais populārzinātnisku rakstu krājums 

Turpinot savulaik regulāri iznākušo „Latviešu valodas 

kultūras jautājumu” tradīciju, LVA izdevusi populārzināt-

nisko rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ietei-

kumi” 5.numuru. Pirmais numurs klajā nāca 2005. gadā. 

  

Populārzinātniskā rakstu krājuma satura izstrādātāji ir Liepā-

jas Universitātes Latviešu valodas katedra atbildīgās redakto-

res Dr. philol. Lindas Lauzes vadībā. 

 

Krājumā ievietoti raksti par aktuāliem latviešu valodas prakses 

jautājumiem - „.. zilbes uzsvaru citvalodu personvārdos, valo-

das līdzekļu lietojumu reklāmā, uzrunas etiķetes ievērošanu 

pusaudţu runā, heraldiskā apraksta īpatnībām, pārmērīgu 

īpašības vārdu ārprātīgs, dulls, nenormāls un traks izmantoju-

mu publiskajā saziņā, divdabju funkcionēšanu preses valodā, 

terminu darināšanas problēmām”. 

 

Rakstu krājumā ievietotas LVA speciālistu sagatavotās valo-

das konsultācijas, kurās būs iespēja izlasīt gan to, ko īsti va-

ram „piemetināt”, vai mums ir nepārtikas preces, vai mūs kaut 

kas „priecē” vai „iepriecina” u.c.   

 

Uzziņu materiālā apkopoti dati par 

2009.gada izdevumiem valodniecībā, 

kā arī ievietota informācija par jaun-

āko Latvijas Zinātņu akadēmijas Ter-

minoloģijas komisijas darbā. 

Kā vienmēr ar interesi varēs lasīt 

humora lappusītē „Tā raksta.. Tā 

runā...” ievietotos lingvistiskos  

kuriozus ar karikatūrista Jāņa Kārkli-

ņa zīmējumiem.  

 

Populārzinātnisko rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi 

un ieteikumi” 5. numuru interesenti varēs iegādāties Latviešu 

valodas aģentūrā, savukārt Latvijas publiskās bibliotēkas un 

ar latviešu valodas apguvi un izpēti saistīto augstāko mācību 

iestāţu bibliotēkas Latvijā un ārzemēs u.c. institūcijas izdevu-

mu, kā iepriekš, saņems bez maksas. 
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16.jūnijā izglītības un zinātnes ministre 

Tatjana Koķe, Latvijas talantīgākie jaun-

ieši – starptautisko mācību priekšmetu 

olimpiāžu dalībnieki un viņu skolotāji vie-

sojās nacionālās aviosabiedrības airBaltic 

aviācijas personāla apmācību centrā air-

Baltic Training, kas ir modernākais aviāci-

jas apmācības centrs Centrāleiropā, kurā 

mācības tiek nodrošinātas gan Latvijas, 

gan arī Ziemeļeiropas un Austrumu reģi-

onu pilotiem, stjuartēm un citiem aviosa-

biedrību speciālistiem.  

 

Uzrunājot klātesošos, ministre pateicās air-

Baltic prezidentam un izpilddirektoram Bertol-

tam Flikam, kura vadītais uzņēmums šogad 

kļuvis par Latvijas izcilāko jauniešu atbalstītā-

ju nokļūšanai uz starptautisko mācību priekš-

metu olimpiāţu norises vietām visā pasaulē. 

 

Katrs ir izcilība savā jomā 

 

„Kā izglītības un zinātnes ministrei, man ir 

gandarījums, ka 20 gadu laikā kopš neatkarī-

bas atgūšanas mēs esam stiprinājuši pārliecību un izpratni – 

sekmīgas Latvijas nākotnes pamatā ir zināšanas un izcilība,” 

teica T.Koķe, uzsverot, ka šodienas pasākumā klātesošie 

katrs ir izcilības savās jomās, kas rezultātus sasnieguši ar 

zināšanām, nopietnu un mērķtiecīgu darbu. Proti – jaunieši, 

izcīnot iespējas pārstāvēt valsti pasaules talantīgāko skolēnu 

sacensībās; pedagogi, profesionāli sagatavojot audzēkņus 

dalībai gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa olimpiādēs; 

un aviokompānija, saņemot starptautisku atzinību kā dina-

misks un strauji augošs uzņēmums. 

 

Ministre novēlēja veiksmi, gribasspēku un psiholoģisko izturī-

bu ikvienam skolēnam, kas šovasar pārstāvēs Latviju starp-

tautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. „Līdz šim Latvija 

parādījusi izcilu sniegumu, kas ļauj pamatoti lepoties ar mūsu 

jauniešu zināšanām un viņu skolotāju meistarību, kā arī liek 

Latvijas vārdam izskanēt pasaulē,” uzsvēra T.Koķe. 

 

„Prieks, ka Latvijas uzņēmēji atbalsta daţādus pasākumus 

izglītībā. Tā ir profesionāla sadarbība ar vienotu mērķi – no-

drošināt mūsu jauniešiem labas zināšanas un prasmes, radītu 

motivāciju mācīties visas savas dzīves garumā un būt konku-

rētspējīgiem visā pasaulē. Šāds lidsabiedrības atbalsts vien-

laikus apliecina arī ieinteresētību par to, lai mūsu valsts jaun-

ieši iegūtu pieredzi, kas nākotnē ļautu veiksmīgi turpināt studi-

jas un savu darbu Latvijas izaugsmei,” saka Valsts izglītības 

satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis.  

 

 

Latvijas godu aizstāvēs septiņās starptautiskās 

 olimpiādēs 

 

Šovasar Latvijas skolēni valsts godu aizstāvēs septiņās starp-

tautiskās olimpiādēs. Viena no tām – 18.starptautiskā Vides 

projektu olimpiāde jau noritēja no 19. līdz 22.maijam Turcijā, 

un Latvijas dalībnieces mājās pārveda divas bronzas meda-

ļas. 

 

18.starptautiskā Vides projektu olimpiādē šogad piedalījās 44 

valstu pārstāvji ar 110 projektiem. Latviju olimpiādē pārstāvēja 

Daugavpils novada Zemgales vidusskolas 12. klases skolnie-

ce Kristīne Beinaroviča ar projektu „Mākslīga pārvietošanās 

ceļa ierīkošana Sarkanvēdera ugunskrupja Bombina bombina 

(L) vairošanās procesam veca labiekārtota dīķa apdzīvošanai” 

un Siguldas novada Siguldas Valsts ģimnāzijas 12. klases 

skolniece Terēze Rocēna ar projektu „Bebru darbības ietekme 

uz taimiņu nārstu Gaujas pietekās”. Liels paldies skolotājām 

Jadvigai Bobkovai (Zemgales vidusskola) un Līgai Sausiņai 

(Siguldas Valsts ģimnāzija) par sniegto atbalstu projektu iz-

strādē un sagatavojot jaunietes starptautiskajai olimpiādei. 

 

Latvijas pārstāvji šovasar piedalīsies vēl sešās starptautiska-

jās mācību priekšmetu olimpiādēs: matemātikā - no 2.līdz 14 

jūlijam Kazahstānā, bioloģijā - no 11.līdz 18.jūlijam Korejā, 

fizikā - no 17.līdz 25.jūlijam Horvātijā, ķīmijā - no 19.līdz 

28.jūlijam Japānā, ģeogrāfijā - no 29.jūlija līdz 4.augustam 

Taivānā, informātikā - no 14.līdz 21.augustam Kanādā. 

airBaltic atbalsta starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus 

Aktuāli 

Terēze Rocēna un Kristīne Beinaroviča pēc olimpiādes medaļu saņemšanas Turcijā. 
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Lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp 

Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un 

vēstniecībām un veicinātu pilnvērtīgāku 

sadarbību, ārvalstu vēstniecību Latvijā 

par izglītību atbildīgās amatpersonas ar 

IZM speciālistiem turpmāk varētu tikties 

divas reizes gadā.  Šādu priekšlikumu 

atbalstīja tikšanās dalībnieki - IZM 

valsts sekretārs Mareks Gruškevics, 

viņa vietniece Kristīne Vāgnere un par 

izglītību, zinātni, valsts valodas politiku 

un jaunatnes politiku atbildīgie speci-

ālisti un ārvalstu vēstniecību Latvijā par 

izglītību atbildīgās amatpersonas, kuras 

3.jūnijā Rīgas Amatniecības vidusskolā 

pārrunāja nozares aktualitātes. 

 

„Lai gan iedzīvotāju skaita ziņā esam 

141.valsts pasaulē un 124. pēc platības, 

IZM pārziņā esošajās nozarēs Latvija sa-

sniegusi ievērojamus rādītājus, turklāt vai-

rāk kā 70% Latvijas iedzīvotāju uzticas 

izglītības iestādēm – tās uzticības ziņā 

ierindotas pirmajā vietā. Līdztekus tam īsā laikā un finansēju-

ma samazinājuma apstākļos Latvijā esam spējuši uzsākt un 

veikt būtiskas reformas, kas vērstas uz efektivitātes, pieejamī-

bas, kvalitātes, elastīga menedţmenta, konkurētspējas veici-

nāšanu. Turklāt nākotnē IZM ir skaidrs redzējums par sasnie-

dzamajiem izglītības politikas mērķiem, kas vērsti uz sistēmas 

sakārtošanu, attīstību un resursu efektīvu izmantošanu,” tik-

šanās laikā uzsvēra valsts sekretārs Mareks Gruškevics.  

 

Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta 

direktors Jānis Gaigals iepazīstināja klātesošos ar līdz šim 

paveikto un iecerētajām pārmaiņām profesionālajā un vispā-

rējā izglītībā, savukārt Augstākās izglītības departamenta 

direktore Gita Rēvalde pastāstīja par situāciju augstākajā iz-

glītībā un plānotajiem pasākumiem augstākās izglītības eks-

portspējas un konkurētspējas veicināšanā. 

 

Tikšanās piedalījās pārstāvji no 17 vēstniecībām, 3 starptau-

tiskajām organizācijām un viens goda konsuls. Tikšanās da-

lībnieki atzinīgi vērtēja šo IZM iniciatīvu, uzsverot, ka informā-

cijas apmaiņa ir svarīga, lai gūtu patiesu izpratni par IZM dar-

ba kārtībā esošajiem jautājumiem. Tikšanās laikā tika pārru-

nāti jautājumi par ārvalstu studentu piesaisti, speciālo izglītī-

bu, IZM īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”, mazākumtautību izglītību, izglītības saturu, kā arī 

iespējām apgūt latviešu valodu kā svešvalodu. Šos jautāju-

mus plānots sīkāk pārrunāt nākamās tikšanās laikā.  

 

3.jūnija tikšanās mērķis bija iepazīstināt vēstniecību pārstāv-

jus ar 2009./2010.mācību gada tendencēm un sasniegumiem 

vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā un aktualitā-

tēm saistībā ar nākamo – 2010./2011.mācību gadu, kā arī 

sniegt aktuālo informāciju par esošajām norisēm un plānota-

jām iniciatīvām zinātnes, sporta, jaunatnes politikas un valsts 

valodas politikas jomās. 

 

Pēc  tikšanās vēstniecību pārstāvjiem bija iespēja iepazīties 

ar Rīgas Amatniecības vidusskolu un Profesionālās izglītības 

iestāţu audzēkņu profesionālās meistarības konkursa "Krēsls 

2010" norisi.  

 

Jauna iniciatīva 

IZM un ārvalstu vēstniecību izglītības speciālisti pārrunā nozares aktualitātes 

Ārvalstu vēstniecību pārstāvji iepazinās ar aktuālo informāciju un plānotajām iniciatīvām 

izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes politikas un valsts valodas politikas jomās. 

“IZM ir skaidrs redzējums par sasniedzamajiem izglītības politikas 

mērķiem, kas vērsti uz sistēmas sakārtošanu, attīstību un resursu 

efektīvu izmantošanu,” tikšanās laikā uzsvēra IZM valsts sekretārs 

Mareks Gruškevics.  



11 

31 

Konkursā prasmes demonstrē topošie galdnieki 

No 31.maija līdz 5.jūnijam Rīgas 

Amatniecības vidusskolā notika 

IZM Valsts izglītības satura centra 

un Rīgas Amatniecības vidussko-

las organizētais profesionālās 

izglītības iestāžu audzēkņu profe-

s i o n ā l ā s  m e i s t a r ī b a s  

konkurss „Krēsls 2010”, kurā 

piedalījās topošie galdnieki no 18 

profesionālās izglītības iestādēm. 

 

Konkurss tika organizēts trīs nomi-

nācijās. Nominācijā „Būvgaldnieks” 

atbilstoši rasējumam dalībniekiem 

bija jāizgatavo saliekamais krēsls, 

nominācijā „Galdnieks” – šūpuļ-

krēsls un nominācijā „Mēbeļu gal-

dnieks” – finierētais krēsls. 

 

Nominācijā „Mēbeļu galdnieks”: 

1.vieta - Jānis Meţraups, Rīgas 

Amatniecības vidusskola, 

2.vieta - Indriķis Loginovs, Jelgavas 

Amatniecības vidusskola. 

3.vieta - Aigars Celmiņš, Rēzeknes 14.arodvidusskola. 

 

Nominācijā „Būvgaldnieks”: 

1.vieta - Haralds Kresse, Rīgas Amatniecības vidusskola, 

2.vieta - Dainis Kļaviņš, Ogres Profesionālā vidusskola, 

3.vieta - Guntars Japiņš,  Daugavpils Celtnieku profesionālā 

vidusskola. 

 

Nominācijā „Galdnieks”: 

1.vieta - Lauris Olbačevskis, Saldus Profesionālā vidusskola, 

2.vieta - Gatis Zēbergs, Rīgas Amatniecības vidusskola, 

3.vieta - Edgars Zobens, Ogres Profesionālā vidusskola. 

 

Konkursa ekspertu komisijā darbojās darba devēju, sociālo 

partneru un profesionālo asociāciju deleģētie pārstāvji. 

 

Katrs konkursa dalībnieks saņēma pateicību par dalību kon-

kursā, bet pirmo triju vietu ieguvēji saņēma diplomus un profe-

sionālas balvas no SIA „Robert BOSCH”. 

 

Konkursa mērķis ir veicināt izpratni par profesionālās izglītī-

bas nozīmīgumu Latvijas tautsaimniecībā, sekmēt profesionā-

lās izglītības attīstību, veicināt sadarbību starp darba devē-

jiem un izglītības iestādēm, iepazīstināt audzēkņus ar jau-

nākajām tehnoloģijām. Konkurss tiek organizēts, lai pilnveido-

tu Latvijas jauno kokapstrādātāju profesionālās spējas, sek-

mētu latviešu amatniecības tradīciju tālāku attīstību un piere-

dzes apmaiņu, izmantojot un popularizējot Eiropas pieredzi. 

 

 

 

Profesionālā izglītība 

Saldus Profesionālās vidusskolas audzēknis Lauris 

Olbačevskis konkursā izgatavoja ozolkoka šūpuļkrēslu 

un nominācijā „Galdnieks” ieguva 1.vietu. Lauri 

konkursam sagatavoja galdnieku meistari Igors Naidenovs 

un Ainārs Frinde. 
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Preiļu arodvidusskola nākotnē raugās cerīgi 

Profesionālā izglītība 

Dienu pirms Līgo svētkiem, 22.jūnijā, uz izlaidumu pulcē-

jās 60 Preiļu arodvidusskolas absolventu – nu jau viņi ir 

diplomēti frizieri, pavāri un mazumtirdzniecības komer-

cdarbinieki. „Līdz jūlija beigām gaidām piesakāmies jau- 

nos audzēkņus,” saka Preiļu arodvidusskolas direktore 

Biruta Podskočija (attēlā). Šogad skola bez jau pieminēta-

jām specialitātēm pamatskolu absolventus aicina mācī-

ties arī izglītības programmā „Stilists”, savukārt vidus-

skolu beidzējiem plānots piedāvāt apgūt Eiropas Sociālā 

fonda finansēto viengadīgo izglītības programmu 

„Viesmīlis”. 

 

Specializēsies ēdināšanas pakalpojumu un  

skaistumkopšanas jomā 

 

Saskaņā ar valdībā apstiprinātajām Profesionālās izglītības 

iestāţu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-

2015.gadam, četras skolas - Jaunaglonas arodvidusskola, 

Dagdas arodvidusskola, Preiļu arodvidusskola un Višķu Pro-

fesionālā vidusskola kopīgi izstrādājušas Viduslatgales profe-

sionālās izglītības kompetences centra attīstības un investīci-

ju stratēģiju. „Preiļu arodvidusskola savu vietu redz kā izglītī-

bas iestāde ar specializāciju ēdināšanas pakalpojumu un 

skaistumkopšanas jomā,” stāsta direktore. 

 

Preiļu novada attīstības plānā ir definēti novada attīstības 

virzieni, no kuriem 36% sastāda tirdzniecības uzņēmumi, tā-

pēc, ņemot vērā, ka Preiļu arodvidusskola tradicionāli bijusi 

tirdzniecības darbinieku apmācības iestāde, nolemts turpināt 

komercijā iesaistīto darbinieku apmācību. Ekonomikas minis-

trijas izstrādātais Informatīvais ziņojums par prognozēm dar-

baspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termi-

ņā nosaka, ka kopumā valstī 2015.gadā būs vērojams nozī-

mīgs vidējās kvalifikācijas komerciālo un individuālo pakalpo-

jumu sniedzēju pārpalikums, līdz ar to laika periodā līdz 2015. 

gadam skola plāno uzņemt tikai vienu komercgrupu 

2011./2012. mācību gadā un papildus piedāvās vairākas ko-

mercizglītības tālākizglītības programmas, tādā veidā nodroši-

not Preiļu novadā nepieciešamo darbinieku skaitu tirdzniecī-

bas uzņēmumiem. 

 

B.Podskočija uzsver, ka viena no saglabājamām un arī attīs-

tāmām izglītības programmām ir frizieru pakalpojumi, jo Lat-

gales reģionā šādu profesiju iespējams apgūt vēl tikai Dau-

gavpilī. Analizējot nodarbinātības valsts aģentūras datus, šai 

profesijai ir pieprasījums darba tirgū, turklāt frizieri ir individu-

ālo pakalpojumu sniedzēji, kuri var būt arī pašnodarbinātas 

personas. 

 

Preiļu arodvidusskola ir uzsākusi sadarbību ar Viesnīcu un 

restorānu asociāciju, bet sadarbībā ar vietējo pašvaldību un 

vietējiem uzņēmumiem panākta vienošanās, ka Preiļu arodvi-

dusskola tālākizglītības programmu veidā veiks šuvēju apmā-

cību Latgales reģiona uzņēmumiem. 

Trūkumus izmanto 

kā priekšrocības 

 

Preiļu arodvidusskola 

nevar lepoties ar pla-

šām telpām – tā atro-

das pielāgotā ēkā, kas 

savulaik būvēta kā 

bērnudārzs, tāpēc 

nepieciešama telpu 

pārplānošana atbilsto-

ši profesionālās skolas 

vajadzībām. Arodvi-

dusskolā mācās ap 

200 audzēkņu, pamatā 

- aptuveni 60% - no 

Preiļiem un tuvākās 

apkārtnes. Tālākie mēro ceļu no Jēkabpils, Rēzekne, Mado-

nas. 

 

„Mūsu skolai nav savas sporta bāzes, un daudzi, to izdzirdot, 

pirmajā brīdī izsaka noţēlu. Taču mēs esam iemācījušies 

ikvienu šķietamu trūkumu izmantot kā lielisku iespēju – ide-

jām, darbībai un radošām aktivitātēm. Sporta stundas ir īpa-

šas ar to, ka pavasarī, tiklīdz laika apstākļi atļauj, audzēkņi 

peld Preiļupē, kas ir oficiāli iekārtota peldvieta, ziemā – slēpo 

un slido. Pēc pašu audzēkņu iniciatīvas skola piedalījās bied-

rības „Preiļu rajona partnerība” organizētajā mazo grantu 

programmā un īstenoja projektu, izveidojot skolas teritorijā āra 

volejbola laukumu un divus badmintona laukumus. Izmantojot 

projektā pieejamos līdzekļus, tika arī uzstādīts sporta aprīko-

jums. Tā kā jaunieši ir aktīvi un katru gadu piedalās profesi-

onālās izglītības reģionālajās sporta spēlēs, kā arī spēlē spor-

ta veidu izlasēs gan pilsētas, gan republikas mērogā, skolas 

teritorijā ierīkotie sporta laukumi ir neatsverams atbalsts 

audzēkņu sportiskajās aktivitātēs,” stāsta direktore. 

 

Projekti palīdz attīstīties 

 

Vēsturiski skola veidojusies kā tirdzniecības darbinieku skola, 

bet, mainoties ekonomiskajiem apstākļiem un darba tirgus 

pieprasījumam, tika ieviestas papildu specialitātes – ēdināša-

nas servisa darbinieki (pavāri) un frizieri. Tas sakrita ar laiku, 

kad Latvijai radās iespēja īstenot pirmos Eiropas Savienības 

projektus. Direktore atceras, kā skolai, piedaloties pirmajā 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā, izdevās 

sakārtot pavāru materiāli tehnisko bāzi - tika iekārtota kulināri-

jas laboratorija, kas aprīkota ar modernām tehnoloģijām.  

„Šobrīd ar lepnumu varam atzīt, ka Preiļu arodvidusskolā mū-

su reģionā ir viena no labāk aprīkotajām pavāru laboratorijām. 

Mācām topošos speciālistus, izmantojot profesionālo sadzī-

ves tehniku,” teic direktore. Un turpina: „Vērojot darba tirgus 

pieprasījumu, sapratām, ka skola nevar strādāt laborato-

rijas apstākļos, skolai ir jāraţo.  
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Tā nu izveidojies, ka mūsu skolas audzēkņi nodro-

šina arī skolas pakalpojumus – ēdināšanu nodroši-

na pavāru grupas, visa praktiskajās mācības sara-

žotā produkcija tiek realizētas skolas kafejnīcā. Tā 

kā ir saglabāts arī komercvirziens, pārdošanu veic 

komercgrupas audzēkņi. Ir arī divas mācību frizēta-

vas, kuras apmeklē gan pilsētas, gan reģiona iedzī-

votāji. Var jau frizierus mācīt, izmantojot maneke-

nus, bet manekens nekad nepateiks savas izjūtas, 

patīk vai nepatīk. Protams, klienti ir daţādi - ar sa-

vām vēlmēm, prasībām un iebildumiem. Ir tādi, kuri  

vēlas, lai topošajam speciālistam visu laiku būtu 

blakus meistars, kurš uzrauga procesu un to kon-

trolē. Līdz šim gan nav bijis gadījumu, kad klients 

būtu aizgājis neapmierināts. Gluţi otrādi – viņi at-

grieţas atkal un atkal un ne jau tikai tāpēc, ka mācī-

bu frizētavā cenas ir simboliskas,” teic 

B.Podskočija. 

 

Šobrīd Preiļu arodvidusskola uzsākusi realizēt ESF 

projektu „Izglītības kvalitātes uzlabošana un īsteno-

šana Preiļu arodvidusskolā 2010. un 2011.gadā”. 

Projekta ietvaros tiek nodrošinātas audzēkņu prakšu vietas 

pie darba devējiem un skolas pedagogiem ir iespēja izstrādāt 

un izdot savus metodiskos materiālus. Īpaši svarīgi tas ir fri-

zieru grupas pedagogiem, jo līdz šim mācību grāmatu latviešu 

valodā šajā profesijā vēl nav izdevis neviens. Ir noticis iepir-

kums par prakses vietas nodrošinājumu, atlasītas labākās, 

kvalitatīvākās prakses vietas un realizēta pirmā prakse projek-

ta ietvaros. Atzinīgi projekta iespējas vērtē gan skola, gan 

prakšu vietas, jo prakšu vietas saņem reālu finansējumu par 

mācību procesā ieguldīto darbu un kompensāciju par prakti-

kanta izlietotajiem materiāliem. 

 

Lielas cerības Preiļu arodvidusskola saista ar ERAF projektu 

"Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabo-

šana profesionālās izglītības programmu īstenošanai’, kā arī 

gatavojas siltināt skolas ēku un dienesta viesnīcu, iesaistoties 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu kon-

kursā, kura mērķis ir samazināt siltumenerģijas un apgaismo-

juma elektroenerģijas patēriņu Latvijas valsts un pašvaldību 

profesionālās izglītības iestāţu ēkās. 

 

Leonardo da Vinci projekta ietvaros Preiļu arodviduskolas 

audzēkņi ir izgājuši praksi Vācijā, kas ir viena no vadošajām 

valstīm friziermākslā un pazīstama kā valsts ar augsti attīstī-

tām tehnoloģijām un modernu profesionālo aprīkojumu. 

 

 

Zina, ko vēlas sasniegt 

 

Birutas Podskočijas novērojumi liecina, ka uz profesionālās 

izglītības iestādēm atnāk motivēti jaunieši - tie, kuri zina, ko 

viņi grib. Un tas ir mīts, ka profesionālās izglītības iestādē 

mācīties ir vieglāk. Noteikti nē! Ir daudz jāmācās un jāstrādā. 

Un tikai ieguldītais darbs dod rezultātu. „Mēs saviem audzēk-

ņiem iemācām strādāt, būt atbildīgam par sevi. Preiļu arodvi-

dusskolā visas apgūstamās profesijas saistītas ar roku darbu, 

protams, nevar cerēt uz lielu peļņu uzreiz pēc skolas pabeig-

šanas, bet jebkurā gadījumā profesionālā izglītība ir liels pa-

kāpiens cilvēka karjerā. Netrūkst absolventu, kuri izveido sa-

vus uzņēmumus – ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. It kā 

negribas priecāties, ka jaunie cilvēki aizbrauc no Latvijas, 

tomēr prieks par to, ka viņi strādā savā profesijā,” sprieţ di-

rektore. 

 

Apzinot absolventu darba gaitas, secināts, ka līdz krīzes sā-

kumam aptuveni 75% strādāja savā profesijā vai turpināja 

apgūt izglītību izvēlētajā nozarē. „Šobrīd, vismaz mūsu pusē 

tā šķiet, darba tirgus sāk atkopties. Daudzi audzēkņi, kuri iziet 

praksi uzņēmumos, uz šiem uzņēmumiem tiek aicināti darbā. 

Tas iepriecina,” piebilst B.Podskočija. 

 

Svarīgs ir katrs bērns 

 

Uz jautājumu, kāpēc mudinātu jauniešus nākt mācīties uz 

Preiļu arodvidusskolu, direktore saka: „Mēs mīlam visus sa-

vus audzēkņus, saudzējam un sargājam viņus un galvenais – 

katrā no viņiem saskatām iespēju. Cilvēciskajam faktoram 

mūsu skolā ir ļoti liela loma. Bērnam ir jājūtas labi skolā. Mēs 

iemācām savus jauniešus strādāt un saprast, ka dzīvē viss 

panākams tikai ar darbu”. 

Jauniešus censties gan mācīties, gan būt sabiedriski aktīviem 

stimulē iespēja saņemt ESF stipendijas. Tā nav maza sum-

ma, ja 2.-4.kursa audzēknis kopā var saņemt 60 latu - valsts 

un ESF stipendiju. Dzīvošana skolas dienesta viesnīcā mēne-

sī izmaksā 4 latus, viesnīcā iekārtota datorizēta bibliotēka, 

audzēkņiem ir rosīga sabiedriskā dzīve – tie visi noteikti ir 

pamatoti iemesli, lai pamatskolu absolventi, kuri savu nākotni 

plāno saistīt ar friziera, stilista, pavāra vai mazumtirdzniecības 

komercdarbinieka specialitāti, apsvērtu iespēju mācīties tieši 

šeit - Preiļu arodvidusskolā. 

 

 Vairāk par skolu uzziniet mājaslapā  

Turpinājums no 12.lpp. 

Rit darbs mācību frizētavā. 

http://www.preiluarodvidusskola.lv/
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Apskatāma bērnu un jauniešu radošo darbu konkursa izstāde 

Līdz 12.jūlijam ikviens interesents 

aicināts apmeklēt Valsts izglītības 

attīstības aģentūras (VIAA) rīkotā 

bērnu un jauniešu radošo darbu 

konkursa „Eiropa skolā” izstādi 

Rīgas domes (Rātslaukums 1) 

2.stāvā. Tajā aplūkojami visi 434 

konkursā iesniegtie darbi – 241 

vizuālais darbs un 193 literārie 

darbi. Izstādes atklāšana un labā-

ko darbu autoru un pedagogu 

apbalvošana notika 9. jūnijā.  

 

Konkursā pirmsskolas un skolas 

vecuma bērni un jaunieši vecumā no 

5 līdz 20 gadiem pauda savu skatīju-

mu uz tēmām „Kā es varu palīdzēt 

grūtībās nokļuvušajiem cilvēkiem?” 

un „Ja pasaulē nevaldītu nabadzī-

ba”.  

 

Darbu vērtēšanu ţūrija sešu cilvēku 

sastāvā veica divās atlases kārtās. 

Darbos paustās emocijas un atziņas bija tik aizkustino-

šas un vērtīgas, ka ţūrijas komisija katrā vecuma grupā 

(5-10 gadi, 11-15 gadi, 16-20 gadi) piešķīra trīs godal-

gas (1.-3. vieta) un vairākus atzinības rakstus. Lielā 

atsaucība, darbu kvalitāte, bērnu un jauniešu sniegtie 

vēstījumi, kā arī pedagogu ieinteresētība rada cerīgu 

pārliecību, ka bērni un jaunieši vēlas iedziļināties globā-

lu problēmu risināšanā un spēj rast piedāvājumus, kā 

šīs problēmas risināt savā dzīvē. 

 

10 gadus vecā Garkalnes-Berģu pamatskolas skolniece 

Renāte Grudule, kuras eseja atzīta par labāko 5-10 

gadu vecuma grupā, raksta: „...viena no lielākajām na-

badzībām pašam cilvēkam ir prieka trūkums. Nav prie-

ka, nav arī paša cilvēka. Īstā cilvēka būtība ir prieks. 

Tas viņam var palīdzēt un iedvesmot. Prieks ir tas, kas 

cilvēkam ļauj izdzīvot un meklēt visus iespējamos un 

reizēm arī neiespējamos variantus, lai priecātos par 

dzīvi un iespējām, ko tā sniedz”. 

 

17 gadu vecā Talsu Valsts ģimnāzijas audzēkne Egija Frei-

berga uzsver: „Mūsu spēkos nav likvidēt nabadzību pilnībā, tā 

ir bijusi un būs. (..) Domāju, ja valdība nemainīs savus uzska-

tus par valsti, tad nekas labāks nebūs, jo lielākā daļa iedzīvo-

tāju vēro, ko dara valdība. Daudziem viņi ir autoritātes. Es 

uzskatu, ka vienam cilvēkam cīnīties pret nabadzību ir bezjē-

dzīgi, bet kopā mēs varam visu. Mēs varam palīdzēt grūtībās 

nonākušajiem un neatstumt viņus no sabiedrības, jo viņi arī ir 

cilvēki, kuri vēlas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Viņi nevēlas būt 

nabadzīgi. Tādēļ mums šajā grūtajā krīzes laikā ir jāpalīdz cits 

citam, jo mēs nevaram zināt, kas notiks ar mums rītdien.” 

Konkursa „Eiropa skolā” mērķis ir veicināt bērnu, skolēnu un 

skolotāju izpratni un cieņu pret kultūras daţādībām Eiropā, 

sekmēt eiropeiskās apziņas, starptautiskās sadarbības un 

demokrātijas izpratni, kā arī attīstīt spēju ar radošu darbu palī-

dzību paust personisko attieksmi pret aktuāliem jautājumiem 

Eiropas kontekstā.  

 

Labāko darbu autoru vārdi un apbalvotie darbi ir publicēti arī 

VIAA mājaslapā  

 

 

Eiropa skolā 

Bērni priecājas par dalību konkursā un žūrijas atzinību. 

VIAA direktore Dita Traidās sveic Garkalnes-Berģu pamatskolas 

audzēkni Agniju Vageli. 

http://www.viaa.gov.lv/lat/eiropa_skola/2010_gada_konkurss/
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EURODESK  - tā ir informācija, kontakti, sadarbības partneri un jauni apvāršņi 

Eurodesk ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkls, kas 

1990.gadā atklāts Skotijā. Deviņdesmito gadu vidū tas 

kļuva par Eiropas līmeņa informācijas tīklu jauniešiem, 

savukārt 2004.gadā tas kļuva par daļu no Eiropas Savienī-

bas (ES) neformālās izglītības programmas „Jaunatne”, 

kas 2007.gadā mainīja savu nosaukumu uz „Jaunatne 

darbībā”.  

 

Tūkstošiem jauniešu visā Eiropā ik gadu izmanto Eurodesk, 

lai meklētu informāciju par studiju, darba, ceļošanas iespējām, 

kā arī partnerus saviem projektiem vai dalībniekus starptautis-

kiem semināriem. 

 

Kā tas notiek? 

 

Visās ES un EBTA valstīs (Īslandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā), 

kā arī Turcijā, ir pārstāvēts Eurodesk informācijas tīkls. Latvijā 

tīkls darbojas no 2003.gada un to koordinē valsts aģentūra 

„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”. Eurodesk 

pārstāvjiem ir pieejams iekšējais tīkls, kur valstīm sazinoties 

savā starpā, tiek rastas atbildes uz jauniešu jautājumiem, kā 

arī tiek izplatītas ziņas par semināriem, konkursiem, pasāku-

miem, projektiem un citām aktualitātēm. Vairākumam valstu 

tīklu ir reģionālie koordinatori, kas nozīmē – jauniešiem ir pie-

eja arī reģionāla mēroga informācijai. Latvijā.  

 

Baiba Krišjāne ir Eurodesk reģionālā koordinatore Cēsu Pie-

augušo izglītības centrā. Viņa Cēsīs koordinē gan ES nefor-

mālās izglītības programmu „Jaunatne darbībā”, gan sniedz 

atbildes uz Eurodesk jautājumiem.  

 

„Jāsaka godīgi, uzsākot darboties šajā jomā, biju ļoti skeptiski 

noskaņota pret Eurodesk, īsti neizpratu tā nozīmi. Šobrīd ap-

tuveni gadu aktīvi izmantoju gan Eurodesk datubāzi, gan First 

Class intranetu, un tas ir palīdzējis daudziem jauniešiem at-

rast projektus, kuros iesaistīties, arī organizācijām veidot 

starptautisku sadarbību ar partneriem,” stāsta Baiba. 

 

Viņa novērojusi, ka jauniešu interese par iespējām Eiropā 

pieaug. Taču jauniešus var iedalīt it kā divās daļās. Tie, ku-

riem ir labas svešvalodu prasmes, kas ļoti labi zina, ko grib, 

bieţi vien paši atrod informāciju, kas viņiem nepieciešama. 

Savukārt jaunieši, kuriem interese par mācībām un darba 

iespējām nav tik nopietna, ir jāmotivē, jāiedrošina, jāinformē 

par iespējām. 

 

Vislielākā interese par Eiropas Brīvprātīgo darbu 

 

Ņemot vērā šī brīža sociālo un ekonomisko situāciju valstī, 

viennozīmīgi vislielākā interese ir par Eiropas Brīvprātīgo dar-

bu. Tomēr ne vienmēr ir tik vienkārši atrast sev atbilstošu pro-

jektu, īpaši ja attieksme ir samērā vieglprātīga – galvenais 

kaut kur aizbraukt.  

Izmanto savas iespējas! 

Šobrīd Latvijā darbojas 20 Eurodesk reģionālie koordinatori, kuri konsultē jauniešus par studiju, darba un ceļošanas iespējām, palīdz 

atrast partnerus projektiem. 
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Svarīgi ir jaunietim izskaidrot, ka tā nav Eiropas Brīvprātīgā 

darba būtība. Cilvēkam jābūt motivācijai un vēlmei darboties 

projektā, kā arī mācīties, apgūt jaunas zināšanas un prasmes.  

 

„Mans mērķis ir Eiropas Brīvprātīgā darba programmā iesais-

tīt pēc iespējas vairāk jauniešu, kuri savā dzīvē saskārušies 

ar daţādiem sociāliem šķēršļiem. Apzinos, ka ar informāciju 

par iespējām Eiropā man ir jāiet pie viņiem, paši jaunieši šurp 

nenāks, jo netic, ka tas ir iespējams – aizbraukt uz Eiropu, 

piedalīties Eiropas Brīvprātīgajā darbā un citās programmās. 

Daudzi nav pārliecināti par savām sociālajām un valodas 

prasmēm,” stāsta Baiba Krišjāne. 

 

Daudzi jaunieši nevar īsti atrast savu vietu dzīvē, jūtas ie-

sprostoti starp sabiedrības pieņemtajām normām un paša 

vēlmēm: noteiktā vecumā atbilstošs darbs, statuss, materi-

ālais nodrošinājums. “Bet varbūt cilvēks 25 gadu vecumā var 

aizbraukt uz citu valsti un pastrādāt kā brīvprātīgais ar imig-

rantiem, apceļot pasauli ar divriteni utt.. Uz informatīvā bukle-

ta, kas popularizēja brīvprātīgo darbu Latvijā, reiz bija rakstīts 

– palīdzot citiem, tu palīdzi sev. Tas laikam ir vislabākais risi-

nājums,” teic Baiba. 

 

Kā Eurodesk palīdz ikdienas darbā? 

 

Eurodesk galvenokārt palīdz atrast starptautiskus partnerus 

visdaţādākajās jomās, arī ārpus programmas „Jaunatne dar-

bībā”. „Reiz izmisumā meklēju iespējas, kā jauniešu apmai-

ņas programmas ietvaros jauniešiem pēc iespējas lētāk nokļūt 

Slovākijā, uzdevu jautājumu un operatīvi saņēmu atbildi. Ma-

nuprāt, es gan joprojām izmantoju ļoti mazu daļiņu no Euro-

desk iespējām, vēl nepieciešams daudz ko apgūt. Ikdienas 

darbā noteikti vēlētos pilnveidot sadarbību ar citiem reģionāla-

jiem koordinatoriem Latvijā,” saka B.Krišjāne. 

 

Eurodesk un First class intranets palīdz saprast, kas notiek 

jaunatnes darbā Eiropas līmenī, sniedz iespēju uzzināt par 

visdaţādākajiem fondiem un programmām. Informācija, kon-

takti, jaunas iespējas, sadarbības partneri, jauni apvāršņi – tā 

īsumā varētu raksturot ieguvumus, ko dod Eurodesk. 

 

Kā uzdot jautājumu un saņemt atbildi? 

 

Lai saņemtu palīdzību no Eurodesk Latvijas nacionālā koordi-

natora, ir jāapmeklē Eurodesk sadaļa mājaslapā 

www.jaunatne.gov.lv un jānosūta jautājums, aizpildot jautāju-

ma formu. Jautājumu (bez garumzīmēm) var rakstīt arī uz e 

pastu jautajums@eurodesk.eu. Tad drīzumā var gaidīt atbildi 

savā e-pastā vai telefona zvanu. Regulāri tiek publicētas Eu-

rodesk ziņas šīs mājaslapas jaunumu sadaļā, kura regulāri 

informē par daţādām iespējām jauniešiem: starptautiskiem 

semināriem un konkursiem, vietēja mēroga pasākumiem, 

akcijām un citām noderīgām lietām. 

Pieejama ir arī Eurodesk datubāze www.eurodesk.eu, kas 

piedāvā informāciju par ES finansētajām programmām un 

projektiem. 

 

Eurodesk ietver arī Eiropas Jaunatnes portālu, kura pamatele-

menti ir darbs, izglītība, brīvprātība, ceļošana un līdzdalība. 

Tāpat portālā regulāri tiek atspoguļota informācija par Eiropas 

līmeņa konkursiem. Eiropas jaunatnes portāla adrese interne-

tā ir www.europa.eu/youth . 

 

Reģionālie koordinatori Latvijā 

 

Eurodesk Latvija koordinatore: Daina Grimze, v/a Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra, tālr.67358065, dai-

na.grimze@eurodesk.eu, daina.grimze@jaunatne.gov.lv.  

 

Rīga: Agnese Pauniņa, Andrejs Tabuns, biedrība „Klubs 

„Māja”” – jaunatne vienotai Eiropai”, tālr. 67089887, 

LV003@eurodesk.eu, Nataļja Gudakovska, biedrība „Eiropas 

minoritātes – Baltijas un Skandināvijas valstu filiāle”, 

LV008@eurodesk.eu;  

Alūksne: Ilze Zvejniece, Alūksnes bērnu un jauniešu centrs, 

tālr. 64322402, LV007@eurodesk.eu;  

Vecumnieku novads: Renārs Manuilovs, Lauris Igaunis, 

biedrība „Jaunatne smaidam”,  

LV017@eurodesk.eu;  

Cēsis: Baiba Krišjāne, Cēsu Pieaugušo Izglītības centrs, 

LV032@eurodesk.eu;  

Jelgava: Edgars Paulovičs, biedrība „POST SCRIPTUM”, 

LV015@eurodesk.eu; Inese Skromane, biedrība „Attīstības 

centrs „Iepazīsim sevi””, LV19@eurodesk.eu; 

Gulbene: Ieva Garjāne, Gulbenes novada Jauniešu centrs 

„Bāze”, LV009@eurodesk.eu; 

 Valka: Romina Meļņika, biedrība „Jauniešu klubs Pēda”, 

LV022@eurodesk.eu;  

Limbaži: Ņina Luščenoka, biedrība „Mēs – nākotnei”,  

LV018@eurodesk.eu; 

 Daugavpils: Oskars Ţuģickis, biedrība „Dienvidlatgales NVO 

atbalsta centrs”, LV005@eurodesk.eu; 

 Liepāja: Agata Babina, biedrība „Radi Vidi Pats”, 

LV030@eurodesk.eu; 

 Saldus: Rudīte Muraševa, biedrība „Saldus jauniešu dome 

„Es un mēs””, LV021@eurodesk.eu; 

 Sigulda: Ilze Ratniece, BJIC Jauniešu iniciatīvu centrs 

„Mērķis”, LV002@eurodesk.eu; 

 Tukums: Ieva Upesleja, biedrība „Pozitīvā Doma”, 

LV004@eurodesk.eu; 

 Varakļāni: Ieva Garanča, Varakļānu vidusskolas pašpārval-

de, LV010@eurodesk.eu; 

 Talsi: Ilze Vītola, biedrība „Starptautiskās sadarbības centrs 

„Eiromāja””, LV012@eurodesk.eu; 

 Mārupes novads: Ieva Spriţa, biedrība „Jauniešu ideju dar-

bnīca”, LV014@eurodesk.eu  

Dobele: Inita Neimane, Dobeles novada izglītības pārvalde, 

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, 

inita.neimane@dobele.lv 

Turpinājums no 15.lpp. 

http://www.jaunatne.gov.lv/
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Jaunatnes politika 

Noslēgušās jaunatnes lietu speciālistu apmācības 

2010.gada jūnijā pirmie 

46 pašvaldību jaunatnes 

lietu speciālisti ieguva 

apliecības par jaunatnes 

lietu speciālista apmācī-

bas programmas apgū-

šanu 80 akadēmisko 

stundu apjomā. Tas ir 

nozīmīgs un svarīgs 

posms jaunatnes politi-

kas attīstībā un darba ar 

jaunatni efektivitātes 

celšanā. Šīs apmācību 

programmas finansētas 

Jaunatnes politikas 

valsts programmas ie-

tvaros. 

 

Apmācību programmu 

apguvu jaunatnes lietu 

speciālisti no 32 pašvaldī-

bām  - Rēzeknes pilsētas 

un novada, Jelgavas pilsētas un novada, Valmieras un Liepā-

jas pilsētas, Daugavpils, Priekuļu, Dobeles,  Mārupes, Talsu, 

Beverīnas, Limbaţu, Smiltenes, Valkas, Līvānu, Gulbenes, 

Ogres, Siguldas, Saldus, Pļaviņu, Alūksnes, Ventspils, Tuku-

ma, Rugāju, Rūjienas, Balvu, Rojas, Madonas, Alojas, Kocē-

nu, Ludzas un Cēsu novada.  

 

Jaunatnes lietu speciālisti apmācības uzsāka 2009.gada feb-

ruārī, tā pamats bija Jaunatnes likumā ietvertais  regulējums 

pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem apgūt īpaši veidotu 

apmācības programmu Ministru kabineta  (MK) 2008.gada 

16.decembra noteikumos Nr.1047 „Jaunatnes lietu speciālistu 

apmācības kārtība” noteiktajā kārtībā. Jaunatnes likums nosa-

ka - ja pašvaldībā darbu ar jaunatni nodrošina jaunatnes lietu 

speciālists, viņš ir apmācāms MK noteiktajā kārtībā. Saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem, lai iegūtu profesionālo pienākumu 

veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, jaunatnes 

lietu speciālists divu gadu laikā no dienas, kad viņš ir stājies 

amatā vai pieņemts darbā, apgūst jaunatnes lietu speciālista 

apmācības pamatprogrammu ne mazāk kā 80 akadēmisko 

stundu apjomā. Jaunatnes likums un noteikumi nenosaka 

jaunatnes lietu speciālista kvalifikācijas piešķiršanas kārtību. 

 

Apmācības programmas sastāvā iekļautas tādas tēmas kā  

pedagoģija un psiholoģija, jauniešu veselības jautājumi, ko-

mercdarbības pamati, kā arī tiesību pamati, jaunatnes politi-

kas un komunikācijas pamati, projektu vadība, vides zinību 

pamati un jauniešu neformālā izglītība.  

 

2009.gadā un 2010.gadā laikā apmācību programmu pirmajā 

jaunatnes lietu speciālistu grupā īstenoja SIA „Personāla izglī-

tības centrs „Agenda” savukārt otrajā grupā biedrība „Latvijas 

Pašvaldību mācību centrs”. 

 

Vienlaikus IZM informē, ka speciālistiem, kuri vēlas iegūt jau-

natnes lietu speciālista kvalifikāciju, patlaban ir iespēja apgūt 

Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes īste-

noto profesionālā maģistra studiju programmu „Karjeras kon-

sultants un jaunatnes lietu speciālists” . 

 

Pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem ir būtiska loma jau-

natnes politikas izstrādē un īstenošanā pašvaldībā, jo īpaši 

saistībā ar pašvaldības stratēģijas izstrādi jaunatnes jomā. 

Jaunatnes lietu speciālisti iesaista jauniešus jaunatnes politi-

kas attīstības plānošanā, attīsta līderību un daţādas pras-

mes, atbalsta iniciatīvas un veicina kvalitatīvas brīvā laka pa-

vadīšanas iespējas jauniešiem. Atbilstoši plānotajiem grozīju-

miem Jaunatnes likumā (pirmajā lasījumā Saeimā tie atbalstīti 

2010.gada 29.aprīlī), ir precizēta pašvaldības kompetence 

jaunatnes politikas nozarē, paredzot, ka pašvaldība plāno 

darba ar jaunatni īstenošanu un attīstību, piemēram, iekļaujot 

darba ar jaunatni īstenošanas jautājumus vietējās pašvaldī-

bas attīstības programmā vai izstrādājot atsevišķu ilgtermiņa 

politikas plānošanas dokumentu.  

 

Vairāk informācijas par pašvaldību jaunatnes lietu speciālis-

tiem un  jaunatnes lietu speciālistu apmācībām ir pieejama 

jaunatnes politikas un jauniešu iespēju portālā 

 

 

Jaunatnes lietu speciālistu pirmais izlaidums 2010.gada 4.jūnijā. 

http://jaunatneslietas.lv/page/1144.
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Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais 

vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas skolē-

nam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības rakstīt iesnie-

gumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā 

saņemto vērtējumu.  

 

Iesnieguma veidlapu var saņemt, ierodoties VISC vai arī elek-

troniski VISC mājaslapā.  

 

Iesniegums ir jāaizpilda un jāparaksta. Iesniegumam jāpievie-

no izsniegtā sertifikāta oriģināls. Iesniegumu un sertifikātu var 

iesniegt personiski, ierodoties VISC, vai sūtot pa pastu uz 

adresi: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV–

1050.  

 

VISC tiks izveidota īpaša apelācijas komisija, kas mēneša 

laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pārskata 

vērtējumu eksāmenā, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vēr-

tējumu vai mainīt to. 

 

Pagājušajā gadā tika iesniegtas 162 apelācijas. 17 gadījumos 

tika mainīts līmenis, 11 gadījumos - vērtējums kādā no eksā-

mena daļām.  

 

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 

Jautā lasītājs 

Kā rīkoties gadījumos, ja mani neapmierina saņemtais vērtējums centralizētajā eksāmenā un uzskatu, ka 

uzrādīju labākus rezultātus? 

Latvijas Investoru padome ierosina atteikties no budžeta vietām augstskolās un finansējumu novirzīt 

pētniecībai. Cik pamatotas ir topošo studentu bažas, ka Latvija varētu pāriet tikai uz maksas augstāko 

izglītību?  

IZM darba kārtībā nav jautājums par pāreju uz maksas augst-

āko izglītību un netiek plānots atteikties no valsts budžeta 

vietām augstākajā izglītībā. Jo vairāk – ja netiks sagatavoti 

atbilstoši speciālisti, īpaši – tautsaimniecībai, zinātnei 

(pētniecībai), valsts attīstībai prioritārajās jomās, tad nebūs 

iespējams veikt arī atbilstošus pētījumus, īstenot zinātnisko 

darbību, jo primārais ir atbilstoši sagatavoti cilvēkresursi, viņu 

iespējas un kvalifikācija. 

 

Turklāt, studijas notiek, balstoties uz noslēgtiem līgumiem un 

ja līgumsaistības netiek pildītas, tas viennozīmīgi var beigties 

ar tiesiskām sekām (piemēram, Satversmes tiesa). 

 

Arī Pasaules bankas eksperti kritiski vērtē iespēju atteikties 

no valsts budţeta finansējuma augstākajai izglītībai Latvijā, 

norādot, ka Latvijā jau pašreiz ir zemākais finansējums augst-

ākajai izglītībai starp visām ES valstīm un ka tuvākos 2 gadus 

finansējumu augstākajai izglītībai nevajadzētu samazināt. 

Eiropas Savienības valstu vidū tiek uzskatīts, ka augstākā 

izglītības ir sabiedrisks labums. To pierāda arī pētījumi, kas 

parāda, ka tikai tās valstis, kurās ir pietiekoši daudz cilvēku ar 

augstāko izglītību, sasniedz jūtamu ekonomisku izaugsmi. 

Jāatceras jaunā stratēģija Eiropa 2020, kas paredz, ka vismaz 

40% jaunu cilvēku ir jābūt ar augstāko izglītību, lai tiktu nodro-

šināta zinātņietilpīga ekonomika. Latvija pagaidām nevar izpil-

dīt šo mērķi. 

Ministru kabinetā 

 

29.jūnijā Ministru kabinets apstiprināja IZM sagatavo-

to noteikumu projektu „Noteikumi par valsts pārbau-

des darbu norises laiku 2010./2011.mācību gadā”.  

29. jūnijā tika apstiprināts IZM sagatavotais rīkojuma 

projekts „Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu”.  

 

Saeimā 

10.jūnijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma IZM izstrādātos grozījumus Profesionālās izglītības likumā. 

http://visc.gov.lv/aktualitates/faq.shtml
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40174049&mode=mk&date=2010-06-29
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40174049&mode=mk&date=2010-06-29
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40177674&mode=mk&date=2010-06-29
http://www.likumi.lv/doc.php?id=212500

