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Pirmais septembris mums visiem ir pozitīvu emociju, satraukuma un 

cerību diena. Cerību dod viss jaunais – arī jauns mācību gads. 

 

Zinību dienā īpaši gribu sveikt skolotājus, jo tieši jūs esat Latvijas 

sabiedrības pārmaiņu ieviesēji, kuri ar savu pašaizliedzīgo un atbildīgo 

darbu veido valsts nākotni. Galvenais mūsu kopējais uzdevums ir 

bērniem un jauniešiem parādīt un nodrošināt visas iespējas, kas 

palīdzētu sekmēt pilnvērtīgu personības izaugsmi.  

 

Mēs visi darām vienu darbu - mūsu galvenais mērķis ir iedzīvotāju 

attīstība un izglītība, tātad valsts attīstība un izglītība. Paldies visiem par 

līdzšinējo veikumu. Lai ikviena radošā iecere vainagojas panākumiem, 

virza skolas attīstību un vairo valsts vērtību! 

 

Sekmīgu jauno – 2010./2011.mācību gadu! 

 

  Ar cieņu –   

                                             Mareks Gruškevics, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs  

2010.gada 1.septembris 

Katrs jaunais mācību un studiju gads ir atšķirīgs no iepriekšējā, un 

citādāk nemaz nevar būt, jo izglītoties – dot un gūt zināšanas – 

nozīmē nemitīgi virzīties uz priekšu.  

 

Esmu pateicīga un saku lielu paldies visiem par to, ka šis mācību 

un studiju gads var sākties ar daudz lielāku stabilitāti nekā pērnajā 

rudenī! Izglītības stabilitāte vairo valsts stabilitāti, izglītības 

stiprums ceļ valsts stiprumu. Mūsu izglītībai ir jābūt stiprai: tā 

vienīgā veido garīgo un materiālo vērtību radītājus - cilvēkus. 

 

Sevišķi silti sveicu katru, kam šī ir pirmā diena izglītībā, esot 

pirmsskolas izglītības iestādes apmeklētājam, pirmklasniekam, 

pirmkursniekam, jaunajam pedagogam, pasniedzējam vai 

vecākam. Aicinu droši un ar pārliecību sākt jaunās gaitas, jo – kā 

soli spersi, tā ceļu veiksi. 

 

Vēlu apzināties daudzpusīgas izglītības un zināšanu spēku un noticēt tautas gudrībai – rokas pieveic 

vienu, zināšanas – tūkstoti.  

 

Lai priecīgi svētki un spraigas nākamās darbdienas!  

 

   Ar patiesu cieņu –   

                                               Dr.hab.paed., prof. Tatjana Koķe, izglītības un zinātnes ministre 
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Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) līdz 2010.gada 

7.septembrim aicina iesniegt ierosinājumus izcilu izglītī-

bas un zinātnes darbinieku apbalvošanai ar Izglītības un 

zinātnes ministrijas balvu 2010.gadā. 

 

IZM balvu 2010.gadā piešķirs četrās kategorijās - par veiksmī-

gu un radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē un bērnu, 

jauniešu vai pieaugušo izglītošanā; par radošu un kvalitatīvu 

pedagoģisko darbību vispārējā, profesionālajā vai augstākajā 

izglītībā; par ieguldījumu bērnu un jauniešu pilsoniskajā 

audzināšanā, kultūrvēsturisku tradīciju saglabāšanā un skolē-

nu pētnieciskās darbības veicināšanā; par ieguldījumu jauno 

zinātnieku audzināšanā. 

 

Motivētu ierosinājumu un tam pievienotu informatīvo materiālu 

par balvas piešķiršanai izvirzīto kandidātu šogad var iesniegt 

novadu un republikas pilsētu pašvaldības, Augstākās izglītī-

bas padome, Rektoru padome, Latvijas Zinātnes padome, 

izglītības un zinātnes ministrs, IZM valsts sekretārs, arodbied-

rība „Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, profesionālās iz-

glītības iestāžu direktoru padome, Latvijas izglītības un zināt-

nes darbinieku arodbiedrība un Latvijas Jauno zinātnieku 

apvienība. 

 

Iesniegtos ierosinājumus izskatīs un lēmumu par balvas pie-

šķiršanu 30 izcilajiem izglītības un zinātnes darbiniekiem pie-

ņems IZM izveidota IZM balvas 2010.gadā piešķiršanas komi-

sija. Balvas pasniegšanas pasākums plānots 2010.gada 

25.septembrī. 

 

IZM balva ir dibināta, lai izteiktu atzinību izglītības un zinātnes 

darbiniekiem, kuri savu darbu veic pašaizliedzīgi, atbildīgi, ar 

augstu profesionalitāti un neizsīkstošu enerģiju. IZM aicina 

ikvienu novērtēt pedagogu darbu un īpaši pateikties izcilām 

personībām, kuras devušas lielu ieguldījumu mērķtiecīgas, 

zinošas un ētiskas Latvijas sabiedrības veidošanā. 2010.gadā 

IZM balva – Goda diploms un piemiņas balva – tiks pasniegta 

30 izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem. Šogad balvas 

pasniegšana notiks jau 12 reizi.  

 

Ar IZM balvas 2010.gadā piešķiršanas kārtību var iepazīties 

IZM mājaslapā http://izm.izm.gov.lv/ministrija/gada_balva.html 

IZM balva  

Aicina pieteikt izcilus pedagogus un zinātnes darbiniekus Izglītības un zinātnes 

ministrijas balvai 

Sveiki, skolotāj, es arī esmu skolā, 

Saules zaķēns sēž ar mani solā. 

Atnesu Jums skaistos ziedus šos - 

Tas mans solījums, ka labi mācīšos! 

http://izm.izm.gov.lv/ministrija/gada_balva.html
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Pilnveidots mācību saturs sešus gadus veco bērnu apmācībai 

Latvijā bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir 

obligāta no piecu gadu vecuma, septiņos gados sākas 

skolas gaitas 1.klasē. Iepriekšējo gadu statistika liecina, 

ka aptuveni 10 % bērnu uzsākuši mācības 1.klasē 6 ga-

dos, tikpat liels procents uz skolu devušies 8 gadu vecu-

mā. Šādu iespēju paredz Vispārējās izglītības likums - 

atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās 

sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi 

var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. 

 

Pirmsskolas izglītība ir ļoti svarīgs posms bērna dzīvē, gata-

vojoties pamatizglītības uzsākšanai. Taču līdzšinējā pieredze 

liecina, ka mācības 1.klasē uzsāk ļoti dažādas sagatavotības 

bērni – daļa jau lasa un veic elementāras matemātiskas darbī-

bas, citi to visu tikai sāk apgūt. Šie jautājumi pēdējo gadu 

laikā aktualizējušies gan saistībā ar diskusijām – kurā vecu-

mā, 6 vai 7 gados, bērnam būtu jāuzsāk skolas gaitas, kā arī 

mēģinot precīzi definēt - kas būtu jāzina un jāprot sešus ga-

dus vecam bērnam, lai viņa turpmākā izglītība notiktu pēctecī-

gi un atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām?     

 

Lai rastus atbildes uz šiem jautāju-

miem, kopš 2009.gada decembra IZM 

Valsts izglītības satura centra (VISC) 

speciālisti kopā ar ekspertiem – prakti-

zējošiem pirmsskolas un sākumskolas 

pedagogiem un augstskolu mācībspē-

kiem darba grupās strādāja pie mācī-

bu satura pilnveides. Par tās mērķiem 

un paveikto šodien saruna ar VISC 

Vispārējās izglītības satura nodroši-

nājuma nodaļas vadītāja vietnieci 

Inetu Upenieci. 

 

Kādi bija darba grupu galvenie uzdevumi? 

 

Darba grupu mērķis bija mācību satura pilnveidošana 6-11 

gadu veciem bērniem, lai tiktu nodrošināta pirmsskolas un 

pamatskolas izglītības pēctecība. Mācību satura pilnveide 

sevī ietvēra arī jauna dokumenta – integrētās mācību prog-

rammas sešgadīgiem bērniem izstrādi. Pirmsskolas izglītībā 

šobrīd ir programmas paraugs, bet tas veidots pēc citiem prin-

cipiem un attiecas uz visu pirmsskolas izglītības posmu, atse-

višķi neizdalot mācību saturu ar sasniedzamiem rezultātiem 

un konkrētu vecumposmu – sešgadīgus bērnus. Izstrādātajā 

integrētajā mācību programmā ir precīzi definēti mācību rezul-

tāti, kas viena mācību gada laikā pēctecīgi un pakāpeniski 

jāsasniedz. 

 

Pastāstiet, kādas izmaiņas veiktas mācību saturā?  

 

Mācību satura pilnveide veikta, aktualizējot individualizēto 

mācīšanos, ņemot vērā katra konkrētā skolēna prasmes, zi-

nāšanas un attieksmes. Jaunajā programmā lielāka uzmanība 

pievērsta lasītprasmes attīstīšanai un darbam ar dažādiem 

informācijas avotiem. Aktualizētas matemātiskās kompeten-

ces, domāts par vairāku valodu apguvi ātrāk, nekā tas bija 

noteikts līdz šim. Mācību saturā ir vairākas caurviju tēmas - 

dabas un sociālā vide, drošība, veselība un karjera. Mācību 

procesa būtiskākie aspekti būs bērnu vecuma īpatnībām atbil-

stoši organizēts vienots mācību un audzināšanas process, 

pāreja no mācīšanās, kuras mērķis ir konkrēta rezultāta sa-

sniegšana, uz mācīšanos kā procesu ar individuālu rezultātu, 

nodrošinot kritiskās un radošās domāšanas aktualizāciju mā-

cību metodēs. Mācību procesā lielāka uzmanība tiks pievēr-

sta ētisko vērtību veidošanai, stiprinot ģimenes vērtības un 

piederības sajūtu Latvijas valstij. 

 

Integrētajā mācību programmā sešgadīgiem bērniem mācību 

saturs veidots, pamatojoties uz bērna attīstības sociālo as-

pektu un gadskārtu ciklu. 

 

Kā notiks jaunās programmas izvērtēšana?  

 

Jaunā programma tiks aprobēta 22 izglītības iestādēs, savu-

kārt 13 izglītības iestādes - līdzdalības skolas - tiešā veidā 

nebūs iesaistītas aprobācijā, bet pēc izvēles varēs brīvprātīgi 

izmēģināt programmu. 

 

Kad VISC izsludināja piedalīšanos programmas aprobācijai, 

protams, bija zināmas bažas, vai izdosies ieinteresēt vēlamo 

izglītības iestāžu skaitu – 20. Sabiedrības attieksme pret šo 

jautājumu – aizsākto diskusiju skolas gaitas uzsākt gadu ātrāk 

- nav viennozīmīga. Taču interese izrādījās lielāka nekā gaidī-

jām - vēlmi izmēģināt jauno programmu izteica 35 izglītības 

iestādes - gan skolas, gan pirmsskolas izglītības iestādes. 

 

Vai, izvēloties pilotskolas, tika ņemti vērā īpaši kritēriji? 

 

Tika izstrādātas pilotprojekta sešgadīgo bērnu mācību satura 

aprobācijai pamatnostādnes, saskaņā ar kurām tika izvēlētas 

pilotskolas, vienlaikus veicot atlasi arī pēc reģionālā principa, 

iesaistot dažādas izglītības iestādes – gan pirmsskolas, gan 

vispārizglītojošās skolas, kurās tiek īstenota 5 un 6 gadus 

vecu bērnu apmācība. Latvijā ir novadi, kuros vispār nav 

pirmsskolas izglītības iestāžu, tātad bērni likumā paredzēto 

obligāto sagatavošanos pamatizglītībai uzsāk skolā, pirms 

tam neapmeklējot pirmsskolu. Šiem bērniem noteikti ir citā-

dāks zināšanu un psiholoģiskās sagatavotības līmenis, tāpēc 

par pilotskolu izvēlētas arī šādas izglītības iestādes. Aprobāci-

jā piedalīsies grupas, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. 

Pilotprojektā piedalās 4 mazākumtautību izglītības iestādes, 2 

mazākumtautību izglītības iestādes ir līdzdalības skolas. 

Pirmsskolas izglītība 
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Cik gatavi jaunā satura pasnieg-

šanai ir pedagogi? 

 

Augustā pilotprojektā iesaistīto sko-

lu pedagogi piedalījās profesionālās 

pilnveides kursos, kuru laikā tika 

organizētas gan lekcijas, gan prak-

tiskas nodarbības - kā veicināt bēr-

na valodas attīstību, mācīt lasīt, 

rakstīt, rēķināt. Ekspertu grupās bija 

ļoti daudz diskusiju par matemātiku 

– cik lielā apjomā bērnam būtu jā-

māca rēķināt, skaitīt. Ne mazāk 

svarīgi jautājumi - kā sabalansēt, 

veidot nodarbības grupā, kurā bērni 

ir ļoti atšķirīgi gan zināšanu, gan 

psiholoģiskās sagatavotības ziņā. 

Bērnam ikviens uzdevums jāveic ar 

prieku, un to mērķtiecīgi, gudri un 

radoši pedagoga var panākt, nodar-

bībās izmantojot rotaļnodarbību 

principu, respektējot bērna gribu un 

katra individuālās spējas. 

 

Profesionālās pilnveides kursi parā-

dīja, ka pedagogi savā darbā iz-

manto ļoti daudz un dažādas metodes, ir gatavi ar tām dalī-

ties un arī pārņemt kolēģu pieredzi. Lai izvērtētu, kā izstrādā-

tais mācību saturs palīdz bērnam, kā tas attīsta un veicina 

viņa spējas, pilotprojektā iesaistītajiem pedagogiem darba 

procesā būs jāveic detalizēti pedagoģiskie vērojumi un detali-

zētāk jāplāno nodarbības. Pilotprojektā iesaistītās izglītības 

iestādes arī saņems papildu metodiskos materiālus un mācī-

bu līdzekļus. 

 

Septembra sākumā plānots aicināt kopā pilotprojektā iesaistī-

to skolu pedagogus un administrāciju, lai izvērtētu profesionā-

lās pilnveides kursos paveikto un detalizēti iepazīstinātu ar 

aprobācijas plānu. Septembrī arī dosimies uz visām pilotpro-

jektā iesaistītajām skolām, lai tiktos ar bērnu vecākiem. 

Profesionālās pilnveides kursus plānots organizēt arī pilotpro-

jekta līdzdalības skolu pedagogiem. 

 

Vai un kā tiks izmērīti integrētās mācību programmas 

sešgadniekiem sasniedzami rezultāti? 

 

VISC izsludinātā iepirkuma rezultātā ir izveidota projekta ap-

robācijas vadības grupa, kurā darbosies augstskolu mācīb-

spēki. Aprobācija notiks kā zinātnisks pētījums ar konkrētu 

metodiku un instrumentāriju. Mērījumus paredzēts fiksēt ik 

pēc 2 mēnešiem, tādējādi iegūstot maksimāli detalizētu infor-

māciju, lai pilotprojekta noslēgumā sagatavotu ieteikumu - ko 

programmā nepieciešams mainīt, papildināt, kādus metodis-

kos un mācību līdzekļus vēl nepieciešams izstrādāt. Projekta 

laikā detalizēti – soli pa solim sekosim līdzi un vērtēsim, vai 

integrētās mācību programmas projekts nav par sarežģītu vai 

gluži otrādi – par vienkāršu, vai paredzamie sasniedzamie 

rezultāti nav pārāk sablīvēti, vai tos var realizēt laikā, kas un 

kāpēc bērniem sagādā grūtības, kas padodas vislabāk. 

 

Vēlreiz gribu kliedēt bažas un apliecināt, ka sešgadnieku ap-

mācības noteikti nesaistīsies ar bērnu nosēdināšanu solā un 

skolotāju klases priekšā. Pirmais un galvenais ir bērns – viņa 

intereses, viņa vajadzības, nekādā gadījumā nenodarot viņam 

pāri. Mūsu mērķis ir, nepārņemot kādas citas valsts pieredzi, 

bet balstoties uz mūsu pašu pedagogu pieredzi, izveidot bēr-

nu vecumam atbilstošu mācību programmu. Šobrīd mēs runā-

jam par mācību saturu sešgadīgam bērnam un nav svarīgi, 

vai nākotnē tiks izlemts to nosaukt par 1.klasi. Šajā mācību 

gadā izstrādātā programma tiks aprobēta, pēc pilotprojekta 

noslēguma to papildinās un uzlabos, un tas jebkurā gadījumā 

būs liels ieguvums izglītības posmu pēctecības nodrošināša-

nā. 

 

Kā nākamajā gadā būs organizēts pilotprojektā iesaistīto 

izglītības iestāžu sešgadnieku darbs – viņi turpinās mācī-

bas 1.klasē? 

 

Jā, 2011./2012.mācību gadā šie bērni mācīsies 1.klasē. Izvēr-

tējot bērna zināšanu līmeni un ņemot vērā vecāku viedokli, 

skolai arī šobrīd ir tiesības bērnu pārcelt 2.klasē, un šāda 

iespēja saglabāsies arī pilotprojektā iesaistītajiem. Jaunā 

programma nepaaugstina sešos gados apgūstamo zināšanu, 

prasmju, attieksmju un sasniedzamo rezultātu latiņu, tikai 

precīzi nosaka – kādas prasmes bērnam šajā vecumā būtu 

jāsasniedz. Pieredze rāda, ka daudzās skolās pirmais pus-

gads 1.klasē ir ne tikai bērnu adaptācijas, bet arī zināšanu un 

prasmju izlīdzināšanas periods, kad pedagogam nav viegli 

izlemt, kādas metodes izmantot, strādājot ar tik ļoti dažā-

di sagatavotiem bērniem. 

Turpinājums no 3.lpp. 

Rit nodarbības pedagogu profesionālās pilnveides kursos šā gada augustā Līgatnes novadā.  
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Grobiņas vidusskolas direktore Laila Urbāne: 

 

Pilotprojektā nolēmām pieteikties, lai savā skolā izmēģinātu 

integrēto mācību programmu sešgadniekiem un mums būtu 

pašiem savs vērtējums un viedoklis par to, kurā vecumā bēr-

niem visieteicamāk uzsākt skolas gaitas. 

 

Pirms lēmuma pieņemšanas diskutējām ar pedagogiem, kuri 

pagājušā mācību gadā strādāja ar 5 gadus veciem bērniem, 

uzklausījām 1.klases pedagogus un skolas atbalsta personā-

lu. Sarunu gaitā secinājām, ka mēs gribam un varam piedalī-

ties, gribam būt radoši, inovatīvi un gūt jaunu pieredzi valsts 

mērogā. Manuprāt, šī ir arī lieliska iespēja paplašināt savu 

redzesloku, uz ko vienmēr esmu mudinājusi skolas pedago-

gus. 

 

Jāsaka liels paldies arī bērnu vecākiem, kuri izrādīja patiesu 

ieinteresētību un atsaucību, atbalstot skolas dalību pilotpro-

jektā. 

 

Augustā tika organizēti pilotprojektā iesaistīto izglītības iestā-

žu pedagogu profesionālās pilnveides kursi, par kuriem skolo-

tāju atsauksmes bija ļoti pozitīvas, augstu novērtējot kursos 

iegūtās zināšanas un iespēju satikties ar kolēģiem no citām 

Latvijas izglītības iestādēm un apmainīties pieredzē. 

 

 

Ikšķiles novada pirmsskolas izglītības iestādes 

„Urdaviņa” vadītāja Valda Krinkele: 

 

Sabiedrībā bija izskanējis diezgan daudz negāciju, diskutējot 

par iespējamo skolas gaitu uzsākšanu no 6 gadu vecuma, bet 

bieži vien šim kategoriskajam „nē” īsti nebija argumentu. Tieši 

tāpēc nolēmām pieteikties pilotprojektā, lai izmēģinātu integ-

rēto mācību programmu, izvērtētu tās atbilstību sešgadīgo 

bērnu vecumposma īpatnībām un turpmāk, runājot par šiem 

jautājumiem, varētu pamatot savu viedokli. 

 

Visgrūtākā bija saruna ar vecākiem, jo laikā, kad izglītības 

iestādēm bija jāpieņem lēmums, vai pieteikties pilotprojektā, 

izstrādātā programma bija nodota ekspertu vērtēšanai un 

nebija pieejama. Tāpēc vecākiem nācās uzticēties mūsu solī-

jumiem, ka pilotprojekta laikā nekādā gadījumā bērni netiks 

pārslogoti, ka nodarbības tiks organizētas atbilstoši viņu spē-

jām un vēlmēm, radot bērnos interesi un prieku. 

 

Manuprāt, lai strādātu ar jauno integrēto mācību saturu, peda-

gogiem jābūt ļoti profesionāli sagatavotiem. Mūsu priekšrocī-

ba ir tā, ka arī līdz šim esam strādājuši ar integrētajām izglītī-

bas programmām, tāpēc, domāju, skolotājiem tas nesagādās 

grūtības. Nelielas bažas rada rakstītprasmes mācīšana, kas 

pirmskolā līdz šim nav bijusi, līdz ar to nav arī šādas metodi-

kas. 

Ar integrēto mācību programmu sešgadniekiem, projekta organizēšanas nostādnēm, pilotprojektā iesaistīto izglītības iestāžu 

sarakstu un līdzdalības skolām var iepazīties VISC mājaslapā http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml 

Apstiprinātas pirmsskolas izglītības vadlīnijas  

Lai veicinātu bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, 

ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, 

individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zinā-

šanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi no-

drošinot sagatavošanos pamatizglītības apguvei, Izglītī-

bas un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi valsts pirms-

skolas izglītības vadlīnijas. 

 

Vadlīnijas noteiks pirmsskolas izglītības satura mērķus un 

uzdevumus, pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa or-

ganizācijas principus, pirmsskolas izglītības apguves plānotos 

rezultātus un vērtēšanas pamatprincipus. 

 

Saskaņā ar vadlīnijām, izglītības programmas apguves laikā 

bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu pedagogs 

izteiks mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā 

un sasniegumos, savukārt, sākot ar 2011./2012.mācību gadu, 

beidzot obligāto pirmsskolas izglītību, vecāki saņems arī rak-

stisku informāciju par bērna sasniegumiem. 

 

Pirmsskolas izglītības vadlīniju izstrādē piedalījās Daugavpils 

Universitātes pētījuma "Metodisko materiālu "Obligātās pirms-

skolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides 

iespējas" izstrāde" darba grupa, kurā darbojās Latvijas Uni-

versitātes, Liepājas Universitātes, Daugavpils Universitātes 

un Rēzeknes Augstskolas docētāji. Vadlīniju izstrādē piedalī-

jās arī izglītības pārvalžu speciālisti, pirmsskolas izglītības 

iestāžu metodiķi un pedagogi, konsultācijas notikušas ar pil-

sētu un novadu pirmsskolas izglītības speciālistiem, Pirms-

skolas izglītības asociāciju, Latvijas Nacionālās skolotāju sa-

vienības pārstāvjiem, Latvijas asociācijas "Domāšanas attīstī-

ba" pārstāvjiem. Tika uzklausīti un izvērtēti pirmsskolas un 

sākumskolas pedagogu, bērnu vecāku un citu interesentu 

viedokļi un ieteikumi. 

 

MK noteikumu projekts „Noteikumi par valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām” 2010.gada 3.augustā apstiprināts MK. Ar 

to var iepazīties MK mājaslapā. Noteikumi stājas spēkā 

2010.gada 1.septembrī. 

 

Viedokļi 

Turpinājums no 4.lpp. 

http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163593&mode=mk&date=2010-08-03
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Aktuāli 

Reģionos diskutē par Latvijas pedagogu konkurētspēju 

No augusta līdz novembrim 10 Lat-

vijas pilsētās notiks diskusijas 

„Konkurētspējīgi pedagogi = kon-

kurētspējīga izglītība”, kurā peda-

gogiem, pašvaldības izglītības spe-

ciālistiem, uzņēmējiem un citiem 

izglītības procesā ieinteresētajiem 

ir iespēja izteikt savu viedokli par 

pedagogu darba kvalitāti, profesijas 

prestižu, pedagogu darbam nepie-

ciešamo atbalstu un Eiropas Soci-

ālā fonda (ESF) projekta „Pedagogu 

konkurētspēja izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” īstenoša-

nu, līdzšinējiem rezultātiem un ie-

tekmi uz izglītības kvalitāti.  

 

Diskusiju cikls aizsākās Talsos 

23.augustā un Ogrē 30.augustā. Dis-

kusiju gaitā vairāk nekā 80 pedagogu darba grupās izteica 

savu viedokli par pedagogu darba kvalitāti, profesijas presti-

žu, pedagogu darbam nepieciešamo atbalstu un ESF projekta 

īstenošanu. Tā kā projekts turpināsies vēl gandrīz 2 gadus, 

IZM ir svarīgi uzklausīt pedagogu viedokļus, lai projekta īste-

nošanas laikā skolotājiem nodrošinātu pēc iespējas lielāku 

ieguvumu un nepieciešamo atbalstu, sekmējot pozitīvas pār-

maiņas izglītības sistēmā.  

 

Diskusijas vada Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdē-

tājs PhD Roberts Ķīlis, to laikā iepazīstinot ar prezentāciju par 

darba tirgus un izglītības pieprasījuma un piedāvājuma attīstī-

bas tendencēm  tuvākā un tālākā nākotnē Latvijā.  

 

„IZM uzsāktā iniciatīva - veikt pedagogu konkurētspējas eso-

šās situācijas analīzi un apzināt iespējamos risinājumus tās 

celšanai - ir ļoti būtiska tieši tagad, kad ekonomiskās, sociālās 

un demogrāfiskās situācijas attīstības tendences liek un ļauj 

pārvērtēt līdzšinējo valsts attīstības virzienu un veidu dažādos 

tās aspektos, tai skaitā, runājot par darba tirgus un izglītības 

sistēmas konkurētspēju. Arī Stratēģiskās analīzes komisija 

pēdējā gada laikā pastiprinātu uzmanību pievērsusi izglītības 

sistēmas konkurētspējas un kvalitātes jautājumu aktualizēša-

nai sabiedrībā. Uzteicama ir IZM gatavība un aktivitāte pašu 

pedagogu iesaistīšanā šo jautājumu diskutēšanā un izvērtē-

šanā - līdzdalība un sadarbība sniedz iespējas nonākt pie 

kvalitatīviem un ilgtspējīgu attīstību nodrošinošiem lēmu-

miem,” saka R.Ķīlis.  

 

Diskusijās izteiktie viedokļi tiks apkopoti un izvērtētas iespējas 

tos ieviest gan saistībā ar projekta īstenošanu, gan plašākā 

izglītības politikas veidošanas procesā. Plānots, ka ap 1000 

diskusiju dalībnieku piedalīsies aptaujā, kas sniegs ieskatu 

pedagogu viedokļos par dažādiem izglītības sistēmas aspek-

tiem. Diskusijās pausto viedokļu apkopojums, aptaujas rezul-

tāti, kā arī cita ar diskusijām saistītā informācija būs pieejama 

IZM mājaslapā www.izm.gov.lv un projekta mājaslapā 

www.esf-pedagogiem.gov.lv.  

Septembrī IZM sadarbībā ar reģionālajiem Eiropas Savie-

nības (ES) struktūrfondu informācijas centriem organizē 

reģionālos profesionālās izglītības forumus „Eiropas Sa-

vienības struktūrfondu atbalsts profesionālās izglītības 

modernizācijai”, kurus aicināti apmeklēt profesionālās 

izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi, audzēkņi, dažādu 

nozaru speciālisti, pašvaldību pārstāvji. 

 

Forumu mērķis ir informēt par ES struktūrfondu atbalstu un tā 

nodrošinātajām iespējām profesionālajā izglītībā, tajā skaitā 

par Eiropas Reģionālās attīstības fonda veiktajiem un plāno-

tajiem ieguldījumiem profesionālās izglītības iestāžu infra-

struktūras modernizēšanā. Forumu laikā  būs iespēja uzzināt 

par profesionālās izglītības iestāžu projektiem, to īstenošanas 

plānotajiem rezultātiem un ietekmi uz profesionālās izglītības 

kvalitāti, nozaru, reģionu un kopējo valsts tautsaimniecības 

attīstību. Forumu norisei līdzi varēs sekot arī interneta tiešrai-

dēs. Sekojiet līdzi informācijai IZM mājaslapā! 

 

Forumu norises laiks: 7.septembrī - Jelgavā, 10.septembrī - 

Valmierā, 13.septembrī - Daugavpilī, 15.septembrī - Liepājā, 

17.septembrī - Rīgā. 

Darba grupu vada Talsu pamatskolas direktors, Talsu novada direktoru padomes priekšsēdētājs 

Uldis Katlaps. 

Septembrī notiks reģionālie profesionālās izglītības forumi 

http://www.izm.gov.lv
http://www.esf-pedagogiem.gov.lv
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No 17. līdz 23.augustam visā Latvijā notika dabaszinātņu 

un matemātikas nedēļa „Domā citādāk! Eksaktāk!”, kuras 

laikā ikvienam interesentam bija iespēja iepazīties ar val-

stī veiktajām izmaiņām dabaszinātņu un matemātikas 

izglītībā. 

 

Dabaszinātņu un matemātikas nedēļas ietvaros Latvijas Uni-

versitātes Lielajā aulā ikviens interesents bija aicināts piedalī-

ties interaktīvā izstādē „Daba un zinātne skolā! Mūsdienīgi!”. 

Izstādes apmeklētājiem bija iespēja izmēģināt jaunos elektro-

niskos mācību līdzekļus skolēniem bioloģijā, fizikā, ķīmijā un 

matemātikā, aplūkot mūsdienīgai dabaszinātņu apguvei ne-

pieciešamo aprīkojumu, piedalīties mācību spēlēs un erudīci-

jas konkursā, kā arī iesaistīties citās aktivitātēs. 

 

Savukārt dabaszinātņu un matemātikas skolotāji izstādē iepa-

zinās ar modernizēto mācību saturu, skolotāju atbalsta mate-

riāliem 7. – 9. klasei, ar jauno centralizēto eksāmenu parau-

giem, uzzināja par profesionālās pilnveides iespējām un pie-

ejamo Eiropas struktūrfondu atbalstu dabaszinātņu 

un matemātikas skolotājiem. 

 

Izstādes laikā uzrunātie skolu pedagogi atzina, ka skolēnu 

interese par eksaktajiem mācību priekšmetiem pēdējo gadu 

laikā ir palielinājusies. Ja pirms dažiem gadiem fiziku, ķīmiju, 

matemātiku daudzi bērni ierindoja to mācību priekšmetu vidū, 

kas nav pārāk mīlēti, tad šobrīd situācija ir krietni citādāka. 

Jaunā pieeja un interaktīvās metodes mācību procesu padara 

interesantu, saistošu, rosina pašam skolēnam vairāk ieaistī-

ties, domāt un izzināt.    

 

Projekta „Dabaszinātnes un matemātika” ietvaros šā gada 

septembrī visas Latvijas pamatskolas elektroniski saņems 

mācību metodiskos līdzekļus matemātikā un bioloģijā 

(7.klasei), fizikā un ķīmijā (8.klasei), kā arī interaktīvas mācību 

spēles. 

 

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “Dabaszinātnes un 

matemātika” tiek īstenots no 2008.gada 15.decembra līdz 

2011. gada 31.augustam.. Sadarbībā ar skolām, augstsko-

lām, zinātnes iestādēm un uzņēmējiem projekta laikā tiek 

pilnveidots mācību saturu dabaszinātnēs un matemātikā 7. - 

9. klasei, īpaši akcentējot skolēnu praktiski pētniecisko darbī-

bu, prasmes lietot skolā iegūtās zināšanas reālās dzīves situ-

ācijās, kā arī informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību 

procesā. 

 

Būtisku pieredzi projekta komanda guvusi, no 2005. līdz 

2008.gadam īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu naci-

onālās programmas “Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszi-

nātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītī-

bā” projektā “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība 

dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” . Pro-

jekta rezultātā  visas Latvijas vidusskolas un arodskolas saņē-

ma jaunus, mūsdienīgus mācību materiālus ķīmijas, bioloģi-

jas, fizikas, matemātikas un dabaszinību priekšmetos 10. – 

12. klasēm un, sākot ar 2008./2009. mācību gadu vidusskolē-

ni dabaszinātnes un matemātiku mācās pēc jaunajiem mācī-

bu priekšmetu standartiem. 

Dabaszinātnes un matemātika 

Domā citādāk! Eksaktāk! 

Foto mirkļi no izstādes „Daba un zinātne skolā! Mūsdienīgi!”.  
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Valdībā apstiprināts pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā 

Lai augstākajā izglītībā un zinātnē sekmētu pārmaiņas un 

attīstību, stiprinātu sasaisti ar tautsaimniecību, veicinātu 

kvalitātes un starptautiskās konkurētspējas paaugstinā-

šanos, kā arī valsts budžeta līdzekļu efektīvu izlietošanu, 

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar partneriem 

izstrādājusi „Pasākumu plānu nepieciešamajām refor-

mām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.- 2012.gadam”, 

kurš 3.augustā apstiprināts valdībā. 

 

Reformu procesa nepieciešamība augstākajā izglītībā un zi-

nātnē galvenie mērķi un rīcības virzieni ir noteikti šā gada 

sākumā valdībā apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā „Par 

nepieciešamajām strukturālajām reformām augstākajā izglītī-

bā un zinātnē Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaug-

stināšanai”.  

 

Pasākumu plāns ir izstrādāts, pamatojoties uz informatīvajā 

ziņojumā veikto situācijas analīzi augstākās izglītības un zi-

nātnes sektorā un sniegtajiem priekšlikumiem.  

 

Pasākumu plāns kā politikas plānošanas dokuments ir sāku-

ma posms ceļā uz ilgtermiņa strukturālajām reformām augst-

ākajā izglītībā un zinātnē, nolūkā noteikt un īstenot pasāku-

mus, lai radītu atbilstošu vidi turpmāko pārmaiņu veiksmīgai 

norisei.  

 

Pasākumu plānā paredzēti konkrēti pasākumi četros gal-

venajos rīcības virzienos:  

 

studiju un zinātniskās darbības kvalitātes uzlabošana;  

augstākās izglītības un zinātnes institūciju materiāli tehnis-

kās bāzes modernizācija un resursu izmantošanas efekti-

vitātes paaugstināšana;  

augstākās izglītības internacionalizācija un eksportspējas 

paaugstināšana;  

augstākās izglītības un zinātnes sektora integrācija ar 

tautsaimniecību un sabiedrības attīstību. 

 

Plānā ietverti 35 pasākumi un par to izpildi atbildīgās institūci-

jas. Atbilstoši to kompetencei, paredzēts pilnveidot augstākās 

izglītības un zinātnes finansēšanas sistēmu, radīt nosacīju-

mus efektīvākai augstākās izglītības iestāžu materiālo, finan-

šu un personāla resursu izmantošanai, sagatavot jaunus, kā 

arī veikt grozījumus esošajos normatīvajos aktos.  

 

Šobrīd pasākumu īstenošanai nepieciešamo pasākumu finan-

sēšana ir paredzēta atbildīgo institūciju valsts budžeta finan-

sējuma ietvaros, piesaistot arī ES struktūrfondu līdzekļus. 

 

Lai novērstu politikas plānošanas dokumentu dublēšanos, 

pasākumu plānā nav iekļautas tās zinātniskās darbības aktivi-

tātes, kas jau ietvertas „Zinātnes un tehnoloģijas attīstības 

pamatnostādņu ieviešanas rīcības plānā 2010.-2011.gadam”.  

Pasākumu plāna projekta sagatavošanas un apspriešanas 

procesā aktīvi iesaistījās augstskolas, kā arī sadarbības par-

tneri, kas snieguši savus atzinumus un saskaņojuši plāna 

projektu, piemēram, Augstākās izglītības padome, Latvijas 

Rektoru padome, Latvijas Studentu apvienība, Latvijas Tir-

dzniecības un rūpniecības kamera, kā arī Latvijas Darba de-

vēju konfederācija, Nacionālā Trīspusējās sadarbības pado-

me.  

 

„Pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā 

izglītībā un zinātnē 2010.- 2012.gadam” 2010.gada 3.augustā 

apstiprināts Ministru kabineta sēdē, ar to var iepazīties IZM 

mājaslapā  

Augstākā izglītība 

Noslēgto starptautisko divpusējo un trīspusējo starpval-

dību un starpministriju līgumu ietvaros IZM katru gadu 

piedāvā ārvalstu studentiem stipendijas studijām un pēt-

niecībai Latvijas augstākās izglītības institūcijās, kā arī 

dalībai Latvijas augstākās izglītības institūciju organizēta-

jās vasaras skolās.  

 

2010./2011.akadēmiskajā gadā starptautisko vienošanos ie-

tvaros Latvijas augstākās izglītības un zinātniskajās institūci-

jās plānots uzņemt 22 apmaiņas studentus un pētniekus no 6 

valstīm: Azerbaidžānas, Čehijas, Lietuvas, Grieķijas, Polijas 

un Ungārijas. Ārzemju studenti un pētnieki ir izvēlējušies stu-

dēt vai veikt pētniecības darbu Latvijas Universitātē 

(Humanitāro zinātņu fakultātē, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 

fakultātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Ķīmijas fakultātē, 

Vēstures un filozofijas fakultātē un Literatūras, folkloras un 

mākslas institūtā), Rīgas Tehniskajā universitātē (Enerģētikas 

un elektrotehnikas fakultātē, Transporta un mašīnzinību fakul-

tātē un Tālmācības centrā), Daugavpils Universitātē 

(Ekoloģijas institūtā), Latvijas Lauksaimniecības universitātē 

(Augsnes un augu zinātņu institūtā), Latvijas Mākslas akadē-

mijā (Mākslas vēstures institūtā) un Rīgas Ekonomikas augst-

skolā. 

Stipendijas apjoms studijām un pētniecībai atkarīgs no starp-

tautiskā līguma vai tā izpildprogrammas finanšu nosacīju-

miem, izvēlētās studiju vai pētniecības programmas veida un 

ilguma, izvēlētā mācību līmeņa (bakalaura, maģistra, dokto-

rantūras studijas vai pētniecība), augstskolas nosacījumiem 

ārvalstu studentu uzņemšanai (piemēram, dienesta vies-

nīcas izmaksas) u.c. 

2010.gadā piešķirtas 32 stipendijas ārzemju studentiem un pētniekiem 

http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/informativie-zinojumi.html
http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/informativie-zinojumi.html
http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/informativie-zinojumi.html
http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/informativie-zinojumi.html
http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana.html
http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana.html
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Vācu valoda gaišiem prātiem“ (“Deutsch für helle Köpfe“) 

ir Gētes institūta organizēts starptautisks projekts 

Latvijā, Lietuvā, Polijā, Čehijā un Slovākijā. 2010.gada 

septembrī  projekta ietvaros sākas konkurss „Vācu 

valoda gaišiem prātiem“, kurā aicināti piedalīties skolēni 

vecumā no 15 līdz 18 gadiem. 

 

Projekta mērķis ir veicināt motivāciju mācīties vācu valodu, 

sekmēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības attīstību, 

veicināt un attīstīt pētnieciskā un eksperimentālā darba 

prasmes, izzināt jaunos talantus un rosināt skolēnus padomāt 

par Vāciju kā iespējamos studiju vai pat pētniecības vietu.  

Projekta mērķgrupa ir skolēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem, 

kam interesē matemātika, fizika, bioloģija, ķīmija, informātika 

vai elektrotehnika un kuru zināšanas vācu valodā ir jau A1/A2 

līmenī. 

 

Šī projekta ietvaros jaunie „pētnieki“ no piecām valstīm iesūtīs 

savus pētniecības projektus un piedalīsies viktorīnā. Pieci 

labākie no katras valsts kā galveno balvu iegūs divu nedēļu 

ceļojumu uz Vāciju 2011.gada augustā. Bez šīs ir paredzētas 

arī dažādas citas veicināšanas balvas. 

 

Konkurss katrā valstī norit attiecīgās valsts valodā. 25 

uzvarētāji no piecām valstīm 2011.gada augustā satiksies 

Vācijā. Vācijā konkursa uzvarētājus gaidīs gan vācu valodas 

kursi, gan interesanta pasākumu programma, lai tuvāk 

iepazītu Vācijas kultūru. Šīs programmas ietvaros skolēni 

apmeklēs dažādus pētniecības institūtus, universitāšu 

laboratorijas un muzejus. Tādā veidā viņi varēs iepazīt Vāciju, 

raugoties uz to no zinātnes puses, uzlabot savas vācu 

valodas zināšanas, paplašināt starpkultūru pieredzi un atklāt 

sev šo valsti kā atraktīvu pētniecības zemi. 

 

Papildu informācija par konkursa norisi un kontaktinformācija: 

http://cms.goethe.de/ins/cz/prj/hel/deindex.htm  

Jauns starptautisks projekts dabaszinību un eksaktajos mācību priekšmetos skolēniem 

ar vācu valodas zināšanām 

Piedalies arī Tu! 

IZM ir piešķīrusi arī 10 stipendijas ārzemju studentiem dalībai 

Latvijas augstākās izglītības institūciju organizētajās vasaras 

skolās, kas sedz dalības maksu vasaras skolā (ietver vasaras 

skolas programmas apguvi un sociālo programmu, pilnu vai 

daļēju ēdināšanu un naktsmītnes). 5 stipendijas tika piešķirtas 

ārzemju pārstāvjiem dalībai Vidzemes Augstskolas organizē-

tajā Baltijas Starptautiskajā vasaras skolā ”Kultūru līdzības un 

dažādības Austrumeiropā un Vidusjūras reģionā”, kas norisi-

nājās no 2010.gada 16. līdz 29.maijam. Stipendiju saņēmēji 

pārstāvēja Azerbaidžānu, Gruziju, Ķīnu, Lietuvu un Somiju. 5 

stipendijas tika piešķirtas arī dalībai Rīgas Tehniskās universi-

tātes organizētajā Starptautiskajā vasaras skolā “Urban Out-

cast”, kas norisinājās no 2010.gada 8. līdz 21.augustam, pār-

stāvjiem no Igaunijas, Meksikas, Polijas un Turcijas. 

 

Turpmāk starptautisko starpvaldību un starpministriju līgumu 

saistību, kas saistītas ar stipendiju piešķiršanu un īstenošanu 

nodrošinās Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 

 

2010.gada 27.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.705 „Valsts 

izglītības attīstības aģentūras nolikums” paredz VIAA funkciju 

papildināšanu ar ārzemnieku un Latvijas iedzīvotāju piesaisti, 

atlasi un finansēšanu studijām, pētniecībai un dalībai starp-

tautiskajās vasaras skolās augstākās izglītības un zinātniska-

jās institūcijās nozares starptautisko vienošanos ietvaros. 

 

Turpinājums no 8.lpp. 

Aicina pieteikties LU Fonda mecenātu stipendijām  
 

30.augustā sākas pieteikšanās Latvijas Universitātes Fonda mecenātu stipendijām. 2010./2011.akadēmiskajā gadā 

paredzētas četras stipendiju programmas gan Latvijas Universitātes, gan citu augstskolu studentiem.  

 

Šajā akadēmiskajā gadā Latvijas Universitātes (LU) Fonds piedāvā šādas stipendiju programmas: LU dižmecenāta Kristapa 

Morberga stipendijas; Jauno pētnieku stipendijas dažādu zinātņu nozaru un fakultāšu studentiem; Korporāciju un mūža 

organizāciju stipendijas (Armīna Rūša piemiņas stipendija, „Lettonia” stipendija, Vējiņu ģimenes stipendija) un stipendija 

„Ceļamaize” 12.klases skolēniem – nākamajiem studentiem un zinātniekiem (pieteikšanās jau noslēgusies). 

 

Pieteikties stipendijai iespējams līdz 14.oktobrim, aizpildot anketu internetā LU Fonda mājaslapā 

 

Plašāka informācija Latvijas Universitātes mājaslapā  

http://cms.goethe.de/ins/cz/prj/hel/deindex.htm
http://www.fonds.lv
http://www.lu.lv/zinas/t/3550/
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Lai radītu tiesisko regulējumu Valsts izglītības informāci-

jas sistēmas (VIIS) darbības nodrošināšanai, kā arī no-

stiprinātu VIIS kā centrālo informācijas sistēmu izglītībā, 

apvienojot vienkopus visus izglītības jomas reģistrus, 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi Ministru 

kabineta (MK) noteikumu projektu „Valsts izglītības infor-

mācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas 

kārtība”, kas 17.augustā apstiprināts MK.  

 

Izglītības likums nosaka Valsts izglītības informācijas sistē-

mas saturu, uzturēšanas un aktualizēšanas kārtību un noteik-

tu darbību veikšanu sistēmā, savukārt izstrādātie MK noteiku-

mi noteiks IZM, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, pašvaldī-

bu un izglītības iestāžu kompetenci un atbildību sistēmas sa-

tura nodrošināšanā, aktualizēšanā un tehniskajā uzturēšanā. 

 

Noteikumu ievērošana visām izglītības procesā iesaistītajām 

personām ļaus iegūt ticamu, drošu un operatīvu informāciju 

par izglītības procesu, nodrošinās ar informāciju izglītības 

politikas veidotājus, ļaus novērtēt realizētās politikas ietekmi, 

kā arī sniegs citu informāciju, kas nepieciešama izglītības 

jomā. Svarīgi, ka tiks nodrošināta automātiska informācijas 

apmaiņa starp VIIS un citām valsts un pašvaldību iestādēm, 

tādējādi samazinot administratīvo procedūru skaitu un ilgumu 

valsts pārvaldē. 

 

IZM 2007.gadā uzsāka projekta „Valsts izglītības informācijas 

sistēma” īstenošanu ar mērķi izveidot vienotu izglītības infor-

mācijas sistēmu, kas pilnībā nomainīs iepriekšējo Latvijas 

izglītības informatizācijas sistēmu funkcionalitāti un nodroši-

nās ar jaunām iespējām. Ar 2009.gada augustu Latvijas izglī-

tības iestādes ir uzsākušas darbu ar jauno sistēmu, ievadot 

tajā informāciju par izglītības iestādēm, skolēniem, pedago-

giem, sistēmā tiek iesniegti valsts statistikas pārskati par vis-

pārizglītojošām dienas un vakara skolām, kā arī tiek aizpildī-

tas pedagogu tarifikācijas. Pašlaik ir izstrādāta un ieviesta 

sistēmas 1.kārta, savukārt projektā „Valsts izglītības informā-

cijas sistēmas 2.kārta” tiks izstrādātas papildu funkcionalitā-

tes. 

 

Nodrošinās precīzāku skolēnu uzskaiti 

 

Savukārt, lai Valsts Izglītības informācijas sistēmā tiktu nodro-

šināta precīzāka skolēnu uzskaite, IZM izstrādājusi grozīju-

mus MK 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 

„Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai 

un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs 

(izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)””.  

 

Pašlaik MK noteikumos ir lietots termins „elektroniska datu 

bāze”, kas var būt arī novada vai pilsētas datu bāze, tāpēc 

grozījumi nosaka, ka informācija jāievada vienotā datu bāzē - 

VIIS.  Lai nodrošinātu precīzu obligātā izglītības vecuma bēr-

nu un jauniešu uzskaiti, kā arī precīzi piemērotu finansēšanas 

principu „nauda seko skolēnam”, grozījumi paredz noteikt, ka 

skolēns VIIS var tikt reģistrēts tikai vienā pamatizglītības vai 

vispārējās vidējās izglītības iestādē, izslēdzot „dubultās piede-

rības”.  

 

Plānots arī vienkāršot administratīvās procedūras gadījumos, 

kad skolēns maina izglītības iestādi. Šobrīd vecākiem jāraksta 

divi iesniegumi - par izstāšanos no iepriekšējās un par iestā-

šanos jaunajā izglītības iestādē. Pieredze liecina, ka daudzos 

gadījumos iesniegums par izstāšanos netiek laikus iesniegts 

un tādējādi nav nodrošināta precīza skolēnu uzskaite. Tāpēc 

grozījumi MK noteikumos paredz, ka turpmāk vecākiem būs 

jāraksta iesniegums tikai vienu reizi vienai izglītības iestādei, 

kas būs pamats, lai izglītības iestādes pašas organizētu tālā-

ko dokumentu apriti. 

 

Ja skolēns  plāno mācīties citā valstī, turpmāk vecākiem būs 

jāiesniedz izglītības iestādē iesniegums, kurā šis fakts aplieci-

nāts. Izglītības iestāde vecākiem izsniegs ar izglītības iestā-

des zīmogu un direktora parakstu apstiprinātu liecību vai mā-

cību sasniegumu vērtējumu izrakstu un skolēns ar direktora 

rīkojumu tiks atskaitīs no izglītības iestādes, izdarot attiecīgu 

ierakstu izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un 

Valsts izglītības informācijas sistēmā.  

 

Grozījumu projekts arī paredz, ka turpmāk eksterns (cilvēks, 

kas noteiktu izglītības programmu apgūst pašizglītības formā) 

būs jāreģistrē noteiktā klasē. 

 

IZM izstrādātais MK noteikumu projekts „Grozījumi MK 

2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 „Noteikumi par 

obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai 

nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot inter-

nātskolas un speciālās izglītības iestādes)”” 29.jūlijā izsludi-

nāts Valsts sekretāru sanāksmē. Grozījumu projekts stāsies 

spēkā pēc tā apstiprināšanas MK. 

Valsts izglītības informācijas sistēma apvienos visus izglītības jomas reģistrus 

Aktualitātes 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK788_17082010.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK788_17082010.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK788_17082010.pdf
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Lai sekmētu Latvijas tautsaimniecības prioritāro nozaru 

attīstību, pilnveidotu zinātnes un pētniecības aprīkojumu 

un izveidotu tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, līdz 

2011.gadam plānots izveidot desmit valsts nozīmes pēt-

niecības centrus, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstī-

bas fonda (ERAF) finansējumu vairāk nekā 102 miljonu 

apmērā. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 

izstrādātais informatīvais ziņojums „Par valsts nozīmes 

pētniecības centru noteikšanu, lai nodrošinātu resursu 

koncentrāciju un Eiropas Savienības struktūrfondu efektī-

vu ieguldījumu”, kas 17.augustā atbalstīts valdības sēdē. 

 

Latvijā plānots izveidot Enerģijas un vides resursu ieguves un 

ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētnie-

cības centru, Farmācijas un biomedicīnas valsts nozīmes 

pētniecības centru (tai skaitā Farmaceitisko tehnoloģiju studiju 

un pētījuma centra un biofarmācijas centru), Informācijas, 

komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes 

pētniecības centru (tai skaitā Kosmisko datu apstrādes cen-

tru), Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo 

tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centru, Lauksaimniecī-

bas resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētnie-

cības centru, Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecī-

bas centru, Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, 

konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centru, 

Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes 

pētniecības centru, Transporta un mašīnbūves valsts nozīmes 

pētniecības centrs un valsts nozīmes pētniecības centru soci-

ālekonomikā un sabiedrības vadībā. 

 

ERAF apakšaktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība” at-

balstu paredzēts sniegt pasaules klases zinātniskās aparatū-

ras un aprīkojuma iegādei, nepieciešamo ēku un telpu rekon-

strukcijai un renovācijai, ja nepieciešams, jaunu ēku būvniecī-

bai. Tādējādi tiks īstenota zinātniskās institūcijas teritoriāli 

telpiskā optimizācija, vadošo valsts nozīmes pētniecības cen-

tru infrastruktūras modernizēšana un mūsdienīgas pētniecī-

bas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bas materiāltehniskās bāzes izveide. 

 

Valdība konceptuāli atbalstīja IZM priekšlikumu organizēt 

apakšaktivitātes projektu atlasi divās kārtās, 1.atlases kārtai 

paredzot ERAF finansējumu ne mazāk kā 56 348 117 latus 

un  2.atlases kārtai - ne mazāk kā 46 348 118 latus. Valdība 

atbalstīja 2.kārtas atlases kritēriju virzību izskatīšanai 2007.-

2013.gada plānošanas perioda ERAF un Kohēzijas fonda 

apakškomitejas sēdē jau šā gada 24.septembrī, nosakot pri-

oritāru atbalstu tiem projektiem, kuros paredzēta sadarbība 

starp valsts nozīmes pētniecības centriem un komersantiem.  

 

Līdz 30.septembrim IZM jānosaka tās zinātnisko institūciju 

reģistrā reģistrētās zinātniskās institūcijas, kas kvalificējas 

valsts nozīmes pētniecības centru izveidošanai un tiks uzaici-

nātas izstrādāt valsts nozīmes pētniecības centru veidojošo 

zinātnisko institūciju sadarbības stratēģijas, un iesniegt pro-

jekta iesniegumus apakšaktivitātes pirmajā atlases kārtā. Sa-

vukārt līdz 7.oktobrim IZM jāizveido valsts nozīmes pētniecī-

bas centru sadarbības stratēģiju izvērtēšanas komisija, kurā 

darbosies IZM, Finanšu, Ekonomikas, Zemkopības, Veselī-

bas, Vides, Kultūras ministrijas, Latvijas Zinātnes padomes un 

Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji. 

Latvijā plāno veidot desmit valsts nozīmes pētniecības centrus 

Zinātne 

Piedalies arī Tu! 

Online izstāde „Mācības Latvijā un ārzemēs” 
  

SIA „Izglītība Ārzemēs” jau otro reizi organizē online izstādi „Mācības Latvijā un ārzemēs”, kas norisināsies no 

27.septembra līdz 3.oktobrim portālā www.expoe.org 

 

Izstādē piedalīsies dažādas mācību iestādes gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Iepriekšējās izstādes dalībnieku vidū bija 

universitātes, vidusskolas, valodu skolas no Itālijas, Lielbritānijas, Kanādas, Grieķijas, Polijas, Igaunijas, ASV, Spānijas, Vācijas, 

Šveices, Dienvidāfrikas, Īrijas un Nīderlandes.  

 

Šobrīd ir iespēja iepazīties ar mājas lapu www.expoe.org, tās darbības principu un to ārzemju mācību iestāžu profiliem, kas 

piedalījās iepriekšējā izstādē. 

http://www.expoe.org/
http://www.expoe.org/
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Ar mērķi kopīgi rast jaunas iespējas atbalstam bērnu un 

jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītošanai, tādejādi 

pasaules līmenī praktiski stiprinot vienu no izglītības jo-

mas aktualitātēm – ieklaujošo izglītību, jūlijā Rīgā uz 

starptautisku konferenci „Iekļaujoša pieeja bērnu un 

jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītībā” pulcējās vai-

rāk nekā 520 ekspertu – praktiķi, pētnieki, valsts un neval-

stisko organizāciju pārstāvji – no 62 pasaules valstīm.  

 

Konference bija starptautiska nevalstiskā sektora iniciatīva un 

aktivitāte, jo to kopīgi organizēja četras sabiedriskās organizā-

cijas: biedrība «Izglītības iniciatīvu centrs» no Latvijas, kā arī 

starptautiskā asociācija „STEP by STEP”, „Council for 

Exceptional Children” un ”Division of International Special 

Education and Services”. 

 

Konferences atbalstītāji – Izglītības un zinātnes ministrija, 

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura 

centrs, Rīgas Dome, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 

„Open Society Institute” un UNICEF. 

 

Par konferenci lasiet  Izglītības iniciatīvu centra mājasapā 

Iekļaujošā izglītība 

Uz starptautisku konferenci pulcējās eksperti no 62 pasaules valstīm  

Intervija 

Iekļaujošā izglītība aicina saprast un pieņemt atšķirīgo 

Ikvienam cilvēkam ir tiesības 

iegūt izglītību neatkarīgi no 

mantiskā un sociālā stāvokļa, 

rases, tautības, etniskās pie-

derības, dzimuma, reliģiskās 

un politiskās pārliecības, 

veselības stāvokļa, nodarbo-

šanās un dzīvesvietas – to 

paredz Izglītības likums. Un 

tieši tāda ir iekļaujošās izglī-

tības būtība – nodrošināt šo 

tiesību ievērošanu. 

 

Par to, kā Latvijā norit iekļaujo-

šās izglītības veicināšana, ar 

kādām problēmām saskara-

mies un kā tās risināt, šodien 

saruna ar Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītī-

bas satura centra Speciālās izglītības nodaļas vadītāju 

Mudīti Reigasi, kuru pamatoti var dēvēt arī par praktiķi – 16 

gadu viņa bijusi Gaujienas speciālās internātpamatskolas 

direktore. 

 

Vai sabiedrībā bieži vien netiek jaukti jēdzieni – iekļaujošā 

izglītība un speciālā izglītība? Vai varbūt tos nemaz nav 

iespējams atdalīt vienu no otra? 

 

Iekļaujošās izglītības šaurākā izpratnē mēs runājam par bēr-

niem, kuriem ir speciālās vajadzības jeb funkcionāli traucēju-

mi, bet šā jēdziena plašākā izpratnē iekļaujošā izglītība ir iz-

glītība, kad ikvienam, neatkarīgi no fiziskiem dotumiem, mate-

riālā nodrošinājuma un daudziem citiem iemesliem ir dotas 

iespējas iegūt savām spējām un vajadzībām atbilstošu izglītī-

bu. Runājot par iekļaujošo izglītību, bieži vien tiek uzsvērta 

nepieciešamība panākt, lai visi ir vienādi. Bet visi nekad ne-

būs vienādi, jo visiem nekad nebūs vienādas spējas un pras-

mes. Tieši tāpēc izglītības vidē ikvienam ir svarīgi  saņemt 

tādu atbalstu, lai maksimāli varētu attīstīt tās spējas, kas ir 

tieši viņam, nemēģinot kādu padarīt līdzīgāku vai vienādu ar 

citiem. 

 

2010.gads ir pasludināts par Eiropas gadu cīņai pret nabadzī-

bu un sociālo atstumtību. Nabadzība un sociālā atstumtība ir 

iemesli, kuru dēļ arī Latvijā daudziem cilvēkiem ir ierobežotas 

izglītības iespējas. Šajā gadījumā nepieciešamā palīdzība un 

sniegtie atbalsta veidi būs citādāki, nekā, piemēram, cilvē-

kam, kuram ir speciālās vajadzības. Tāpēc man gribētos aici-

nāt skolas, pirms tās sāk domāt, kā kopējā vidē iekļaut bērnus 

ar speciālām vajadzībām, rūpīgi izvērtēt, vai visi, kas jau šo-

brīd mācās skolā, ir iekļauti, tātad – jūtas labi un drošībā. 

 

Kā vērtējat situāciju iekļaujošajā izglītībā Latvijā? 

 

Latvijā ir ļoti iekļaujoša likumdošana - ikvienam paredzētas 

vienlīdzīgas tiesības uz izglītību, vecāki var izvēlēties to izglī-

tības iestādi, kura viņa bērnam šķiet vispiemērotākā. Taču, 

jāatzīst, daudzas skolas ne psiholoģiski, ne nodrošinājuma 

ziņā nav gatavas uzņemt bērnus ar speciālajām vajadzībām. 

Daudziem pedagogiem trūkst zināšanu un pieredzes, kā strā-

dāt ar bērniem, kas ir dažādi. Arī jaunajiem skolotājiem bieži 

vien trūkst šīs izpratnes, jo augstskolā jaunais speciālists nav 

tam sagatavots. Vissliktāk ir, ja pedagogs gadījumos, kad 

bērns kaut ko nespēj iemācīties, vaino bērnu un viņa vecā-

kus, nespējot vai nevēloties saskatīt problēmu. Skolās ir 

daudz bērnu ar mācīšanās traucējumiem – grūti iemācīties 

lasīt, uztvert lasīto, ir problēmas ar matemātiku, un lielākajā 

daļā vainīgs nav slinkums. Izglītības iestādei ir jāsniedz palī-

dzība, jāmeklē atbilstošas mācību metodes, lai ikviens bērns 

saņemtu kvalitatīvu izglītību. 

 

http://www.iic.lv/lv/seminari/konference_riga2010.html
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2009./2010.mācību gadā Latvijā darbojās 63 speciālās izglītī-

bas iestādes, kurās mācījās 8906 bērni, tas ir 3,9% no kopējā 

skolēnu skaita. Jebkura izglītības iestāde ir tiesīga licencēt 

speciālās izglītības programmas, un šobrīd šo iespēju izman-

tojušas aptuveni 200 vispārizglītojošās skolas. 

 

Nereti skola vecākiem, kuru bērniem ir dažādi traucējumi, 

iesaka izvēlēties speciālo izglītības iestādi, kā galveno 

motivāciju minot – bērnam tur būs labāk. 

  

Manuprāt, ikvienam intelektuāli attīstītam bērnam, kuram ir 

dažādi mācīšanās vai cita veida traucējumi, jāmācās parastā 

skolā un skolai jānodrošina atbalsta pasākumi. 

Mazliet citādāk ir ar bērnu iekļaušanu, kuriem ir garīgās attīs-

tības traucējumi. Pati ilgi esmu bijusi speciālās skolas direkto-

re un no savas pieredzes varu teikt, ka ir bērni ar garīgās at-

tīstības traucējumiem, kuri psiholoģiski nekad nebūs spējīgi 

mācīties tālu no mājās, īpaši speciālajās internātskolās, un ir 

bērni, kuri nekad nebūs spējīgi mācīties parastā skolā. Ne jau 

viss atkarīgs no traucējumu veida, daudz kas atkarīgs no cil-

vēka personības. Vienam neliksies nekas īpašs, kad par viņu 

kāds pasmiesies, bet citam tā būs milzīga trauma un viņš 

vairs nekad šajā vidē nejutīsies labi.  

 

Iekļaujot bērnus ar garīgās attīstības traucējumiem parastā 

klasē, aktuāls kļūst jautājums par mācību metodēm, jo šie 

bērni mācās pēc atvieglota izglītības standarta, svarīga ir at-

balsta personāla – logopēda, psihologa, speciālā pedagoga 

klātbūtne. 

 

Sabiedrībā krasi atšķiras viedoklis par speciālajām sko-

lām – daļa uzskata, ka visi bērni iekļaujami parastajā sko-

lās, daļa – ka speciālajām skolām noteikti jāpastāv. 

 

Manuprāt, nebūtu pareizi domāt par atteikšanos no speciāla-

jām skolām pilnībā. Pirmām kārtām mums ir jādomā par bēr-

nu, izvērtējot, kur viņam ir vislabākā vide. Kā piemēru var 

minēt Zviedriju, kuras valdība pieņēmusi lēmumu un Zviedri-

jas Izglītības ministrija strādā, lai no jauna atvērtu speciālās 

skolas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Ziemeļval-

stīs iekļaujošās izglītības jautājums vienmēr bijis izvirzīts 

priekšplānā, jo sabiedrībā ir ļoti augsts sociālā taisnīguma 

princips. Speciālās skolas bērniem ar garīgās attīstības trau-

cējumiem Zviedrijā jau kādu laiku nebija, pašvaldību skolās 

darbojās speciālas klases. Tomēr, mainoties valdībai un poli-

tiskajiem uzstādījumiem, šobrīd atkal aktualizēts jautājums 

par speciālo skolu atvēršanu. 

 

Pirms pāris gadiem arī kolēģis no Dānijas Izglītības ministrijas 

stāstīja, ka Dānijā vecāku kustība iestājas par to, ka bērniem 

ar garīgās attīstības traucējumiem nepieciešamas atsevišķas 

skolas. 

 

Laikam nav viegli izvērtēt, kurā mācību iestādē bērns ar 

speciālām vajadzībām spēs iegūt kvalitatīvāku, viņa spē-

jām un attīstībai atbilstošu izglītību?  

 

Ja runājam par izglītības kvalitāti un akadēmiskajām zināša-

nām, ko bērni apgūst, tad jāteic – iekļaujot bērnu ar speciālām 

vajadzībām vispārizglītojošajā skolā, ne vienmēr iespējams 

sasniegt maksimālo rezultātu, uz kādu konkrētais bērns spē-

jīgs. ASV veiktie pētījumi liecina, ka vislabāk skolā vienaudžu 

vidē pieņem tos bērnus, kam ir ļoti smagi traucējumi, jo viņu 

neadekvātā uzvedība tiek attaisnota ar traucējumu veidu. Bet, 

jo vieglāki ir traucējumi un bērns ir līdzīgāks pārējiem, jo ma-

zāk atšķirīgā uzvedība tiek attaisnota. Gan šī, gan citu valstu 

pētījumu rezultāti liecina, ka bērniem ar viegliem garīgās attīs-

tības traucējumiem, kas beidz parasto pamatskolu, dzīves 

kvalitāte bieži ir zema, viņiem ir grūti iekļauties sabiedrībā. 

 

Runājot par Latvijas situāciju, mēs nevaram salīdzināt padom-

ju laika speciālās skolas ar to, kādas iespējas šajās skolās 

bērniem tiek nodrošinātas tagad – tā ir ne tikai katra spējām 

un traucējumu pakāpei atbilstošas izglītības iegūšana, bet 

iespējas darboties teātra pulciņos, koros, deju kolektīvos, 

zīmēšanas un sporta nodarbībās. Latvijas speciālo skolu sko-

lēni dažādu sporta veidu komandu sastāvā ir devušies uz 

olimpiādēm Japānā, Amerikā, Kanādā un Eiropas valstīs. 

Speciālā olimpiāde bērniem ar garīgās attīstības traucēju-

miem aizsākās 20.gadsimta 60 gados ASV, ar Kenediju ģime-

nes atbalstu. Gadu gaitā šīs sporta sacensības pāraugušas 

milzīgas olimpiskās spēles – gan ziemas, gan vasaras, kas 

notiek reizi četros gados dažādās pasaules valstīs. Ar savas 

skolas bērniem šajās olimpiādēs esmu piedalījusies divas 

reizes, tā pieredze un izjūtas ir neaprakstāmas! Mācoties pa-

rastā skolā, bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem nekad 

nebūtu iespējas iekļūt kāda sporta veida izlases komandā un 

startēt plaša mēroga sacensībās. Bet viņiem tas nozīmē ļoti 

daudz! 

 

Kopš 2004.gada Latvija ir pilntiesīga Eiropas speciālās 

izglītības attīstības aģentūras dalībvalsts. Kā vērtējat šo 

gadu laikā paveikto un ieguvumus? 

 

Dalība Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūrā Latvijai 

ir ļoti svarīga. Izveidotie kontakti, iespēja piedalīties starptau-

tiskās konferencēs un projektos sniegusi informāciju un zinā-

šanas, veicinājusi izpratni par situāciju iekļaujošajā izglītībā 

Eiropā. Aģentūras organizēto projektu ietvaros ir iespēja iepa-

zīties ar citu valstu pieredzi, viesoties skolās. Šobrīd Aģentūra 

realizē divus projektus – par skolotāju izglītību iekļaušanas 

procesā un atbalsta sniegšanu jauniešiem profesionālajā iz-

glītībā. Abos projektos piedalās arī Latvijas eksperti – gan 

politikas veidotāji, gan praktiķi. 

 

Ļoti vērtīgi ir projektu ziņojumi, kas kopš 2004.gada tiek tulkoti 

arī latviešu valodā un pieejami Eiropas speciālās izglītības 

attīstības aģentūras mājaslapā. 

  

Ko Jūsu novēlētu pedagogiem, uzsākot jauno mācību 

gadu? 

 

Izturību, optimismu un humora izjūtu, spēju saskatīt visos 

savos skolēnos labo un attīstīt to. Un noteikti atcerieties, ka 

vēl svarīgāk par to, ko pedagogs māca bērniem, ir – kā viņš to 

dara. Lai veicas! 

Turpinājums no 12.lpp. 

http://www.european-agency.org/publications/ereports/
http://www.european-agency.org/publications/ereports/
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Veicina dažādu pasaules kultūru sakaru attīstību  

1990.gadā Izglītības un zināt-

nes ministrija (IZM) aizsāka 

bezpeļņas brīvprātīgo organi-

zācijas, biedrības „AFS Latvi-

ja” (AFS) programmu Latvijā 

un jau 1991.gada 21.novembrī 

tika parakstīts sadarbības 

protokols starp IZM un asoci-

āciju “AFS Intercultural Prog-

rams,Inc.”, kas ir sabiedriska, 

starptautiska, bezpeļņas orga-

nizācija un veicina starpkultū-

ru sakarus ar studentu, dažā-

du profesiju pārstāvju un ģi-

meņu apmaiņas programmu 

palīdzību visā pasaulē. Šogad 

„AFS Latvija” atzīmē savu 20 

gadu darbības jubileju. 

 

Bezpeļņas brīvprātīgo organizā-

cijas, biedrības „AFS Latvija” 

mērķi ir ar starpkultūru mācību 

programmu palīdzību sniegt 

jauniešiem, studentiem, ģime-

nēm, izglītības darbiniekiem un 

citām ieinteresētām personām 

prasmes un zināšanas, kas ne-

pieciešamas dažādu pasaules 

kultūru pieaugošo savstarpējo 

sakaru attīstības veicināšanai, kā 

arī atbalstīt apmācību, kas balstī-

ta uz personisko pieredzi un vei-

cina biedru uzticību pasaules pilsonības un brīvprātības ide-

jām, veidot ciešus sakarus ar izglītības iestādēm un citām 

biedrībām (sabiedriskajām organizācijām). 

 

Organizācijas „AFS Latvija Jauniešu apmaiņas programmas” 

ietvaros šogad uz ASV, Franciju, Spāniju, Vāciju, Dāniju, Por-

tugāli, Beļģiju, Kostariku, Itāliju, Somiju, Austriju un Šveici, 

devušies 26 skolēni no visas Latvijas, lai  iegūtu starptautisku 

izglītību un pavadītu gadu sev izvēlētā valstī. 

 

Savukārt Latvijā jau no augusta AFS mācību gada program-

mas ietvaros šogad dzīvos un mācīsies 21 viesskolēns no 

Vācijas, Taizemes, Amerikas, Ķīnas un Venecuēlas. 

 

2012.gadā „AFS Intercultural Programs” svinēs savas past-

āvēšanas 65 gadu jubileju. Toreiz, kad pirms vairāk nekā 60 

gadiem, ASV bijušie kara medicīniskās palīdzības šoferi sa-

pulcējās, lai dibinātu organizāciju AFS (American Field Servi-

ce), Aukstais karš bija tikko sācies. Kopš tā laika vairāk nekā 

327 800  dalībnieku no visām pasaules malām ir piedalījušies 

kādā no organizācijas programmām un palīdzējuši piepildīt 

karu pieredzējušo šoferu sapni - sapni par to, lai nekad jaun-

ietis, kuram savu māju durvis un savas sirdis ir atvērusi citas 

valsts ģimene, nepaceltu pret viņiem ieroci. Nozīmīgs ir arī 

Latvijas pienesums AFS pastāvēšanas laikā – vairāk nekā 

500 dalībnieku no Latvijas devušies uz 31 AFS partnervalsti 

un 700 jauniešu un izglītības darbinieki no 29 pasaules val-

stīm piedalījušies kādā no AFS  Latvija piedāvātajām prog-

rammām. 

 

Katra pieredze ir unikāla un to veido dalībnieki, kas iesaistīti 

šajā programmā. Latvijas ģimenes, kuras vēlētos uzņemt 

viesskolēnu savā ģimenē, aicinātas sazināties ar organizāci-

jas pārstāvjiem. Aicināti atsaukties arī jaunieši, kuri vēlas ie-

gūt pieredzi un doties gada, semestra vai trīs mēnešu prog-

rammā uz dažādām pasaules valstīm. 

 

Vairāk informācijas un pieteikšanās AFS programmām 

www.afs.lv 

 

Sadarbība 

http://www.afs.lv/
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Veiksmīgi attīstās Latvijas un Baltkrievijas sadarbība 

Sadarbība 

30.augustā Rīgas Baltkrievu pamatskola svi-

nīgā pasākumā, piedaloties Baltkrievijas 

Izglītības ministram Aleksandram Radko-

vam, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 

valsts sekretāram Marekam Gruškevicam, 

Baltkrievijas vēstniekam Latvijā Aleksan-

dram Gerasimenko un vēstniecības pārstāv-

jiem, saņēma vērtīgu dāvinājumu no Balt-

krievijas valdības vairāk nekā 240 ASV dolā-

ru vērtībā. Tās pašas dienas pēcpusdienā 

Baltkrievijas izglītības ministrs viesojās arī 

Izglītības un zinātnes ministrijā. 

 

Tikšanās laikā IZM valsts sekretārs 

M.Gruškevics pateicās Baltkrievijas pusei par  

valdības un uzņēmēju dāvinājumu  Rīgas Balt-

krievu pamatskolai, savukārt ministrs 

A.Radkovs pauda gandarījumu par Latvijas pu-

ses paveikto skolas iekārtošanā un rūpēm par 

baltkrievu bērnu izglītošanu. Ministrs pauda 

cerību, ka sadarbība skolas darba nodrošināša-

nā veicinās arī abu valstu ekonomisko sadarbī-

bu.  

 

Rīgas Baltkrievu pamatskola dibināta 1994.gadā, tā īsteno 

mazākumtautību izglītības programmu un māca baltkrievu 

valodu un literatūru kā obligāto mācību priekšmetu. Mācību 

priekšmetus skolēni apgūst latviešu valodā un bilingvāli – 

latviešu un baltkrievu valodā. Baltkrievijas vēstniecība Latvijā 

nodrošina skolas telpu remontu, mācību līdzekļu iegādi, sko-

lēnu vasaras nometnes Baltkrievijā un Latvijā, skolotāju tālāk-

izglītības kursus Baltkrievijā.  

  

Rīgas Baltkrievu pamatskolas direktore Anna Ivane stāsta, ka 

gan pamatskolas skolēni, gan pedagogi jau daudzus gadus 

sadarbojas ar Minskas 23.ģimnāziju – organizē kopējus pro-

jektus, piedalās pasākumos, ciemos viens pie otra. Abu valstu 

pedagogiem tā ir lieliska iespēja apmainīties pieredzē, prakti-

zēt tālākizgklītības iespējas. Par dāvinājumu no Baltkrievijas 

valdības direktore uzzinājusi augusta vidū un nespēj slēpt 

prieku un saviļņojumu, ka jauno mācību gadu skola sagaidīs, 

kļuvusi bagātāka ar tik daudzām skolai nepieciešamām lie-

tām. Skolai uzdāvinātas mēbeles, datori, televizori, DVD, aprī-

kojums kabinetiem un skolas ēdnīcai, šujmašīnas mājturības 

kabinetiem, grāmatas, kā arī 27-vietīgs skolas autobuss. „Lai 

varat doties ekskursijās” – tāds bijis dāvinājuma pasniedzēju 

vēlējums. 

 

Pamatu Latvijas un Baltkrievijas sadarbībai IZM pārziņā eso-

šajās jomās veido 2004.gada 13.maijā parakstītais Latvijas 

Republikas izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas 

Republikas Izglītības ministrijas līgums par sadarbību izglītībā 

un zinātnē, 2004.gada 21.aprīlī parakstītais Latvijas Republi-

kas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības ekonomis-

kās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgums un tā izpild-

programmas, kā arī 2006.gadā noslēgtais Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas 

Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas sadarbības līgums. 

  

Starp Latviju un Baltkrieviju IZM kompetences jomās izveido-

jušies labi, lietišķi kontakti. Ministrijas un nozares vadošie 

speciālisti piedalās otrā valstī rīkotajās konferencēs, seminā-

ros, cieša sadarbība izveidojusies speciālās izglītības  jomā. 

  

Sadarbība augstākās izglītības jomā galvenokārt tiek īstenota 

augstākās izglītības iestāžu starpā. Latvijas Universitāte, Rī-

gas Tehniskā universitāte, Daugavpils universitāte un Baltijas 

Starptautiskā akadēmija ir noslēgušas sadarbības līgumus ar  

vairākām augstskolām  Baltkrievijā un to ietvaros īsteno kopī-

gus projektus, īsteno mācībspēku un studentu apmaiņu, rīko 

konferences un seminārus. Latvijas augstskolas ir ieinteresē-

tas paplašināt sadarbību, veidojot kopīgas studiju program-

mas, piedaloties starptautiskos projektus, īstenojot mācībspē-

ku un studentu apmaiņu. 

 

Zinātnes un inovāciju jomā 2010.gadā aktīvi turpinās veiksmī-

gi uzsāktā sadarbība starpministriju  līguma ietvaros. Sadarbī-

bas līgums paredz zinātniski pētnieciskās informācijas apmai-

ņu, pētnieku un speciālistu apmaiņu un stažēšanos abās val-

stīs, kopīgu konferenču  rīkošanu, kā arī paredz veidot kopī-

gus pētnieciskos projektus uz tehnoloģijām un inovāciju vēr-

stās pētniecības jomās. Projektu konkurss tiek organizēts 

katrā valstī atsevišķi, bet projektu vērtēšana un lēmumu pie-

ņemšana notiek kopīgi. Katra valsts paredz finansējumu sa-

vas puses zinātnisko institūciju atbalstam. 

Tikšanās laikā Izglītības un zinātnes ministrijā. 
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Kopumā Latvijas jaunieši savu dzīvi 

novērtē pozitīvi – to apliecina pēc Izglī-

tības un zinātnes ministrijas (IZM) pa-

sūtījuma veiktais pētījums „Jauniešu 

iespējas un dzīves kvalitāte Latvijā”. 

Pētījums veikts ar mērķi nodrošināt 

ikgadējo monitoringu par atsevišķu 

jaunatnes politikas aspektu īstenoša-

nu un politikas rezultātiem 2009. un 

2010.gadā. 

 

Pētījumā ik gadu tiek apkopots vairāk 

nekā 1000 13 – 25 gadus vecu jauniešu 

viedoklis par dzīves kvalitātes novērtēju-

mu, brīvā laika pavadīšanas iespējām, 

iesaistīšanos dažādās aktivitātēs un jaun-

iešu organizācijās, brīvprātīgā darba veik-

šanu un informācijas avotiem. 

 

IZM uzsver, ka kopumā tendences ir pozi-

tīvas un, kaut arī atsevišķos jautājumos virzība uz pozitīvām 

pārmaiņām ir lēna, pētījums apstiprina, ka mērķtiecīgi īstenota 

jaunatnes politika pozitīvi ietekmē jauniešu dzīves kvalitāti un 

līdz šim paveiktais jaunatnes politikas jomā ir nesis rezultātus. 

 

2010.gadā 71 % no aptaujātajiem jauniešiem savu dzīvi vērtē 

kā lielisku, labu vai gandrīz labu. Salīdzinot ar 2009.gadu, 

šogad ar savu dzīvi apmierināto jauniešu skaits pieaudzis par 

8 %. Pozitīvāk savu dzīvi vērtē 

jaunieši no 13 – 19 gadiem,  kritis-

kāki ir jaunieši vecumā no 20 - 25 

gadiem un vīrieši. 

 

Joprojām vispopulārākās jauniešu 

vidū ir kultūras un izklaides aktivitā-

tes, tajās pēdējā gada laikā 12 

reizes un biežāk iesaistījušies 32  

% jauniešu, 22 % vismaz 12 reizes 

gadā iesaistījušies interešu aktivitā-

tēs, 8 % skolas aktivitātēs, visma-

zāk populārās jauniešu vidū ir sa-

biedriskās, sociālās un politiskās 

aktivitātes. 

 

Kopumā brīvprātīgajā darbā iesaistīto jauniešu skaits nav 

būtiski mainījies - 31 % jauniešu regulāri veic brīvprātīgo dar-

bu. Šogad par 4 % vairāk jauniešu (kopā 40 %) kā pērn to 

veikuši vienu reizi pēdējā gada laikā. Salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, par 5 % samazinājies jauniešu skaits, kuri turpmāk ne-

vēlētos iesaistīties brīvprātīgajā darbā un 57 % to veiktu atkal, 

ja būtu tāda iespēja. 

 

Kā būtiskāko šķērsli, kas kavējis iesaisti dažādās aktivitātēs, 

jaunieši minējuši laika trūkumu – 45%, taču samērā bieži mi-

nēti arī tādi iemesli kā slinkums, intereses trūkums un nepie-

tiekama informācija par iespējām. Salīdzinot ar 2009.gadu, to 

jauniešu, kuriem nebija pietiekami daudz informācijas, sama-

zinājušies par 9 %, taču par 5 %  palielinājies neieinteresēto 

skaits. Informācija par jauniešu iespējām joprojām visbiežāk 

tiek saņemta no masu medijiem, draugiem un skolas. Šogad 

pieaudzis informācijas dau-

dzums, ko jaunieši saņē-

muši no draugiem, interne-

tā vai no citiem informāci-

jas kanāliem, piemēram, 

NVO darbiniekiem. 

 

Turpmākajā darbā jaunat-

nes politikas jomā IZM iz-

virzījusi 3 prioritātes: at-

balsts jauniešu līdzdalībai 

un iniciatīvām (jaunatnes 

organizāciju projektu at-

balsts, skolēnu iniciatīvu 

atbalsts, brīvprātīgā darba iniciatīvu veicināšana), atbalsts 

pašvaldībām stratēģiskas jaunatnes politikas ieviešanai 

(jaunatnes atbalsta infrastruktūras attīstība un darba ar jau-

natni kvalitātes paaugstināšana) un izteiktāka jaunatnes inter-

ešu un vajadzību nodrošināšana nozaru politikās, īpaši – iz-

glītības, nodarbinātības, veselības, sociālās drošības un kul-

tūras jomās. 

 

Pētījuma prezentācija pieejama IZM mājaslapā 

 

Kopumā Latvijas jaunieši savu dzīves kvalitāti vērtē kā labu 

Pētījums 

 

Joprojām vispopulārākās jauniešu vidū ir 
kultūras un izklaides aktivitātes, tajās pēdējā 
gada laikā 12 reizes un biežāk iesaistījušies 
32% jauniešu, 22% vismaz 12 reizes gadā 

iesaistījušies interešu aktivitātēs, savukārt 8% 
skolas aktivitātēs. 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/100812_Jaunatnes_petijums_prezentacijaIZM.pdf
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Skolotāji piedalās radošās nometnēs  

Latviešu valodas aģentūra no 26.jūlija līdz 

20.augustam Eiropas Sociālā fonda (ESF) 

projektā „Latviešu valodas, literatūras un 

bilingvālo mācību pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide” organizēja desmit 

latviešu literatūras un citu mākslas jomu 

priekšmetu skolotāju radošās darbnīcas, 

kurās piedalījās vairāk nekā 200 pedagogu, 

pilnveidot pedagoga profesionālo kompe-

tenci skolēnu radošo spēju attīstībai. 

 

Radošo darbnīcu dalībnieki iepazina 20 dažā-

das kultūras, mākslas, zinātnes personības, 

augstskolu mācībspēkus: filoloģijas doktores 

Maiju Burimu, Ievu Kalniņu un Annu Vulāni, 

mākslas zinātņu doktori Līgu Ulberti, filoloģijas 

doktorus Valentīnu Lukašēviču un Ojāru Lāmu 

un filozofijas zinātņu doktori Skaidrīti Lasmani. 

Teātra, saskarsmes, tēlotājmākslas un rado-

šās rakstīšanas darbnīcās ar skolotājiem strā-

dāja rakstniece Nora Ikstena un redaktore 

Gundega Blumberga, aktieri Gundars Āboliņš 

un Vilis Daudziņš, mākslinieks Aivars Vīlip-

sons un grafiķe Baiba Damberga, psiholoģe 

Ilona Luksa un psihologs Atis Zakatistovs.  

 

Ar skolotājiem tikās arī dzejnieks Kārlis Vērdiņš, bet Ineses 

Laizānes teātra darbnīcā skolotāji apguva runas mākslas pa-

matus un strādāja ar etīdēm. 

 

Radošo darbnīcu un nodarbību gaitā pedagogi ieguva ne tikai 

jaunas teorētiskās un praktiskās atziņas, bet arī ierosmi savā 

darbā izmantot radošas interaktīvas metodes. Grafiķe 

B.Damberga ar grafikas trafaretiem demonstrēja dažādus 

grafikas veidus, aicināja izmēģināt teoriju praksē un rosināja 

veidot vizuālajā darbnīcā izstrādāto darbu izstādi. Mākslinie-

ces ieteiktie vizualizēšanas paņēmieni būs noderīgi literatūras 

un vizuālās mākslas sasaistei, kā arī atraisīs skolēnu radošu-

mu. Pēc nometnes dažām kolēģēm bija jāatzīst: „Nācās izda-

rīt to, ko, domāju, izdarīt nevaru.” 

 

Rakstniece N. Ikstena kopā ar Jaunā  Rīgas teātra aktieri 

G.Āboliņu, izmantojot tiešā novērojuma paņēmienu, rosināja 

uzrakstīt kāda nometnes dalībnieka radošo portretu. Pēc tam 

abi „pedagogu pedagogi” lasīja saņemtos tekstus, un portre-

tētajiem dalībniekam pēc kolēģu aprakstītā vajadzēja sevi 

pazīt. Ja tas nenotika, autors atklāja, kurš kolēģis portretēts. 

Apmēram 60 % gadījumu portretētais cilvēks sevi pazina, jo 

nometņu dalībnieki bija ļoti draudzīgi un savstarpēji atklāti. 

Tēlnieks A.Vīlipsons par rosinošu cilvēka iekšējās pasaules 

psiholoģisku sakārtošanu uzskata sevis izvēlēta ornamenta 

kombināciju zīmēšanu. Mākslinieka uzslavas un individuāls 

darbu novērtējums deva gandarījumu ikvienam nometnes 

dalībniekam. 

 

Valentīns Lukaševičs aizrāva pedagogus ar savu fantastisko 

stāstījumu par teksta, varoņa un notikuma savstarpējo mijie-

darbību literārā darbā. Nodarbību dalībniekiem tika pierādīta 

šķietami neiespējama saistība starp literatūru, filozofiju un 

tādu praktisku zinātni kā fizika! Atlika vien izbrīnā ieplest acis 

par acīmredzamajām, bet neticamajām sakritībām.  

 

Ieva Kalniņa lika radošo darbnīcu dalībniekiem aizdomāties 

par sievieti kā dabisku un harmonisku pasaules sastāvdaļu un 

sniedza jaunu skatījumu literatūras pasaulē. Kas notiek ar 

jaunāko latviešu literatūru? .. Nu un ..Vārds – spēcīgākais 

ierocis – var sagraut pat pasauli. Kam pieder informācija, tam 

pieder vara... 

 

Lai klases priekšā skolotājas būtu drošākas un brīvākas, ak-

tieris Vilis Daudziņš mācīja skatuves tehnikas knifus un pārlie-

cināja, ka jebkura vienkārša cilvēka dzīves stāsts var būt 

daudz būtiskāks par Romeo un Džuljetas pārdzīvojumiem, jo 

īsts un patiess ir šeit un tagad notiekošs.  

 

Un vēl viena radošā darbnīca – tās vadītāja Skaidrīte Lasma-

ne. Pārdomāts, nopietns stāstījums par literatūras mācīšanu 

un socioloģiskiem pētījumiem.  Saruna par vērtībām. Katrs 

izteiktais teikums rosināja domāt un iesaistīties sarunā. 

 

 Saskaņā ar  ESF projektā „Latviešu valodas, literatūras un 

bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences piln-

veide” plānoto, radošās darbnīcas tiks rīkotas arī nākamgad. 

Aktualitātes  

Lai klases priekšā skolotājas būtu drošākas un brīvākas, vienā no nometnēm 

aktieris Vilis Daudziņš mācīja skatuves tehnikas knifus. 
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Skolēnu Mācību uzņēmums (SMU) 

„Cleverway” no Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 

nesen notikušajā Eiropas SMU finālā Itālijā 

ieguva godpilno trešo vietu. Finālā iedalījās 37 

SMU, pulcējot 175 jaunos uzņēmējus. Jau 18 

gadus SMU programmu Latvijā īsteno biznesa 

izglītības biedrība Junior Achievement – Latvi-

ja (JAL) sadarbībā ar JAL izveidotā Ekonomi-

kas skolotāju kluba biedriem. 

 

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas komandas – Maksima 

Gladkova, Karīnas Morgules un Jevgēnija Tihono-

va - izgudrojums ir jauna tipa interaktīvā tāfele.   

 

Svarīgākais – komandas darbs 

 

Maksims Gladkovs, runājot par augsto sasniegu-

mu Eiropas mēroga pasākumā, atzīst, ka pats 

būtiskākais ir laba komanda. ”Kopā visu 

organizējām, izstrādājām produktu, gatavojām 

materiālus un prezentāciju. Mūsu radītais produkts 

ir neliela izmēra ierīce - televizora pults lielumā, 

kuru pagriež uz jebkuru virsmu (sienu, tāfeli, 

parastu papīru vai tml.) un uz turieni projecē tekstu, ko 

skolotājs raksta ar speciālu elektronisko marķieri. Patiesībā 

tur ir daudz iespēju, ko var izmantot skolās, taču produkta 

cena ir 3 līdz 4 reizes zemāka nekā interaktīvajai tāfelei. Mēs 

ierīci veidojām tādu, lai darbs ar to būtu maksimāli vienkāršs 

un saprotams,” stāsta puisis.  

 

Pateicoties Skolēnu Mācību Uzņēmumu programmai, šajā 

vasarā viņi nodibinājuši arī reālu uzņēmumu SIA „Cleverway”, 

ieguldījuši tajā nelielas investīcijas un pašlaik cenšas 

piesaistīt papildu finansējumu un pilnveido produktu. Ja viss 

notiks pēc plāna, janvārī jauno produktu varētu sākt tirgot . 

”Domāju, ka daudzas īstas kompānijas var mācīties no tā, kā 

strādā skolēnu mācību uzņēmumi,” domā Maksims.  

 

Latvijā šogad nodibināts vairāk nekā 200 SMU visos Latvijas 

reģionos. 2009./2010. mācību gadā SMU programmas īsteno-

šana tika īstenota sadarbībā ar valsts aģentūru „Latvijas In-

vestīciju un attīstības aģentūra” Inovatīvas uzņēmējdarbības 

motivācijas programmas ietvaros, kuru atbalsta ERAF un Ei-

ropas Savienība. Latvijai šis panākums ir lielākais sas-

niegums, kopš Latvijā darbojas praktiskās biznesa izglītības 

programmas. No šī gada SMU programmu Baltijas valstīs 

atbalsta arī „Swedbank”. 

 

Jaunā uzņēmēju paaudze jāveido jau skolā 

 

„Šobrīd ir īpaši svarīgi veicināt skolēnu uzņēmību un uzdrīk-

stēšanos, pārbaudot savas uzņēmēja spējas praktiskā rīcībā, 

kā arī sekmēt skolēnu iemaņas inovatīvu ideju attīstībā. Tādē-

jādi praktiskā veidā tiek nodrošinātas zināšanas par ekonomi-

kas, ētikas un uzņēmējdarbības pamatprincipiem un zināšanu 

pielietojums reālā uzņēmējdarbības vidē,” uzskata Jana Ja-

kovļeva, Junior Achivement- Young Enterprise Latvija izpilddi-

rektore.   

 

Uzsākot SMU darbību, skolēni tiek virzīti uz inovatīvu, sociāli 

atbildīgu ideju ģenerēšanu un risinājumu meklēšanu, to reali-

zēšanā izveidojot un attīstot savu uzņēmumu. Programmas 

laikā skolēniem tiek attīstīta ļoti svarīga kompetence – uzņē-

mējspējas, kas ir svarīgs nodarbinātības, konkurētspējas, 

ekonomikas izaugsmes priekšnoteikums zināšanu sabiedrībā, 

Uzņēmējspējas ietver veselu cilvēka īpašību kopumu- piemē-

ram, uzņēmīgumu, jaunradi un prasmi pieņemt pārdomātus 

lēmumus riska situācijās, spēju uzņemties iniciatīvu un atbildī-

bu.  

 

SMU praktiskā mācību programma ir neatņemama mācību 

procesa sastāvdaļa gan ekonomikas, gan sociālo zinību, gan 

citos mācību priekšmetos gandrīz visās Eiropas valstīs. Eiro-

pas Komisijas veiktais pētījums norāda, ka programmas ab-

solventi pēc statistikas dibina savus uzņēmumus studiju laikā 

vai absolvējot augstskolu. Vidēji 15% no SMU dalībniekiem 

uzsāk savu reālo biznesu vecumā no 20 līdz 29 gadiem un 

36% plāno uzsākt tuvāko trīs gadu laikā.  

 

SMU programma dod iespēju jauniešiem veidot savu uzņē-

mumu jau vidusskolas laikā, radīt sociāli atbildīgus, mērķtiecī-

gus, zināt gribošus un uz sabiedrības kopēju labumu tendētus 

jauniešus, topošos uzņēmējus, nozaru speciālistus. Katru 

gadu Eiropā tiek dibināti ap 20 000 SMU. 

 

Latvijas Skolēnu Mācību Uzņēmumam trešā vieta Eiropas finālā 

Pieredze 

Maksima Gladkova, Karīnas Morgules un Jevgēnija Tihonova izgudrojums ir jauna 

tipa interaktīvā tāfele. Pateicoties Skolēnu Mācību Uzņēmumu programmai, 

jaunieši šajā vasarā nodibinājuši arī reālu uzņēmumu SIA „Cleverway”. 
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Arī Skolēnu Mācību Uzņēmuma „Deviņu pakalnu tējas” dibi-

nātājas no Talsu 2.vidusskolas mācību gada laikā spējušas 

ne vien nodarboties ar produkcijas ražošanu, bet izstrādāju-

šas produkta ražošanas un pārdošanas stratēģiju, spēcīgu 

zīmolu un jau meklē sadarbības iespējas ar reāliem uzņēmu-

miem, apsverot domu nākotnē, pēc skolēnu mācību uzņēmu-

mu programmas absolvēšanas, turpināt darbību uzņēmējdar-

bībā.  

 

Gandrīz visās Eiropas valstīs SMU programma ir integrēta 

izglītības sistēmā - ne vien sociālo zinātņu, bet īpaši dabaszi-

nātņu novirziena programmās gan vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs, gan augstākās izglītības iestādēs. To nosaka šo 

valstu valdību izstrādātie Stratēģiskie plāni uzņēmējdarbības 

izglītības jomā.  

 

Aicina iesaisīties programmā “Skolas Krustvecāki” 

 

Apzinoties, ka Latvijas ekonomisko situāciju var izmainīt eso-

šie un topošie uzņēmēji, tiek uzsākta sociālā kampaņa, kurā 

iesaistīties aicināts ikviens sabiedrības loceklis - uzņēmējs, 

pašvaldības, jauniešu vecāki un JAL programmu absolventi. 

Krustvecākiem tā ir iespēja piedalīties dažādos semināros, 

nodot savu pieredzi skolēniem, investēt nākotnes biznesa 

partneros un darbiniekos, kā arī, ziedojot biedrības „Junior 

Achievement – Latvija” izveidotā fondā uzņēmumam ir iespēja 

saņemt nodokļu atvieglojumus. 

 

Programmā „Skolas Krustvecāki”  

iesaistījušies daudzi cilvēki un katram 

no viņiem ir sava motivācija šai dalī-

bai. „Lietišķās informācijas dienes-

ta” izpilddirektore Aiva Vīksna stās-

ta: „Gan es personīgi, gan mana ģime-

ne, gan mans uzņēmums "Lietišķās 

informācijas dienests" šajā program-

mā darbojamies jau ilgstoši, jo vēla-

mies, lai Latvijā būtu vairāk uzņēmīgu 

cilvēku. Esmu atbalstījusi Līvānu vi-

dusskolu un šobrīd arī savas dzimtās 

pilsētas - Gulbenes novada valsts 

ģimnāziju. Manuprāt, mums katram, kuram ir tāda iespēja, 

vajadzētu atbalstīt savu dzimto skolu, sava novada jauno 

paaudzi, lai talantīgākie jaunieši nedotos prom no dzimtās 

puses,  rodot darba vietas svešā zemē.”  

 

Veselības centra ”Pļavnieki” valdes priekšsēdētāja Inese 

Pētersone ir ”Krustmāte” Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai, kurā 

mācās ”Cleverway” pārstāvji. ”Pirmo reizi par JAL uzzināju, 

strādājot Biznesa augstskolā „Turība” par lektori, taču 

informācija par JAL bija virspusēja. Kad skolas gaitas uzsāka 

pašas bērns, uz kādu no pirmajām skolas vecāku sapulcēm 

bija atbraukuši JAL pārstāvji, kuri stāstīja arī par 

„Krustvecāku” programmu. Tad arī pieņēmu lēmumu, ka 

mūsu uzņēmumam ir šīs aktivitātes jāatbalsta”. I.Pētersone 

jauniešiem novēl būt brīviem savos sapņu lidojumos un 

noteikti izmantot šo lielisko iespēju kopā ar draugiem, 

domubiedriem, JAL un skolu atbalstu izstrādāt savus biznesa 

plānus, jo  šī gada piemērs rāda, ka vajag tikai uzdrošināties 

un darboties, un rezultāti būs. 

 

Praktiskās uzņēmējdarbības vide jāiepazīst skolas laikā 

 

Lai skolēni iesaistītos JAL un cita veida programmās, ir nepie-

ciešams gan skolas, pedagogu, gan pašvaldības, gan ģime-

nes atbalsts. Skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas atbalstī-

tāja ir arī Talsu 2.vidusskolas skolotāja Iveta Rorbaha, 

kura iepriekšējā gadā tika nominēta kā labākā ekonomikas 

skolotāja. Viņa ir pārliecināta, ka vislabākais veids, kā iepazīt 

praktiskās uzņēmējdarbības vidi skolas laikā, ir izveidot SMU. 

„Tas dod iespēju skolēniem pārbaudīt savas spējas uzņēmēj-

darbībā un praktiski pielietot visu to zināšanu un prasmju ko-

pumu, kas gūts visos mācību priekšmetos. Šī ir iespēja pa-

sniegt savu ideju tirgū, pārliecināties par tās dzīvotspēju un 

nepieciešamības gadījumā veikt uzlabojumus, mācīties anali-

zēt sava darba rezultātus,” teic I.Rorbaha.  

 

Savukārt Balvu novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsul-

tatīvās padomes priekšsēdētājs Ģirts Teilāns, runājot par 

pašvaldību atbalstu, saka: „ Arī mēs esam izmantojuši JAL 

sadarbības piedāvājumu un viens no mūsu ilgtermiņa mēr-

ķiem ir radīt jauniešiem skolas vecumā interesi par biznesu, 

cerot, ka nākotnē kāds no viņiem veidos savu uzņēmumu 

Balvu novadā, radot jaunas darba vietas un maksājot nodok-

ļus”.  

 

Kā izglītības iestādes var pieteikties Junior Achievement 

– Latvija programmās? 

 

Biedrība Junior Achievement – Latvija aicina izglītības iestāžu 

vadītājus un skolotājus pieteikties biedrības praktiskās mācī-

bu programmās līdz 1.novembrim. Programmas tiek piedā-

vātas 1.-12.klasei, un tās ļauj skolēniem padziļināti, praktiskā 

veidā, apgūt mācību priekšmetu standartos un programmās 

paredzēto mācību vielu, kas kopumā veicinās skolēnu intere-

si,  zināšanu apguvi un motivēs viņus mācīties. Izglītības ie-

stāde var izvēlēties, kuras mācību metodes vēlas īstenot, 

tādējādi iespējams īstenot gan tikai dažas vai arī visas prog-

rammas. Piedāvātās mācību metodes ir iespējams pielāgot 

mācību procesam un, bez maksas saņemot JAL speciālistu 

konsultācijas, tās var adaptēt ikvienā mācību priekšmetā. 

 

Visām JAL dalībskolām, būs iespēja saņemt mācību līdzek-

ļus, skolotāju un skolēnus apmācības semināros Rīgā un reģi-

onos, kā arī piedalīties nacionāla un starptautiska mēroga 

konferencēs, nometnēs un konkursos – olimpiādēs, kuru dalī-

bu nodrošinās Junior Achievement – Latvija un biedrības sa-

darbības partneri. 

 

Ikvienam izglītības iestādes pārstāvim, skolotājam un skolē-

nam ir iespēja bez maksas apmeklēt JAL rīkotos seminārus 

Rīgā un reģionos, kuri norisināsies septembrī un oktobrī. 

 

Sīkāka informācija par programmām un dalības iespējām 

tajās atrodama www.pirmaismiljons.lv, vai rakstot uz e-pastu 

jal@jal.lv  

Turpinājums no 18.lpp. 

http://www.pirmaismiljons.lv/
mailto:jal@jal.lv
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Jautā lasītājs 

 

Vai jaunajā mācību gadā paredzētas kādas izmaiņas saistībā ar pedagogu atalgojumu? 

2010./2011.m.g. pedagogu atalgojums par vienu likmi nemai-

nīsies – saskaņā ar MK noteikumiem Nr.836 „Pedagogu dar-

ba samaksas noteikumi” pedagoga zemākā mēneša darba 

algas likme ir 245 lati, kā arī pedagogs var saņemt atlīdzību 

par papildu veiktajiem pienākumiem – klases audzināšanu, 

rakstu darbu labošanu, gatavošanos nodarbībām, individuālo 

darbu ar skolēniem. 

 

Saskaņā ar finansēšanas principu „Nauda seko skolēnam”, 

no  2010.gada 1.septembra  plānotā summa, kas sekos vie-

nam skolēnam – aptuveni 700 latu gadā. 

 

Ar 2010.gada 1.septembri stājas spēkā grozījumi Ministru 

kabineta (MK) 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 

„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdo-

tāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu 

no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmssko-

las izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai”. Noteikumi paredz: 

 

no 2010.gada 1.septembra, īstenojot pedagogu darba 

samaksas principu „Nauda seko skolēnam”, speciālajās 

skolās, vispārējās izglītības iestādēs integrētiem bērniem 

ar speciālajām vajadzībām un bērniem ar speciālām vaja-

dzībām vispārējās izglītības iestāžu speciālajās klasēs vai 

grupās finansējuma aprēķināšanai piemēros koeficientu 

1,6 līdzšinējā 1,47 vietā, 

precizēti noteikumi par papildu finansējuma piešķiršanu 

programmām padziļinātai mācību priekšmeta mācīšanai, 

paredzot, ka pašvaldības iesniegs papildu informāciju šo 

programmu īstenošanas izmaksu argumentācijai, 

lai sniegtu atbalstu pašvaldībām ar ļoti zemu skolēnu blī-

vumu, grozījumi paredz finansējuma aprēķināšanai piemē-

rot skolēnu blīvuma koeficientu - 1,3 tajās administratīva-

jās teritorijās, kurās skolēnu skaits vispārizglītojošās die-

nās skolās ir vienāds vai mazāks par 0,5 skolēniem uz 1 

kvadrātkilometru, 

grozījumi arī nosaka, ka līdz 40% no valsts budžeta mēr-

ķdotācijas līdzekļiem skolas varēs izmantot pedagogu 

papildu pienākumu un atbalsta pasākumu īstenošanai. 

Tādējādi pedagogiem tiek saglabāta iespēja nākotnē pār-

iet uz 40 stundu darba nedēļu atbilstoši Darba likumam. 

 

Lai pilnveidotu pedagogu darba samaksas principu „Nauda 

seko skolēnam”, veikti grozījumi MK 2009.gada 28.jūlija notei-

kumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas 

stāsies spēkā ar 2010.gada 1.septembri. Noteikumi paredz: 

 

noteikt zemāko mēneša darba algas likmi direktora viet-

niekam metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās, nosakot to 

atkarībā no izglītības iestādē esošā valsts finansētā izglī-

tojamo skaita; 

ļaut valsts ģimnāzijas pedagogiem tarificēt vairāk par di-

vām darba stundām nedēļā par vienu darba likmi individu-

ālajam darbam ar izglītojamo mācību priekšmetā, 

valsts ģimnāzijās strādājošiem pedagogiem noteikta pie-

maksa 10% apmērā no mēneša darba samaksas (pašreiz 

paredzēta piemaksa līdz 10% apmērā). 

 

SIA „anazana” izglītības atbalsta fonds, uzsākot jauno 

mācību gadu, dāvina katrai Latvijas skolai bezmaksas 

interneta mājaslapu, ar mērķi veicināt IT prasmju apgūša-

nu skolās un to tālāku pielietošanu. Lietojot šo sistēmu, 

skolēniem pašiem būs iespējas administrēt un izmantot 

mājaslapu dažādiem izglītojošiem mērķiem un pasāku-

miem. Savukārt skolotājiem, vecākiem, uzņēmējiem, paš-

valdību pārstāvjiem u.c. ir dota iespēja būt sadarbības 

partneriem. 

 

anazana piedāvātās iespējas: 

mājas lapas un e-veikala izveides un administrēšanas 

vienkāršība; 

sistēmā ir čats, kur var saņemt sistēmas partneru atbalstu 

lapas izveides laikā; 

lietotājs pats var izveidot savu mājas lapas dizainu; 

ir paredzēta mājas lapas lietotāju reģistrācija, kas ļauj 

lietotājam nosūtīt informāciju reģistrētiem partneriem; 

sistēmā ir funkcijas, kas dod tās īpašniekam iespēju no-

teikt pieejas tiesības mājas lapas vai tās sadaļu apskatīša-

nai, rediģēšanai vai komentēšanai; 

mājas lapu var nopublicēt, atslēgt uz kādu laiku un pēc 

tam atkal nopublicēt, jo tā tiek saglabāta sistēmā 

sistēma darbojas tikai dažus mēnešus un to lieto vairāki 

tūkstoši lietotāji 14 valstīs. Lietotāju vidū ir skolas, muzeji, 

sabiedriskās organizācijas, Latvijas un ārvalstu uzņēmu-

mi, pašnodarbinātie un privātpersonas. 

 

Vairāk informācijas skolām par iespēju saņemt dāvinājumā 

bezmaksas mājaslapu:  http://www.skolas.anazana.com/ 

Latvijas skolām dāvina bezmaksas mājaslapas 

Jauna iniciatīva 

http://www.skolas.anazana.com/
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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 

 

 Ministru kabinetā 

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām" 

Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo sporta bāzu 

darbības pārbaudes kārtību un tajā iesaistāmajām institū-

cijām" 

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 

2009.gada 16.septembra rīkojumā Nr.629 "Par koncepciju 

"Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un 

sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitā-

tes nodrošināšanā""" 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts valodas politikas pa-

matnostādnēs 2005.–2014.gadam" 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 

2.marta rīkojumā Nr.137 "Par Valsts valodas politikas pa-

matnostādnēm 2005.–2014.gadam"" 

Rīkojuma projekts "Par Liepājas Tūrisma un tekstila sko-

las un Liepājas Būvamatniecības vidusskolas reorganizā-

ciju un Liepājas Valsts tehnikuma izveidi" 

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Tehniskās universitātes 

Liepājas filiāles profesionālās vidusskolas reorganizāciju, 

pievienojot Liepājas Valsts tehnikumam" 

Noteikumu projekts "Valsts izglītības informācijas sistē-

mas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība" 

Informatīvais ziņojums "Par valsts nozīmes pētniecības 

centru noteikšanu, lai nodrošinātu resursu koncentrāciju 

un Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvu ieguldījumu" 

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē pamatiz-

glītības un vidējās izglītības programmas, kuras īsteno 

privātās izglītības iestādes" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba 

samaksas noteikumi"" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, 

kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju paš-

valdību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu 

gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītī-

bas pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai"" 

 

 

 Valsts sekretāru sanāksmēs 

 

Noteikumu projekts "Sociālās korekcijas izglītības iestādes 

iekšējās kārtības noteikumi un par to pārkāpumiem pare-

dzētie sodi" 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Jaunatnes politikas valsts 

programmā 2009.-2013.gadam"" 

 

 

2010.gada augustā Ministru kabinetā apstiprinātie un Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātie 

svarīgākie IZM sagatavotie tiesību aktu projekti: 

Baltijas valstu projekta “Izglītības portāls” ietvaros sadar-

bībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju, Latvijas izglītības 

vadītāju asociāciju (LIVA) un izglītības sistēmas speci-

ālistiem no Baltijas valstīm tiek organizēta konference-

izstāde “Valsts, pašvaldības un uzņēmējdarbība izglītī-

bai”. Konference norisināsies no 7. līdz 9. oktobrim Ra-

disson Blu Hotel Latvija konferenču centrā, Elizabetes 

ielā 55, Rīgā.  

 

Pirmo reizi Latvijā norisināsies unikāls pasākums, kura ietva-

ros vienviet aicināti pulcēties izglītības iestāžu vadītāji un paš-

valdību pārstāvji no visas Latvijas un uzstāsies izglītības, eko-

nomikas un politoloģijas speciālisti gan no Latvijas, gan citām 

Baltijas valstīm. Kopīgi tiks analizēti izglītības vadītāju aktuali-

zētie ar izglītības sistēmu saistītie jautājumi, rastas inovatīvas 

idejas izglītības sistēmas attīstības jomā, vispusīgi aplūkojot 

aktuālus jautājumus, piedaloties debatēs un sniedzot efektīvu 

atbalstu izglītības iestāžu vadītājiem.  

 

Pieteikšanās konferencei un plašāka informācija organizatora 

mājaslapā www.izglitibasportals.lv  

 

Nenokavē pieteikties 

Konference - izstāde “Valsts, pašvaldības un uzņēmējdarbība izglītībai” 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK709_03082010.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK709_03082010.pdf
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40173136&mode=mk&date=2010-08-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40173136&mode=mk&date=2010-08-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40173136&mode=mk&date=2010-08-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40176222&mode=mk&date=2010-08-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40176222&mode=mk&date=2010-08-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40176222&mode=mk&date=2010-08-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40176222&mode=mk&date=2010-08-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40176222&mode=mk&date=2010-08-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139198&mode=mk&date=2010-08-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139198&mode=mk&date=2010-08-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139197&mode=mk&date=2010-08-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139197&mode=mk&date=2010-08-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139197&mode=mk&date=2010-08-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40187153&mode=mk&date=2010-08-17
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40187153&mode=mk&date=2010-08-17
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40187153&mode=mk&date=2010-08-17
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40187151&mode=mk&date=2010-08-17
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40187151&mode=mk&date=2010-08-17
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40187151&mode=mk&date=2010-08-17
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK788_17082010.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK788_17082010.pdf
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40187173&mode=mk&date=2010-08-17
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40187173&mode=mk&date=2010-08-17
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40187173&mode=mk&date=2010-08-17
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK_806_24082010.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK_806_24082010.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK_806_24082010.pdf
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40185096&mode=mk&date=2010-08-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40185096&mode=mk&date=2010-08-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40185096&mode=mk&date=2010-08-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40184355&mode=mk&date=2010-08-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40184355&mode=mk&date=2010-08-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40184355&mode=mk&date=2010-08-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40184355&mode=mk&date=2010-08-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40184355&mode=mk&date=2010-08-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40184355&mode=mk&date=2010-08-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40184355&mode=mk&date=2010-08-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40184355&mode=mk&date=2010-08-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40188178
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40188178
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40188178
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40188179
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40188179
http://www.izglitibasportals.lv/

