
darbā, lai kopīgi panāktu sa-

skaņotu rīcību izglītībā un 

visu mūsu ieceru īstenošanos, 

kas sekmētu līdzsvarotu un 

ilgtspējīgu valsts attīstību, 

nodrošinātu ikviena iedzīvotā-

ja labklājību un veicinātu Lat-

vijas konkurētspēju. 

 

Šis būs regulārs izdevums, 

tādēļ būsim pateicīgi par Jūsu 

priekšlikumiem turpmāko 

izdevumu veidošanā, kā arī 

sniegsim atbildes uz Jūs inte-

resējošiem jautājumiem. 

 

Cerot uz turpmāku sadarbību –  

 

Tatjana Koķe,  

izglītības un zinātnes ministre  

Ar prieku 

sveicu Jūs 

šajā īpašajā 

tikšanās 

reizē – saņe-

mot un lasot 

pirmo Izglī-

tības un 

zinātnes ministrijas elektronis-

ko izdevumu, kas tapis reģi-

onālo izglītības konferenču 

„Dialogs un saskaņota rīcība 

izglītībā” dalībnieku priekšli-

kumu rezultātā! 

 

Vēlos uzsvērt, ka šis laiks Lat-

vijas izglītībā ir īpašs – izglītī-

ba definēta kā viena no valsts 

attīstības prioritātēm. Vienlai-

kus pateicoties nacionālajam 

un Eiropas Savienības finansē-

jumam, tiek modernizēta 

izglītības infrastruktūra, vei-

cināta cilvēkresursu attīstība, 

pilnveidota izglītības pieeja-

mība ikvienam Latvijas iedzī-

votājam, sākot no pirmskolas 

līdz izglītībai visa mūža garu-

mā. 

 

Ar šī izdevuma palīdzību 

esam iecerējuši veidot dina-

misku dialogu ar ikvienu 

interesentu, īpaši – pedago-

giem, studentiem, skolēniem 

un viņu vecākiem. Esmu pār-

liecināta, ka elektroniskais 

izdevums rosinās diskusijas, 

ļaus operatīvi uzklausīt Jūsu 

viedokļus un priekšlikumus, 

kā arī ņemot tos vērā Izglītī-

bas un zinātnes ministrijas 

Sveicināti! 

IZM pilnveido profesionālās izglītības sistēmu 

No šā gada februāra Izglītības 

un zinātnes ministrija (IZM) 

kopā ar Valsts kontroli (VK) 

veica rūpīgu darbu, analizējot 

VK atzinuma projektu saistībā 

ar veikto revīziju profesionālās 

izglītības sistēmā. Kopīgi ar 

VK izstrādāts un saskaņots 

Rīcības plāns revīzijas ieteiku-

mu ieviešanai laika periodā 

līdz 2013.gadam un uzsākts 

darbs pie konkrētu plānu īste-

nošanas. 
 

IZM valsts sekretārs Mareks 

Gruškevics uzsver, ka VK 

revīzijas ziņojums apstiprina 

IZM pēdējā gada centienus 

veikt būtiskus uzlabojumus 

profesionālās izglītības sistē-

mas sakārtošanā, tajā skaitā – 

sadarbību ar darba devējiem, 

profesionālās izglītības iestā-

žu tehnisko nodrošinājumu 

un iesākto darbu studiju prog-

rammu uzlabošanā. 
 

Konceptuāli jaunu pieeju 

profesionālās izglītības sistē-

mā ieviesīs jaunais Profesi-

onālās izglītības likums, pie 

kura IZM šobrīd strādā ciešā 

sadarbībā ar darba devējiem 

un sociālajiem partneriem. 

Topošais Profesionālās izglī-

tības likumprojekts paredz 

palielināt profesionālās tālāk-

izglītības programmu elastī-

gumu, kā arī paredz dažādu 

profesionālo kvalifikāciju 

ieguves iespējas paplašināša-

nu vienas izglītības program-

mas ietvaros. Jaunais Profesi-

onālās izglītības likums preci-

zēs valsts un darba devēju 

sadarbību un atbildību visos ar 

profesionālo izglītību un pro-

fesionālo kvalifikāciju saistī-

tajos jautājumos, to skaitā 

audzēkņu kvalifikācijas prak-

sēm. 

 

VK atzinumā „Profesionālās 

izglītības sistēmas realizācija 

atbilstīgi izvirzītajiem mēr-

ķiem” īpaši uzsvērta nepiecie-

šamība paaugstināt IZM un 

darba devēju, sociālo partneru 

sadarbību.  

 

2008.gada 9.aprīlī  

Izglītības un zinātnes ministrijas 

informatīvais izdevums 

Šajā numurā: 

Sveicināti pirmajā informa-

tīvajā izdevumā!  

1 

IZM pilnveido profesionā-

lās izglītības sistēmu  

1 

Profesionālo izglītību pada-

rīs pievilcīgāku, piešķirot 

mērķstipendijas  

2 

Tiks pilnveidota augstākās 

izglītības atbilstība valsts 

attīstības vajadzībām 

3 

Darbu uzsākusi Valsts 

pārbaudījumu informācijas 

sistēma  

4 

Jaunās tehnoloģijas – 

mūsdienu izglītības virzītāj-

spēks 

4 

LVAVA organizē ikgadējo 

konferenci „Valoda darbī-

bai un sadarbībai”  

5 

IZM ciemosies ES dalībval-

stu izglītības darbinieki  

5 

Izdotas grāmatas speci-

ālās izglītības pedagogiem  

6 

1.lapa 

Nenokavē pieteikties! 

Aicina pieteikties pirmajam 

Izglītības inovācijas fonda 

projektu konkursam  

7 

Izsludināts projektu kon-

kurss „Sporta inventāra 

iegādes palīdzības prog-

ramma”  

7 

Latgales reģiona izglītības 

iestādes var pieteikties 

projektu konkursā  

8 

Iespējams saņemt papildu 

finansējumu Leonardo da 

Vinci mobilitātes projek-

tiem  

8 

Piedāvā iespēju studēt vai 

stažēties Norvēģijas, Īslan-

des un Lihtenšteinas 

augstskolās  

9 

Nr.1 



Turpinājums no 1.lpp. 
 

Lai izveidotu mehānismu 

sociālo partneru iesaistei un 

līdzatbildībai  profesionālās 

izglītības procesos, IZM Pro-

fesionālās izglītības adminis-

trācija jau 2007.gadā īstenoja 

Nacionālās programmas pro-

jekta „Vienotas metodikas 

izstrāde profesionālās izglītī-

bas kvalitātes paaugstināšanai 

un sociālo partneru iesaistei 

un izglītošanai”.  

 

Nacionālās programmas pro-

jekta ietvaros tika izstrādāts 

sociālo partneru iesaistes un 

līdzatbildības mehānisms, kā 

arī metodiku sistēma, kuru 

īstenojot tiks būtiski paaugsti-

nāta profesionālās izglītības 

kvalitāte un atbilstības tuvinā-

šanās darba tirgus prasībām. 

Projektu atzinīgi novērtēja 

sadarbības partneri un Latvi-

jas Darba devēju konfederāci-

ja. 

 

Lai nodrošinātu profesionālās 

izglītības sistēmas mērķtiecī-

gu vadību un valsts budžeta 

līdzekļu izlietojumu atbilstoši 

profesionālās izglītības politikas 

dokumentos noteiktajiem mēr-

ķiem, izstrādātajā Rīcības plānā 

galvenais uzsvars likts uz finan-

šu resursu efektīvu izmantoša-

nu. Profesionālo izglītības iestā-

žu tīkla sakārtošanā būtiska 

loma ir arī mērķtiecīgai finanšu 

piesaistei no Eiropas Savienības 

struktūrfondiem, kuru piesaistei 

IZM jau pievērš īpašu uzmanī-

bu. 

 

 2004. – 2006.gada periodā pie-

saistot finansējumu no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF), ir izstrādāti un īstenoti  

28 projekti, kuru kopējās izmak-

sas  ir gandrīz  3, 2 milj. latu - 

veikta  28 profesionālās izglītī-

bas iestāžu infrastruktūras un 

mācību aprīkojuma modernizā-

cija. Savukārt no Eiropas Soci-

ālā fonda (ESF) īstenoti 204 

projekti par kopējo finansējumu 

vairāk kā 6,5  milj. latu, kuru 

mērķis  ir studiju programmu 

uzlabošana sākotnējā profesi-

onālajā izglītībā ekonomikai 

svarīgās nozarēs. 

 

2007.- 2013.gada periodā no 

ERAF profesionālās izglītības 

infrastruktūras uzlabošanai ir 

plānoti aptuveni 60,9 milj. latu, 

bet no ESF 32,25 milj.latu pa-

redzēti profesionālās izglītības 

kvalifikācijas sistēmas izveidei, 

studiju programmu modernizē-

šanai, prakses vietu nodrošinā-

šanai,  profesionālās izglītības 

pedagogu tālākizglītībai un  

kvalifikācijas celšanai – stažē-

šanās uzņēmumos, pieredzes 

apmaiņa,  kā arī  profesionālās 

izglītības pievilcības  celšana, 

paredzot papildu stipendijas 

profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņiem. 

 

„Tikai savstarpēji atbildīgas 

sadarbības rezultātā starp IZM, 

izglītības iestādēm, darba devē-

jiem un sociālajiem partneriem 

tiks nodrošināta profesionālās 

izglītības prestiža paaugstināša-

nās un sabiedrības attieksmes 

maiņa, pamatota ar sakārtotu 

infrastruktūru, izglītotiem un 

profesionāliem pedagogiem un 

darba tirgus prasībām atbilsto-

šām programmām,” uzsver 

IZM valsts sekretāra vietniece 

nozares politikas jautājumos 

Kristīne Vāgnere. 

sekmēm mācību procesā un 

veiksmīgi nokārtotiem pārbau-

des eksāmeniem, tādējādi uzla-

bojot iegūtās izglītības kvalitāti 

un veicinot jauniešu motivāciju 

profesionālās izglītības un kva-

lifikācijas ieguvei. 

 

2008.gada 27.martā Valsts sek-

retāru sanāksmē tika izsludināts 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

izstrādātais Ministru kabineta 

(MK) noteikumu projekts 

“Noteikumi par darbības prog-

rammas „Cilvēkresursi un no-

darbinātība” papildinājuma 

1.2.1.1.4.apakšaktivitāti 

„Sākotnējās profesionālās izglī-

tības pievilcības veicināšana””, 

kas nosaka kārtību, kādā īsteno 

darbības programmas, kā arī 

ESF projekta iesniegumu vērtē-

šanas kritērijus, prasības projek-

ta iesniedzējam, atbildīgo iestā-

Lai uzlabotu sākotnējās profe-

sionālās izglītības programmu 

pievilcību jauniešiem, kā arī, 

lai palielinātu to jauniešu īpat-

svaru, kas iegūst profesionālo 

izglītību un kvalifikāciju, 

nākamo sešu gadu laikā labā-

kajiem audzēkņiem tiek plā-

nots piešķirt mērķstipendijas, 

tām paredzot vairāk nekā 10 

miljonus latus no Eiropas 

Savienības Sociālā fonda 

(ESF) līdzekļiem. 

 

Atbalsts paredzēts profesionā-

lās pamatizglītības, arodizglī-

tības un profesionālās vidējās 

izglītības programmu pievilcī-

bas veicināšanai, piešķirot 

mērķstipendijas studējošajiem 

jauniešiem prioritāri atbalstā-

majās jomās (arhitektūra un 

būvniecība, inženierzinātnes 

un tehnoloģijas) par labām 

di un sadarbības iestādi, kom-

petences sadalījumu starp šīm 

iestādēm un sadarbības kārtību, 

kā arī atbildīgās iestādes un 

sadarbības iestādes funkcionā-

lās padotības formu. Pirms no-

teikumu projekts stājas spēkā, 

tas vēl jāapstiprina MK. 

Laika posmā no 2007.-

2013.gadam mērķstipendijām 

paredzēts izlietot 10 500 718 

latus, tai skaitā ESF līdzfinan-

sējumu 8 925 610 latus un 

valsts budžeta finansējumu 

1 575 108 latus. 

 

Maksimāli pieļaujamais ESF 

līdzfinansējuma apmērs ir 85 

procenti no kopējās projekta 

attiecināmo izmaksu kopsum-

mas. Valsts projekta īstenošanā 

nodrošina finansējumu 15 pro-

centu apmērā no projekta attie-

cināmo izmaksu kopsummas. 

Profesionālo izglītību padarīs pievilcīgāku, piešķirot mērķstipendijas 

2.lapa 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

IZM valsts sekretārs 

Mareks Gruškevics 

Eiropas Sociālais 

fonds palīdz ikvienam 

iedzīvotājam pilnvei-

dot prasmes un uzlabot 

darba izredzes. 

“VK revīzijas ziņojums 

apstiprina IZM pēdējā 

gada centienus veikt 

būtiskus uzlabojumus 

profesionālās 

izglītības sistēmas 

sakārtošanā” 

Nr.1 



Izglītības un zinātnes minis-

trija (IZM) izstrādājusi kon-

cepciju „Valsts attīstībai 

atbilstošs augstākās izglītī-

bas studiju programmu sada-

lījuma pa nozarēm modelis”. 

Šīs koncepcijas izstrāde bija 

viens no pieciem IZM uzdo-

tajiem Ivara Godmaņa vadītā 

Ministru kabineta neatlieka-

majiem uzdevumiem pirma-

jām 100 valdības dienām. 

 

Koncepcija vērsta uz darba 

tirgus vajadzībām atbilstošu, 

augsti kvalificētu speciālistu 

skaita palielināšanas mehā-

nismu izstrādi efektīvas iz-

glītības un apmācības politi-

kas īstenošanai. Pašreizējā 

augstākās izglītības iestāžu 

beigušo speciālistu struktūrā 

Latvijā jau ilgāku laiku do-

minē sociālās zinātnes, bet ir 

nepietiekams dabaszinātņu, 

inženierzinātņu un tehnolo-

ģiju studiju programmu bei-

gušo īpatsvars. Neraugoties 

uz ievērojamu valsts budžeta 

līdzekļu pārdali par labu 

dabaszinātņu un inženierzi-

nātņu studiju programmām 

(laika posmā no 2001.–

2007.gadam dabaszinātņu un 

inženierzinātņu jomās valsts 

finansēto studiju vietu skaits 

palielināts par 1726 studiju 

vietām), Latvijā tomēr jopro-

jām ir viens no zemākajiem 

dabaszinātņu un inženierzi-

nātņu studentu īpatsvariem 

studējošo kopskaitā salīdzi-

nājumā ar Eiropas Savienī-

bas (ES) valstīm. 

 

Koncepcijas projekts sagata-

vots ar Ekonomikas ministri-

jas, Labklājības ministrijas, 

Reģionālās attīstības un paš-

valdību lietu ministrijas un 

Nacionālās trīspusējās sadar-

bības padomes speciālistu 

līdzdalību, projekts ap-

spriests ar Latvijas augstsko-

lām un Augstākās izglītības 

padomi. 

Koncepcija 24.martā izsludi-

nāta Valsts sekretāru sanāk-

smē un tiek virzīta apstipri-

nāšanai Ministru kabinetā. 

 

Pēdējo gadu laikā izglītības 

piedāvājums aizvien aktīvāk 

tiek veidots, sadarbojoties ar 

darba tirgus pārstāvjiem un 

darba devēju asociācijām, 

kuras formulē prasības pēc 

speciālistiem savās nozarēs 

un vēršas ar savu pieprasīju-

mu IZM, Augstākās izglītī-

bas padomē vai pie konkrē-

tām augstskolām un kole-

džām. Kā pozitīvu piemēru 

var minēt IZM sadarbību ar 

darba devējiem informāciju 

tehnoloģiju jomā. Pateicoties 

viņu iniciatīvai un tam, ka 

informāciju tehnoloģijas ir 

viens no Latvijas zinātnes 

prioritārajiem virzieniem, 

tika izstrādāts un veiksmīgi 

lietots studentu un nepiecie-

šamo speciālistu skaita prog-

nozes modelis un sagatavots 

nozarei nepieciešamais speci-

ālistu skaits. 

 

Kopš 2005.gada IZM veik-

smīga sadarbība izveidoju-

sies arī ar Vides ministriju un 

Latvijas Ķīmijas un farmāci-

jas uzņēmēju asociāciju. At-

bilstoši Vides ministrijas 

priekšlikumiem par vides 

zinātņu un ķīmijas nozaru 

speciālistu nepieciešamību, 

kā arī atbalstot Latvijas Ķī-

mijas un farmācijas uzņēmē-

ju asociācijas iesniegtos 

priekšlikumus par nepiecie-

šamību sagatavot speciālis-

tus ķīmijas un ķīmijas tehno-

loģijas zinātnēs, augstskolās 

2005., 2006. un 2007.gadā 

kopā par 185 vietām ir palie-

lināts vides zinātņu un par 

87 vietām – ķīmijas un ķīmi-

jas tehnoloģijas studiju vietu 

skaits. 

 

Sadarbībā ar Ārlietu minis-

triju un IZM Tulkošanas un 

terminoloģijas centru apzi-

nāta nepieciešamība palieli-

nāt tulku un tulkotāju, kā arī 

juristu – lingvistu (tulkotāju 

ar juridisko izglītību) skaitu 

ES institūciju vajadzībām. 

2006.gadā attiecīgais valsts 

finansēto studiju vietu skaits 

palielināts par 30 vietām. 

 

Plānojot valsts budžeta stu-

diju vietu sadalījumu katram 

nākošajam gadam, notiek 

sadarbība arī ar citām ieinte-

resētajām ministrijām un 

IZM sadarbības partneriem. 

 

2007./2008.akadēmiskajā 

gadā Latvijas augstskolās un 

koledžās tiek īstenotas 674 

studiju programmas. Kopē-

jais studējošo skaits 

2006./2007.akad. gadā bija 

129 503 jeb 566 studējošie 

uz 10 000 iedzīvotājiem, bet 

2007./2008.akad. gadā – 

127 050, jeb 552 studējošie 

uz 10 000 iedzīvotājiem. Tas 

ir otrs augstākais rādītājs 

pasaulē. Latvijā ir arī viens 

no augstākajiem studējošo 

īpatsvariem Eiropā vecuma 

grupā no 18 līdz 39 gadiem. 

2007./2008. akadēmiskajā 

gadā valsts finansēto studiju 

skaita īpatsvars ir 25%. 

Pilnveidos augstākās izglītības atbilstību  

valsts attīstības vajadzībām 

3.lapa 

 

“Pēdējo gadu laikā 

izglītības piedāvājums 

aizvien aktīvāk tiek 

veidots, sadarbojoties ar 

darba tirgus pārstāvjiem 

un darba devēju 

asociācijām, kuras 

formulē prasības pēc 

speciālistiem savās 

nozarēs un vēršas ar savu 

pieprasījumu IZM, 

Augstākās izglītības 

padomē vai pie konkrētām 

augstskolām un 

koledžām.” 

IZM Augstākās izglītības 

departamenta direktore 

Gita Rēvalde 

Nr.1 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 



Izglītības un zinātnes ministri-

jas īstenotā Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda projekta 

„Latvijas vispārizglītojošo 

skolu informatizācija” ietvaros 

2008.gada martā darbu uzsā-

kusi Valsts pārbaudījumu in-

formācijas sistēma. Ar šīs sis-

tēmas palīdzību tiks nodroši-

nāta operatīva informācijas 

apmaiņa starp dažādām izglītī-

bas sistēmā iesaistītajām iestā-

dēm (piemēram, skolām un 

Izglītības satura un eksamināci-

jas centru – t.i., šajā sistēmā 

skolotāji varēs elektroniski 

reģistrēt skolēnus centralizēta-

jiem eksāmeniem, un viņiem 

nebūs jānes reģistrācijas doku-

menti uz izglītības pārvaldēm 

u.tml.) Tika arī nodrošinātas 

apmācības 40 izglītības pārval-

žu un skolu darbinieku pār-

stāvjiem darbam ar jaunajiem 

informācijas resursiem un re-

ģistrācijas sistēmu centralizēta-

jiem eksāmeniem. 

bas un zinātnes ministrijas 

pārstāvji – valsts sekretārs 

M.Gruškevics, valsts sekretāra 

vietniece nozares politikas 

jautājumos K.Vāgnere, projek-

ta „Latvijas vispārizglītojošo 

skolu informatizācija” projek-

tu vadītājs E.Pudzis, Īpašu 

uzdevumu ministre elektronis-

kās pārvaldes lietās I.Gudele, 

Izglītības satura un eksaminā-

cijas centra vadītājas vietniece 

administratīvajos un eksami-

nācijas jautājumos A.Irbe, A/S 

„Datorzinību Centrs” projektu 

vadītājs A.Ķikāns, Īpašu uzde-

vumu ministra elektroniskās 

pārvaldes lietās sekretariāta 

projektu pārvaldības sektora 

vadītājs A.Sviklis, „Junior 

Achievement Latvia” izpilddi-

rektore J.Jakovļeva un 

17.aprīlī Rīgā norisināsies 

konference „Jaunās tehnoloģi-

jas – mūsdienu izglītības virzī-

tājspēks”. Konferences ietva-

ros notiks apaļā galda diskusi-

ja ar mēdiju pārstāvjiem, tiks 

sniegta informācija par vienu 

noslēgušos posmu skolu infor-

matizācijā – nodrošinājumu ar 

datortehniku, internetu un 

jaunu informācijas resursu 

izveidi, demonstrēts un sīkāk 

raksturots jaunizveidotais sko-

lu portāls www.skolas.lv un 

Izglītības satura un eksaminā-

cijas centra valsts pārbaudīju-

mu informācijas sistēma. Spe-

ciālisti informēs arī par turp-

māk veicamajiem darbiem 

izglītības informatizācijas un 

modernizācijas jomā. 

Konferencē piedalīsies Izglītī-

„Microsoft” izglītības sadaļas 

vadītāja L.Ābola. 

 

Šobrīd ir izveidots 38 pilotsko-

lu saraksts, kuras pirmās uz-

sāks darbu pie portāla satura 

izveides un tā resursu izmanto-

šanas. Ir veikta 120 skolu un 

Izglītības un ministrijas pār-

stāvju apmācība darbam ar šo 

portālu. Topošais portāls būs 

ērti izmantojams skolu ikdie-

nas darbā un tajā tiks izvietota 

pedagogiem, skolēniem un 

viņu vecākiem aktuāla infor-

mācija. 

 

Sīkāka informācija:  
projekta „Latvijas vispārizglī-

tojošo skolu informatizācija” 

vadītājs Edgars Pudzis, tālrunis 

67047952. 

Darbu uzsākusi Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma 

Jaunās tehnoloģijas – mūsdienu izglītības virzītājspēks 

4.lapa 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Konferences laikā tiks 

prezentēts jaunizveido-

tais skolu portāls 

Valsts pārbaudījumu 

informācijas sistēmas 

vietne 

Jaunā sistēma vien-

kāršos pieteikšanos 

valsts pārbaudījumiem 
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reģionālo izglītības pārvalžu 

darbinieki, gan vispārizglīto-

jošu skolu, augstskolu un tā-

lākizglītības mācību iestāžu 

vadītāji un mācību spēki. 

Programmas ietvaros dalīb-

niekus iepazīstinās ar Latvijas 

izglītības sistēmu, īpaši ak-

centējot Eiropas Savienības 

struktūrfondu ieguldījumu 

valsts izglītības politikas īste-

nošanu visos tās līmeņos 

(vispārējā, profesionālajā un 

augstākajā izglītībā, kā arī 

pieaugušo tālākizglītībā). Vi-

zītes dalībnieki apmeklēs arī 

visu līmeņu izglītība iestādes 

Rīgā un citos Latvijas nova-

dos, kā arī iepazīsies ar Rīgas 

No 14.aprīļa līdz 18.aprīlim 

Izglītības un zinātnes ministri-

jā (IZM) viesosies Eiropas 

Savienības Mūžizglītības prog-

rammas apakšprogrammas 

„Mācību braucienu programma 

izglītībā un profesionālajā ap-

mācībā” mācību vizītes dalīb-

nieki. Izglītības darbinieki šo 

programmu līdz šim pazina ar 

nosaukumu Arion, un jaunais 

nosaukums ir ieviests tikai 

kopš 2008.gada. 

 

Mācību vizītē Rīgā ieradīsies 

11 dalībnieki no Vācijas, Itāli-

jas, Lielbritānijas, Francijas, 

Nīderlandes un Rumānijas, 

kuru vidū ir gan ministriju un 

un Latvijas kultūras vērtībām. 

 

Tā kā vizītes mērķis ir veici-

nāt izglītības darbinieku in-

formācijas apmaiņu Eiropas 

Savienības dalībvalstīs un 

vizītes dalībnieki ir izteikuši 

arī vēlmi ciešāk sadarboties 

ar Latvijas izglītības politikas 

veidotājiem un izglītības ie-

stādēm, interesenti aicināti 

sazināties ar vizītes atbildīgo 

koordinatori - Struktūrfondu 

departamenta Atklātu kon-

kursu nodaļas vadītāju Ilzi 

Buliginu, e-pasta adrese il-

ze.buligina@izm.gov.lv, tāl-

runis 67047835.  

IZM viesosies Eiropas Savienības  dalībvalstu izglītības darbinieki 

5.lapa 

 

LVAVA organizē ikgadējo konferenci „Valoda darbībai un sadarbībai” 

Latviešu valodas apguves 

valsts aģentūra 25. aprīlī Rīgas 

Kongresu namā organizē kon-

ferenci, kas veltīta valodas 

lomas aktualizēšanai izglītības 

procesā.  Konference notiek 

Eiropas Savienības struktūr-

fondu Nacionālās programmas 

“ Latviešu valodas apguve” 

projekta “Latviešu valodas kā 

valsts valodas apguve vidējās 

izglītības pakāpē”  ietvaros. 

Konferences mērķis ir sekmēt 

izpratni par valodas lomu 

izglītībā un veicināt dažādu 

viedokļu apmaiņu par otrās 

valodas apguvi un bilingvālās 

izglītības iespējām  Latvijā. 

Ziņojumos, paneļdiskusijā un 

darba grupās valodas apguve 

tiks skatīta filozofiskā, psiholo-

ģiskā, pedagoģiskā un metodis-

kā aspektā. 

 

 

Interesenti aicināti pieteikties 

līdz 15.aprīlim, tālr.29896918,  

e-pasts:  lvava@lvava.gov.lv 
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Par Latvijas skolu portālu 

 

Jaunais Latvijas skolu portāls 

atvieglo un padara mūsdienī-

gāku mācību gaitu, dodot ie-

spēju pilnvērtīgāk izmantot 

modernās informācijas un ko-

munikācijas tehnoloģijas. 

 

Portālā ir iespēja uzzināt aktu-

ālo informāciju par ikvienas 

skolas aktivitātēm, darbu vasa-

rā, tālākās izglītības virzieniem 

utt., kā arī elektroniski kārtot 

kontroldarbus, padarīt pieeja-

mus un izpildīt mājasdarbus, 

kā arī piedāvā daudzas citas 

iespējas, kas palīdz mācību 

procesu veidot pārskatāmāku, 

atvieglo darbu skolas 

vadībai un iesaista mācību 

procesā skolēnu vecākus. Tā-

dējādi mācību procesā tiek 

līdzvērtīgi iesaistītas visas pus-

es skola, skolotāji, skolēni un 

viņu vecāki.  

 

Portāls Skolas.lv sniedz vieno-

tu un daudzfunkcionālu skolas 

informācijas apmaiņas procesu 

vadības un e-apmācības risinā-

jumu, kas ir ērti lietojams, 

viegli uzturams un drošs. 

 

Atsevišķu skolu informatīvo 

lapu vai mācību procesa sadar-

bības vietņu izveides un ievie-

šanas laiks atkarībā no katras 

skolas specifiskajām vajadzī-

bām, vēlmēm un iespējām ir 2 

- 4 mēneši. 

http://www.apa.lv/?node=39
mailto:lvava@lvava.gov.lv
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Valsts speciālās izglītības 

centrs (VSIC) sadarbībā ar 

Rēzeknes rajona padomi un 

Rēzeknes augstskolu ir sarūpē-

jis grāmatas speciālo skolu 

skolotājiem un vispārējās iz-

glītības iestāžu skolotājiem, 

kuri nodarbojas ar iekļaujošās 

izglītības un bērnu ar dažāda 

veida attīstības traucējumiem 

integrācijas jautājumiem. Tās 

paredzētas arī pašvaldību pe-

dagoģiski medicīnisko komisi-

ju un citiem speciālistiem. 

Tādējādi viena rajona pieredze 

ar VSIC atbalstu tiks izplatīta 

arī citviet Latvijā. Plānots, ka 

speciālisti ar šīm publikācijām 

tiks iepazīstināti klātienē – 

semināros, pieredzes apmaiņas 

u.c. pasākumos. 

 

Jauno grāmatu saraksts: 

 

V.Čepele „Nepietiekoši mācī-

bu sasniegumi pamatskolā”. 

Brošūrā izvērtēti pusaudžu 

nepietiekošu mācību sasniegu-

mu faktori un raksturoti svarī-

gākie to novēršanas aspekti, kā 

arī aprakstītas labvēlīgas mācī-

bu vides veidošanas iespējas 

skolā. 
 

M.Rozenfelde „Bērns ar at-

tīstības problēmām vispārē-

jās izglītības iestādē”. Šajā 

publikācijā raksturota bērnu ar 

attīstības traucējumiem integ-

rācija bērna dzīves vietai tuvā-

kajā vispārējās izglītības iestā-

dē, raksturoti sekmīgas integ-

rācijas priekšnoteikumi, aplū-

koti iekļaujošas skolas darbī-

bas pamatprincipi, atspoguļota 

Rēzeknes pieredze šo bērnu 

integrācijā vispārējās izglītības 

iestādēs, kā arī aprakstīts atšķi-

rīgs aprobētais pašvaldības 

pedagoģiski medicīniskās ko-

misijas darba modelis. 
 

O.Kukuškina, T.Koroļevska 

„Informācijas tehnoloģiju 

pielietojums speciālajā izglī-

tībā”. Publikācijā raksturotas 

informācijas tehnoloģiju pie-

dāvātās iespējas jaunu mācību 

līdzekļu sagatavošanā bērniem 

ar attīstības traucējumiem, kā 

arī sniegti metodiskie ieteiku-

mi. 

 

R.Orska, A.Olutnika „Bērns ar 

attīstības traucējumiem vis-

pārējās izglītības iestādē”. 

Šī publikācija pievēršas mācī-

šanās traucējumiem, bērnu uz-

vedības traucējumiem un to 

korekcijas iespējām, bērnu ar 

attīstības traucējumiem integrā-

cijai vispārējās izglītības iestā-

dēs, dažādiem iekļaujošās un 

atbalstošās izglītības aspek-

tiem, kā arī norādīti pielāgoju-

mi, kas domāti skolēniem ar 

mācīšanās traucējumiem. 
 

„Inovācijas skolotāja logopē-

da darbībā”. Pirmais studiju 

programmas „Skolotājs - 

logopēds” zinātniski metodisko 

materiālu krājums, kurā autori 

pievēršas dažādām logopēdijas 

aktualitātēm. 
 

„Inovācijas skolotāja logopē-

da darbībā”. Otrais studiju 

programmas „Skolotājs - logo-

pēds” zinātniski metodisko 

materiālu krājums. 
 

„Inovācijas skolotāja logopē-

da darbībā”. Trešais studiju 

programmas „Skolotājs - 

logopēds” zinātniski metodisko 

materiālu krājums. 
 

„Izglītības iestāžu mācību 

vide: problēmas un risināju-

mi”. Zinātnisko rakstu krā-

jums. Šajā krājumā iekļauti 

raksti, kas pievēršas atbalsta 

sniegšanai skolēniem ar īpaša-

jām vajadzībām, integrācijai, 

mazinot bērnu ar attīstības trau-

cējumiem segregāciju un citiem 

aktuāliem jautājumiem. 
 

O.Čapkeviča „Bērnu ar vidēji 

smagiem un smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem 

audzināšana un apmācība”. 

Darbā sniegts īss bērnu ar vidē-

jiem un smagiem garīgās attīs-

tības traucējumiem psiholoģis-

ki pedagoģiskais raksturojums, 

aplūkotas diagnostikas un izpē-

tes iespējas mācību procesā, 

apskatīti pamatvirzieni darbā 

ar šādiem bērniem. Īpaša uz-

manība šajā publikācijā pievēr-

sta korekcijas darbam ar bēr-

niem agrīnajā un pirmsskolas 

vecumā. 
 

T.S.Zikova, M.A.Zikova 

„Priekšmetpraktiskās darbī-

bas mācīšanas metodika 

nedzirdīgiem bērniem”. 

Metodiskajā materiālā aplūko-

tas vispārējās un valodas veici-

nāšanas iespējas speciālās 

priekšmetpraktiskās stundās, 

kā arī sniegta metodika kā at-

tīstīt domāšanu, veicināt runas 

uztveri, apguvi, saskarsmes 

prasmi, attīstīt darbības plāno-

šanas spējas. 
 

G.A.Tavartkiladze, 

N.D.Šmatko „Dzirdes traucē-

jumu diagnosticēšana bēr-

niem”. Metodiskajā materiālā 

sniegtas dažāda vecuma bērnu 

dzirdes apsekošanas metodes, 

kuras var tikt izmantotas bērnu 

pazeminātas dzirdes noteikša-

nai. 
 

„Bērns ar garīgās attīstības 

traucējumiem izglītības pro-

cesā”. Pedagoģijas un 

psiholoģijas katedras studiju 

programmas „Speciālās izglītī-

bas skolotājs” zinātniski 

metodisko materiālu krājums. 

Krājumā pievērsta uzmanība 

dažādiem mācību jautājumiem 

(domāšanas attīstīšana 

matemātikā, mācību motivāci-

ja, valodas traucējumi un to 

korekcijas iespējas), izglītojot 

bērnus ar garīgās attīstības 

traucējumiem. 
 

N.Malofejevs „Rietumeiropa: 

sabiedrības un valsts attiek-

smes pret personām ar 

attīstības traucējumiem evo-

lūcija”. 

Monogrāfijā aplūkoti speciālās 

izglītības rašanās, veidošanās 

un attīstības vēsturiskie un 

sociokultūras pamati, raksturo-

jot sabiedrības un valsts attiek-

smes izmaiņas attiecībā pret 

cilvēkiem ar attīstības traucē-

jumiem. 

Grāmatas speciālās izglītības pedagogiem 

6.lapa 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Valsts speciālās izglītī-

bas centra mājas lapa: 

www.vsic.gov.lv 

Iekļaujošās izglītības 

iestāžu speciālisti 

grāmatas varēs saņemt 

semināros un citos 

pasākumos.  

 

Citi speciālisti par 

iespēju saņemt 

grāmatas aicināti 

interesēties, rakstot uz 

e-pastu:  

vsic@izm.gov.lv, 

norādot vēlamo 

grāmatu un informāciju 

par sevi .  
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Līdz šā gada 30.aprīlim profe-

sionālās izglītības iestādes un 

pašvaldības var pieteikties 

Izglītības un zinātnes ministri-

jas (IZM) izsludinātajā pro-

jektu konkursā „Sporta inven-

tāra iegādes palīdzības prog-

ramma”. 

 

Konkurss tiek rīkots Nacionā-

lās sporta attīstības program-

mas 2006. – 2012.gadam ie-

tvaros, lai sekmētu veselas, 

fiziski un garīgi attīstītas per-

sonības harmonisku veidoša-

nu, nodrošinātu mācību 

priekšmeta „Sports” pilnvērtī-

gu satura realizāciju, kā arī lai 

nodrošinātu interešu izglītības 

un profesionālās ievirzes iz-

glītības pilnveidošanai nepie-

ciešamā sporta inventāra iegā-

di. 

 

2008.gada valsts budžeta prog-

rammas „Sports” apakšprog-

rammā „Sporta būves” kon-

kursa realizācijai piešķirti 

250 000 latu, no kuriem 

200 000 latu – vispārējās izglī-

tības iestādēm, 40 000 latu – 

pašvaldību dibinātām profesi-

onālās ievirzes sporta izglītī-

bas iestādēm un 10 000 latu  – 

profesionālās  izglītības iestā-

dēm. 

 

Konkursa ietvaros tiek finan-

sēta sīkā inventāra, lielā inven-

tāra un palīginventāra, kā arī 

mācību līdzekļu iegāde. Pro-

jekta iesniedzējs projekta īste-

nošanā piedalās ar līdzfinansē-

jumu ne mazāk kā 50% apmē-

rā no kopējā projekta ietvaros 

pieprasītā finansējuma apmēra. 

Valsts finansējums apstiprinā-

tā projekta finansēšanai ir ne 

mazāks par 500 latiem un ne 

lielāks par 3000 latiem. 

 

Projektu pieteikumus vērtēs trīs 

kārtās. Lēmumu par finansēju-

ma piešķiršanu komisija pie-

ņems līdz 2008.gada 

30.maijam. 

 

Ar konkursa nolikumu var ie-

pazīties IZM Sporta pārvaldes 

mājas lapā: www.sp.gov.lv. 

 

2007.gadā IZM projektu kon-

kursu „Sporta inventāra iegādes 

palīdzības pilotprogramma” 

organizēja pirmo gadu. Kon-

kursam tika iesniegti 303 pie-

teikumi. Konkursam atvēlētais 

valsts finansējums pagājušajā 

gadā bija 220 000 latu, kurus 

saņēma 151 Latvijas skola. 

loģiju ieviešanu un izmantoša-

nu izglītības procesā; 

 

- veicina radošos un pētniecis-

kos projektus izglītības attīstī-

bas jomā, tai skaitā mācību 

programmu un mācību satura 

metodiskā nodrošinājuma, 

jaunu mācību līdzekļu izstrā-

des un aprobācijas, kā arī pe-

dagoģijas inovāciju jomā; 

 

- veicina izglītības programmu 

satura attīstību un pilnveidi un 

sekmē mācīšanās iespēju no-

drošināšanu ikvienam mūža 

garumā; 

 

- veicina starptautisko radošo 

sakaru attīstīšanu un Latvijas 

izglītības sistēmas integrāciju 

pasaulē; 

 

Līdz 12.maijam izglītības 

speciālisti tiek aicināti pieteik-

ties pirmajam Izglītības inovā-

cijas fonda (IIF) izsludināta-

jam projektu konkursam, kura 

mērķis ir veicināt mūsdienīgu 

un radošu ideju ienākšanu 

izglītībā un sekmēt izglītības 

radošā potenciāla attīstību, 

atbalstot pedagogu iniciatīvas 

jaunu pieeju un metožu ievie-

šanā. 

 

Pirmajam konkursam pare-

dzēti Ls 88 000, bet kopumā 

projektiem 2008.gadā IIF plā-

nojis piešķirt Ls 177 904. 

Pirmā izsludinātā konkursa 

specifiskais mērķis ir atbalstīt 

projektus, kuri: 

 

- veicina jaunāko zinātnes 

atzinumu un moderno tehno-

- popularizē Latvijas izglītības 

sasniegumus ārvalstīs. 

 

Informācija par pirmo konkur-

su pieejama IIF mājas lapas 

sadaļā „Konkursa noteikumi”: 

http://www.iifonds.lv/

proj_konk.html. Projektus jā-

iesniedz IIF, nosūtot projekta 

iesniegumu pa pastu līdz šā 

gada 12.maijam (pasta zī-

mogs), bet sākot ar 5.maiju 

projektu pieteikumus varēs 

nogādāt arī IIF personīgi Raiņa 

bulvārī 2 - 17, Rīgā, tālrunis 

uzziņām 22310860. Lēmums 

par konkursa rezultātiem tiks 

pieņemts un līgumi noslēgti 

līdz 30.jūnijam. Projektu ievie-

šanas sākums plānots ne ātrāk 

kā šā gada 1.jūlijs.  

Aicina pieteikties pirmajam  

Izglītības inovācijas fonda projektu konkursam 

7.lapa 

 

Pieteikties var līdz 

šā gada 30.aprīlim 

Izsludināts projektu konkurss „Sporta inventāra iegādes 

palīdzības programma” 

Pieteikties var līdz 

šā gada 12.maijam. 

 

Plašāka informācija  

IIF mājas lapā:  

http://www.iifonds.lv/ 
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Latgales reģiona vispārējās iz-

glītības iestādes, kuras īsteno 

pamatizglītības un vidējās izglī-

tības programmas, aicinātas 

pieteikties Izglītības un zinātnes 

ministrijas (IZM) organizētajā 

valsts budžeta programmas 

„Vispārējā izglītība” apakšprog-

rammas „Latgales izglītības 

programma” projektu konkursā. 
 

Skolas projektu pieteikumus 

līdz 25.aprīlim varēs iesniegt 

sava rajona (pilsētas) izglītības 

pārvaldēs – Preiļu rajona , Rē-

zeknes rajona un Rēzeknes pil-

sētas, Jēkabpils rajona, Krāsla-

vas rajona, Daugavpils rajona 

un Daugavpils pilsētas, Balvu 

rajona un Ludzas rajona izglītī-

bas pārvaldē. Izglītības pārval-

des, apkopojot un izvērtējot 

saņemtos pieteikumus, trīs labā-

kos nosūtīs IZM. Projektu pie-

teikumus izvērtēs ar izglītības 

un zinātnes ministra rīkojumu 

izveidota komisija. 

Valsts budžeta programmas 

„Vispārējā izglītība” apakšprog-

rammas „Latgales izglītības 

programma” projektu konkursu 

IZM rīko jau tradicionāli. Pro-

jektu konkursa mērķis ir nodro-

šināt izglītojamiem Latgales 

reģionā iespējas iegūt kvalitatī-

vu izglītību valsts valodā, vis-

pusīgi attīstīt latviešu valodas 

vidi, nodrošināt mazākumtautī-

bu izglītojamo integrāciju sa-

biedrībā, kā arī veicināt latvis-

kās un latgaliskās identitātes 

līdzāspastāvēšanu. Konkursa 

uzdevumi ir nodrošināt izglītī-

bas kvalitātes paaugstināšanu, 

saglabāt un popularizēt Latga-

lei raksturīgo un savdabīgo 

kultūru un tradīcijas, veicinot 

latgaliešu rakstu valodas sagla-

bāšanu, aizsardzību un attīstī-

bu, sniegt nepieciešamo atbal-

stu pašvaldībām vispārējās 

izglītības iestāžu mācību lī-

dzekļu un metodisko materiālu 

papildināšanai un izstrādei. 
 

Ar konkursa nolikumu intere-

senti tuvākajās dienās varēs 

iepazīties IZM mājas lapā 

www.izm.gov.lv, sīkāku infor-

māciju var saņemt, zvanot IZM 

Vispārējās izglītības departa-

menta direktora vietniecei Ini-

tai Juhņēvičai pa tālruni 

67047908. 
 

Pagājušajā gadā valsts finansē-

jumu (tā kopējais apmērs ir 

40 000 latu) projektu īstenoša-

nai saņēma 23 skolas – Balvu 

pamatskola, Viduču pamatsko-

la, Viļakas pamatskola, Dau-

gavpils Valsts ģimnāzija, Dau-

gavpils 13.vidusskola, Dau-

gavpils 17.vidusskola, Sventes 

vidusskola, Eglaines pamat-

skola, Naujenes pamatskola, 

Sūnu pamatskola, Jēkabpils 

3.vidusskola, Andrupenes pa-

matskola, Izvaltas pamatskola, 

Ludzas 2.vidusskola, Ludzas 

pilsētas ģimnāzija, Sutru pa-

matskola, Līvānu 1.vidusskola, 

Preiļu rajona Vakara vidussko-

la, Rēzeknes logopēdiskā inter-

nātskola, Rēzeknes vakara 

vidusskola, Kaunatas vidus-

skola, Maltas 2.vidusskola, 

Jaunstrūžānu pamatskola. 

pirmo reizi; 

* projekta pieteikumu iesnie-

dzis mazais vai vidējais uzņē-

mums (MVU) vai projekta pie-

teikums atbalsta MVU attīstī-

bu; 

* projekta pieteicējs ir no īpaši 

atbalstāmajām teritorijām; 

projekts atbilst Leonardo da 

Vinci  programmas nodaļas 

darba programmas prioritātēm. 
 

2006.gadā apstiprināto mobili-

tātes projektu īstenotāji papildu 

finansējumam var pieteikties 

līdz 2008.gada 1. maijam, ja 

prakse vai pieredzes apmaiņa 

beidzas līdz 31. maijam. Savu-

kārt 2007.gadā apstiprināto 

mobilitātes projektu īstenotāji 

papildu finansējumam var pie-

teikties pēc 2008.gada 30. jūni-

ja.  

Projektu papildus finansējumu 

apstiprina, ievērojot šādus kri-

tērijus: 

* projekta īstenošana turpinās; 

2006. un 2007. gada Leonardo 

da Vinci mobilitātes projektu 

īstenošanas gaitā ir radusies 

finanšu līdzekļu ekonomija, 

tādējādi dodot iespēju rezerves 

sarakstā iekļautajiem projektiem 

iegūt finansējumu projekta īste-

nošanai vai jau atbalstītajiem 

projektiem - papildu finansēju-

mu. 
 

Līdz 2008.gada 17.martam 

2007.gada mobilitātes projektu 

līdzekļu ekonomija ir 7716,95 

EUR, savukārt 2006.gada mobi-

litātes projektu līdzekļu ekono-

mija ir 4198,27 EUR. 
 

Projektu pieteicēji, kuru 

2007.gada mobilitātes projekti 

iekļauti rezerves projektu sarak-

stā, var pieteikties uz pieejamo 

finansējumu līdz 2008.gada 

1.maijam. Rezerves projektus 

finansēšanai apstiprina, ievēro-

jot šādus kritērijus: 

* projekta pieteikums iesniegts 

* projekts saņēmis vērtējumu, 

kas nav zemāks par 2 ballēm; 

pamatota nepieciešamība pa-

lielināt finansējumu - dalībnie-

ku skaita palielināšana, pava-

došās personas nepieciešamī-

ba, sadarbības partnera objektī-

vas prasības, projektā neplāno-

ti piedalās dalībnieki ar īpašām 

vajadzībām; 

* projekta papildus finansē-

jums un apstiprinātais finansē-

jums nepārsniedz projekta pie-

teikumā pieprasīto. 

Papildu finansējuma apjomu 

projekta pieteicēji var piepra-

sīt, sūtot vēstuli Valsts izglītī-

bas attīstības aģentūras Le-

onardo da Vinci programmas 

nodaļai Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV

-1050. Tajā nepieciešams pa-

matot papildu finansējuma 

nepieciešamību un apjomu. 

Valsts izglītības attīstības 

aģentūra sniegs rakstisku atbil-

di divu nedēļu laikā. 

Latgales reģiona izglītības iestādes var pieteikties projektu konkursā 

Papildu finansējums Leonardo da Vinci mobilitātes projektiem 
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Pieteikties var līdz 

šā gada 25.aprīlim 

2006.gadā apstiprināto 

mobilitātes projektu 

īstenotāji papildu 

finansējumam var 

pieteikties līdz 

2008.gada 1.maijam, 

ja prakse vai pieredzes 

apmaiņa beidzas līdz 

31.maijam. Savukārt 

2007.gadā apstiprināto 

mobilitātes projektu 

īstenotāji papildu 

finansējumam var 

pieteikties pēc 

2008.gada 30.jūnija.  

Plašāka informācija:  

www.viaa.gov.lv 

Nr.1 
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Piedāvā iespēju studēt vai stažēties  

Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas augstskolās 

un EEZ un Eiropas Brīvās 

Tirdzniecības Asociācijas 

(EBTA) valstu sadarbības vei-

cināšanas atbalstam. Šāda sa-

darbība ietver iespēju Latvijas 

augstskolu un koledžu studen-

tiem, akadēmiskajam personā-

lam, vispārējās un profesionā-

lās izglītības iestāžu pedago-

giem, kā arī administrācijas 

darbiniekiem izglītības jomā 

studēt vai pilnveidot savas 

profesionālās zināšanas un 

prasmes vienā no EEZ un EB-

TA valstīm - Īslandē, Lihten-

šteinā un Norvēģijā. Atklāto 

konkursu īsteno vairākās kār-

tās 2008. un 2009.gadā. 

 

Atklātā konkursā apstiprinātos 

apakšprojektus ir paredzēts 

finansēt no Latvijas valsts bu-

džeta līdzekļiem un līdzfinan-

sēt no finanšu instrumentu 

līdzekļiem. Stipendiju grantu 

shēmas kopējais apakšprojek-

tiem pieejamais finanšu instru-

mentu līdzfinansējums un 

valsts budžeta finansējums ir 1 

579 702 EUR. Stipendija sedz 

ceļa, apdrošināšanas un uzturē-

šanas izdevumus. 

 

Latvijā Stipendiju grantu shē-

mu administrē valsts aģentūra 

„Akadēmisko programmu 

aģentūra” (APA). Informācija 

par Stipendiju grantu shēmu, kā 

arī iesnieguma veidlapas ir 

pieejamas APA mājas lapā 

www.apa.gov.lv sadaļā „EEZ 

mērķfinansējums”. Aizpildītā 

veidlapa un nepieciešamie pie-

likumi divos eksemplāros jāies-

niedz APA, Blaumaņa iela 22, 

Rīgā. 

 

 

Papildu informācija: 

Gunta Takere, v/a 

„Akadēmisko programmu 

aģentūra” Augstākās izglītības 

programmu nodaļas Program-

mas vadītāja. Tālr. 67280138,  

e-pasts: eez@apa.lv 

Latvijas studentiem un peda-

gogiem tiek piedāvāta iespēja 

iegūt stipendiju, lai uz kādu 

laiku studētu vai arī stažētos 

kādā no Norvēģijas, Īslandes 

vai Lihtenšteinas augstskolām 

vai skolām. Šādu iespēju pa-

redz Stipendiju grantu shēma, 

kas ir viena no Eiropas Eko-

nomikas zonas (EEZ) un Nor-

vēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta (finanšu 

instrumenti) grantu shēmām. 

 

Ministru kabinets ir (MK) 

apstiprinājis Izglītības un zi-

nātnes ministrijas sagatavoto 

EEZ finanšu instrumenta un 

Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta Stipendi-

ju grantu shēmas apakšprojek-

tu iesniegumu atklāta konkur-

sa nolikumu, kurā ietverti 

apakšprojektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriji. 

 

Stipendiju grantu shēma ir 

paredzēta Latvijas Republikas 
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Gatavojot turpmākos elektro-

niskos izdevumus, meklēsim 

atbildes arī uz jūsu jautāju-

miem, tos lūgums sūtīt uz e-

pastu: info@izm.gov.lv, ar 

norādi „Lasītāja jautājums”.  
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Pieteikties var līdz 

šā gada 28.aprīlim 

Ceram, ka mūsu veidotais 

izdevums ir rosinājis interesi, 

sniedzis jaunu informāciju un 

būs noderīgs darbam. Būsim 

priecīgi, ja kļūsit par IZM 

informatīvā izdevuma abo-

nentu, pieteikties elektroniskā 

izdevuma saņemšanai var 

IZM mājas lapā  

http://www.izm.gov.lv. 

Komentārus, ieteikumus turp-

māko izdevumu veidošanā, kā 

arī vērtējumu par mūsu pirmo 

izdevumu sūtiet Komunikāci-

jas nodaļai:  

inta.stipniece@izm.gov.lv, 

tālrunis 67047804. 

Izdevums iznāk reizi mēnesī - mēneša pēdējā nedēļā.  

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta. 
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