
 

Cienījamie absolventi! 
 

„Vēsturē cilvēki smeļas gudrību, poēzijā – attapību, matemātikā – asu prātu, dabas filozofijā – 

dziļumu, ētikā – nopietnību, loģikā un retorikā spriestspēju” – šo pirms vairākiem gadsimtiem 

filozofa Frānsisa Bēkona veikto uzskaitījumu mūsdienās iespējams precizēt un papildināt. Taču 

nevar noliegt, ka izglītība ikvienā pakāpē, sākot jau no pirmsskolas izglītības un turpinot ar vispā-

rējo un profesionālo izglītību, ļauj vingrināties arī personības attīstībā, ne tikai gatavo darba dzī-

vei. 

 

Tāpēc, mīļie absolventi, aicinu visa mūža garumā novērtēt izglītības plašāko iedarbību jūsu dzīvē 

un nemeklēt vienīgi zināšanu šaurāko pielietojumu. Pašas zināšanas dod iespēju būt tām noderī-

gām - jo vairāk zināšanu, jo vairāk iespēju. 

 

Vienlaikus novēlu – esiet mērķtiecīgi! Pamatskolu un vidusskolu pēdējo klašu absolventus mudi-

nu īpaši domāt par savām interesēm un valsts vajadzībām atbilstošākās profesijas izvēli un tai 

nepieciešamo tālākās izglītības ceļu. Savukārt profesionālās izglītības iestāžu beidzējiem novēlu 

sekmīgas darba gaitas, kā arī neapstāties profesionālajā pilnveidē! 

 

Augsti godātie pedagogi, liels paldies par darbu ne tikai aizvadītajā mācību gadā, bet visā izlaidu-

ma klašu un kursu sagatavošanas posmā! Lai līdz jaunajam darba cēlienam jums izdodas piedzīvot 

spēkus atjaunojošus atelpas brīžus, kā arī vēlu rast profesionālo izaugsmi tālākizglītībā! 

 

Lielu paldies sūtu jums, augsti godātie vecāki, vecvecāki un citi tuvinieki, par izturību un atbalstu 

jaunās paaudzes skološanā! 

 

Visiem vēlu paveikt katra paša izaugsmi un Latvijas kopējo attīstību virzošus darbus, liekot lietā 

izglītībā un dzīvē gūtās zināšanas! 

 

 

Ar cieņu –  

 

                    izglītības un zinātnes ministre profesore Tatjana Koķe  
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LVAVA vasarā organizē 

skolotāju sadarbības  

nometnes 
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Izstrādāts metodiskais 

materiāls latviešu  valo-

das un  literatūras apgu-
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Aktuālais jautājums 11 

  
  

  



 

Kas ir panākumi? Strēlniekam, kad izdevies iešaut bultu tieši mērķa 

centrā. Bet dzīvē ik dienas tiek uzstādīts jauns mērķis. Un ikreiz mērķī 

jātrāpa no jauna. Nekad nevar iekarot stāvokli uz visu mūžu. 
                                                                                                 Ž.Filips                                                                                                            
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Ir klāt jūnija pēdējā diena un 

tas nozīmē, ka pie saviem 

lasītājiem dodas Izglītības un 

zinātnes ministrijas informatī-

vais izdevums. Ceram, ka 

starp vasaras ziediem, sauli 

un atvaļinājuma baudīšanu 

atradīsit nedaudz laika, lai 

iepazītos ar aktuālo informā-

ciju izglītības nozarē. 

 

Šodienas numurs sākas ar 

skaistu apsveikumu visiem 

Latvijas izglītības iestāžu 

absolventiem. Izlaidumu laiks 

tiešām aiz muguras, un par to 

liecina arī ministrijā aizvien 

biežāk saņemtie tālruņu zvani, 

kad klausules otrā pusē dzir-

dam jautājumu: „Vai jūs, lū-

dzu, nepateiktu....” Zvana 

jaunieši, zvana viņu vecāki, 

vēloties uzzināt, kur iespē-

jams apgūt to vai citu profesi-

ju, vai izvēlētā programma 

augstskolā ir akreditēta un 

licencēta utt. Lai jums būtu 

vieglāk orientēties plašajā 

izglītības iestāžu piedāvāju-

mā, šodienas izdevumā publi-

cējam tiešās saites uz  

 

mājas lapām, kur atradīsit 

nepieciešamo informāciju gan 

par profesionālās, gan augst-

ākās izglītības iestādēm un to 

piedāvātajām programmām.  

 

Savukārt rubrikā „Aktuālais 

jautājums” šoreiz par doku-

mentu iesniegšanu mācību 

iestādēs. Viens no tiem - vai 

augstskolā obligāti jāglabājas 

vidējās izglītības dokumenta 

oriģinālam? 

 

Pirms dažām dienām Valsts 

sekretāru sanāksmē izsludinā-

ti IZM sagatavotie grozījumi 

Ministru kabineta noteikumos 

„Pedagogu darba samaksas 

noteikumi.” Saskaņā ar grozī-

jumiem, kas gan vēl jāapstip-

rina Ministru kabinetā, no 

2008.gada 1.septembra par 

vienu atalgojuma likmi vispā-

rējās un profesionālās izglītī-

bas iestāžu pedagogiem pare-

dzēts paaugstinājums 60 latu 

apmērā. Plānots paaugstināt 

arī izglītības iestāžu, viņu 

vietnieku un augstskolas pe-

dagogu darba samaksu.  

 

Šogad Izglītības un zinātnes 

ministrijas 2008.gada balvai 

pieteikti vairāk nekā 70 izcili 

pedagogi. Kā veicās komisi-

jai, vērtējot pieteikumus, uz-

zināsit šodien, bet to pedago-

gu vārdus, kuri šā gada oktob-

rī svinīgā gaisotnē saņems 

prestižo IZM balvu, publicē-

sim jūlija informatīvajā izde-

vumā. 

 

Nozīmīgs notikums ministri-

jas dzīvē ir nupat aizsāktais 

jaunais sabiedrības līdzdalības 

veicināšanas posms – e-

konsultācijas. Ikviens no jums 

līdz 11.augustam tiek aicināts 

izteikt viedokli vai priekšliku-

mus par 3 izglītības nozarē 

aktuālām tēmām. 

 

Lasiet, vērtējiet, rakstiet 

mums un tiksimies atkal jūlija 

nogalē! Novēlam, lai ikvie-

nam no jums izdodas izbaudīt 

vasaru un gūt pozitīvas emo-

cijas! 

 

Izglītības un zinātnes 

 ministrijas 

Komunikācijas nodaļa 

Viss par profesionālās izglītības iespējām: 

Profesionālās izglītības iestādes 
 

 

Viss par augstskolām un koledžām: 

Augstskolas un koledžas 
 

Informācija 9.un 12.klašu absolventiem 

Jūnijs ir izlaidumu laiks. 

Ziedu, smaidu, laba vēlē-

jumu mēnesis. Lai jums, 

skolu absolventi, būtu 

vieglāk orientēties plašajā 

izglītības iestāžu piedāvā-

jumā, šajā izdevumā publi-

cējam saites uz mājas la-

pām, kur atradīsit nepie-

ciešamo informāciju par 

turpmākās izglītības iespē-

jām. 

Lai veicas! 

 

Foto no Gramzdas pamat-

skolas 2008.gada izlaidu-

ma. 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/profesionala-izglitiba/prof_skolas.html
http://www.aiknc.lv/lv/list.php


IZM aizsākusi jaunu sabiedrī-

bas līdzdalības veicināšanas 

posmu izglītības jomā – e-

konsultācijas, aicinot ikvienu 

līdzdarboties un iesniegt sa-

vus viedokļus un ierosināju-

mus IZM mājas lapā 

www.izm.gov.lv īpaši izvei-

dotā sadaļā  

TAVS VIEDOKLIS. 
 

Šobrīd e-konsultācijas uzsāk-

tas ar trīs tēmām: 
 

Vērtībizglītība skolās un 

patriotiskā audzināšana 

 

 Izglītības funkciju nodroši-

nāšana pēc administratīvi 

teritoriālās reformas 

 

Pedagogu profesijas presti-

ža paaugstināšana.  

Iniciatīva e-konsultācijām 

aizsākās ar 11.jūnijā notikušo 

izglītības ekspertu, skolotāju, 

skolēnu, IZM pārstāvju un 

citu interesentu diskusiju par 

pedagogu prestiža paaugstinā-

šanu un vērtībizglītību. Dis-

kusijas dalībnieki atzina, ka 

šāda prakse un konsultāciju 

iespēja ir vērtējama pozitīvi - 

tā dod iespēju uzrunāt un tapt 

uzklausītiem gan izglītības 

ekspertiem, gan pedagogiem, 

gan sabiedrībai kopumā. Dis-

kusijā paustie viedokļi ir ap-

kopoti minētajā mājas lapas 

sadaļā. 

 

„Ceru, ka šis kļūs par vienu 

no efektīviem instrumentiem 

sabiedrības līdzdalības un 

līdzatbildības veicināšanā 

izglītības jomā, dodot iespēju 

paust un uzklausīt viedokli ne 

tikai par gataviem dokumen-

tiem, bet jau pašos lēmumu 

pieņemšanas sākumos, formu-

lējot ideju. Vēlos, lai tik at-

klāta domu apmaiņa kļūtu par 

neatņemamu ministrijas darba 

sastāvdaļu. Mēs gaidīsim kon-

krētus un konstruktīvus 

priekšlikumus no ikviena in-

teresenta un īpaši no tiem, 

kuru ikdiena saistīta ar izglītī-

bu – skolēniem, studentiem, 

pedagogiem izglītības iestāžu 

administrācijas, vecākiem,” 

konsultāciju atklāšanas pasā-

kumā uzsvēra izglītības un 

zinātnes ministre Tatjana Ko-

ķe. 

 

 

Uzsāk e-konsultācijas par izglītības jautājumiem  

 

Šobrīd e-konsultācijas 

uzsāktas ar trīs tēmām: 

 

Vērtībizglītība skolās un 

patriotiskā audzināšana 

 

 Izglītības funkciju 

nodrošināšana pēc 

administratīvi 

teritoriālās reformas 

 

Pedagogu profesijas 

prestiža 

paaugstināšana.  
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No 2008.gada 1.septembra 

pedagogiem tiks palielināts 

atalgojums. Skolotājiem un 

pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogiem atalgojuma palie-

linājums plānots vidēji 100 

latu - 60 latu par vienu likmi 

(kas kopā par vienu pedago-

ģiskā darba likmi veidos 344 

latus), vidēji 30 latu par gata-

vošanos stundām un 10 latu 

kvalitātes piemaksa. 

Atbilstoši procentuāli plānots 

paaugstināt arī izglītības iestā-

žu vadītāju un viņu vietnieku 

darba algu – to paredz Izglītī-

bas un zinātnes ministrijas 

(IZM) sagatavotie grozījumi 

Ministru kabineta (MK) 

2004.gada 24.augusta noteiku-

mos Nr.746 "Pedagogu darba 

samaksas noteikumi", kas  

2008.gada 26.jūnijā izsludināti 

Valsts sekretāru sanāksmē. 

 

Izglītības iestāžu direktoru 

vidējais algas paaugstinājums 

plānots 133 latu apmērā. Izvēr-

tējot izglītības iestāžu vadītāju 

vietnieku darba pienākumus 

un samaksu par vienu darba  

stundu, kas patlaban ir zemāka 

nekā pedagogiem, izglītības 

iestāžu vadītāju vietnieku algu 

paredzēts paaugstināt vidēji 

par 152 latiem. 

Augstskolas pedagogu darba 

samaksa tiks paaugstināta vi-

dēji par 13% attiecībā pret 

pagājušā gada vidējo darba 

samaksu. 

 

Grozījumi MK noteikumos 

"Pedagogu darba samaksas 

noteikumi" izdarīti saskaņā ar 

2005.gada 29.augusta MK 

rīkojumā Nr. 579 apstiprināto 

„Pedagogu (izņemot pirmssko-

las izglītības pedagogus, kas 

nav nodarbināti piecgadīgo un 

sešgadīgo bērnu sagatavošanā 

skolai) darba samaksas paaug-

stināšanas programmu 2006.–

2010.gadam”. 

 

Saskaņā ar 2007.gada 15.maija 

Ministru kabineta sēdes proto-

kolu pagājušajā gadā sākta 

pedagogu darba slodzes sakār-

tošana atbilstoši 40 stundu 

darba nedēļai, paredzot samak-

su par atsevišķiem pedagogu   

darba pienākumiem ārpus mā-

cību stundu vadīšanas.  Peda-

gogu un skolēnu vecāku sa-

biedrībā šis MK lēmums tika 

ļoti atzinīgi novērtēts. Gan 

IZM, gan pedagogi un Latvijas 

Izglītības un Zinātnes darbi-

nieku arodbiedrība uzskata, ka 

darbs pie slodžu sakārtošanas 

jāturpina. 

 

Izmantojot sistēmā esošo lī-

dzekļu ekonomiju, kas radu-

sies, samazinoties skolēnu 

skaitam, šogad tiek turpināta 

pakāpeniska pedagogu darba 

slodzes sakārtošana, paredzot 

vispārējās izglītības un profe-

sionālās izglītības priekšmetu 

pedagogiem samaksu par 2 

stundām par likmi par gatavo-

šanos nodarbībām. 

 

Ņemot vērā, ka pirmsskolas 

izglītības iestādēs strādājošo 

pedagogu darba likme ir 36 

stundas nedēļā, viņiem par 

gatavošanos nodarbībām tiek 

paredzēta apmaksa par 3 stun-

dām nedēļā par likmi. 

Plāno paaugstināt pedagogu atalgojumu 

http://www.izm.gov.lv/
http://izm.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis.html
http://www.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/patriotisms.html
http://www.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/patriotisms.html
http://www.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/ATR.html
http://www.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/ATR.html
http://www.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/ATR.html
http://www.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/ATR.html
http://www.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/pedagogu_prestizs.html
http://www.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/pedagogu_prestizs.html
http://www.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/pedagogu_prestizs.html


turpinājums no 3.lpp.  

 

Tuvāk iepazīties ar šobrīd dis-

kusijai izvirzīto tēmu aprak-

stiem un saistītajiem doku-

mentiem iespējams IZM mājas 

lapā sadaļā „Viedoklis”: 

  

Priekšlikumus par šīm trim 

tēmām, kā arī ierosinājumus 

jaunu diskusiju tematiem  ik-
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viens interesents aicināts sūtīt 

līdz 2008.gada 11.augustam, 

rakstot uz e-pastu:  

viedoklis@izm.gov.lv vai sū-

tot pa pastu: IZM, Vaļņu iela 

2, Rīga, LV 1050, ar norādi 

„Viedoklis”. 

Aicinām jūs aktīvi paust vie-

dokļus un priekšlikumus, lai 

kopīgā darbā sekmētu dialogu 

un kopīgu rīcību izglītības 

pilnveidei. 

 

Saņemtie viedokļi un priekš-

likumi tiks izmantoti, plāno-

jot IZM darbu un pieņemot 

lēmumus. Augustā paredzēts 

sniegt apkopojumu par ie-

sniegtajiem priekšlikumiem, 

norādot plānoto ministrijas 

rīcību. 
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IZM Lielajā zālē sapulcējušies IZM pārstāvji, izglītības eksperti, skolotāji, skolēni un citi 

interesenti, lai piedalītos pirmajā sabiedrības līdzdalības pasākumā.   

Vispārējās izglītības iestādēm, 

kuras īsteno vispārējās pamat-

izglītības un vispārējās vidējās 

izglītības programmas, 

2008./2009.mācību gads sāk-

sies 2008.gada 1.septembrī un 

beigsies 2009.gada 29.maijā, 

izņemot 9. un 12.klases skolē-

nus, kuriem mācību gads no-

slēgsies attiecīgi 12.jūnijā un 

19.jūnijā. 

 

Pirmais semestris skolās ilgs 

no 2008.gada 1.septembra līdz 

2008.gada 19.decembrim; ot-

rais semestris - no 2009.gada 

5.janvāra līdz 29.maijam. 

Rudens brīvdienas noteiktas 

no 2008.gada 27. līdz 

31.oktobrim; Ziemassvētku 

brīvdienas – no 2008.gada 

22.decembra līdz 2009.gada 

2.janvārim; pavasara brīvdie-

nas būs no 2009.gada 3. līdz 

9.aprīlim; vasaras brīvdienas – 

no 2009.gada 1.jūnija līdz 

31.augustam, izņemot 9. un 

12.klašu skolēnus, kuriem 

brīvdienas eksāmenu dēļ sāk-

sies vēlāk. 

 

Katra skola var patstāvīgi pie-

ņemt lēmumu par vienu nedēļu 

ilgām papildu brīvdienām 

otrā semestra laikā 1.klases 

skolēniem. Otrajā semestrī 

izglītības iestādēs tiek orga-

nizēta projektu nedēļa, tās 

norises laiku katra skola 

nosaka pati. 

 

IZM sagatavotie Ministru 

kabineta 2008.gada 2.jūnija 

noteikumi Nr.381 

„Noteikumi par 

2008./2009.mācību gada un 

mācību semestru sākuma un 

beigu laiku” stājās spēkā 

2008.gada 6.jūnijā. 

Jūsu priekšlikumi un 

ierosinājumi tiek 

gaidīti līdz 2008.gada 

11.augustam 

Zināmi nākamā mācību gada semestru un brīvdienu laiki 

http://www.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis.html.
mailto:viedoklis@izm.gov.lv


Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums Nr.4 

“Ja skolotājs ir patiesi 

gudrs, tad viņš 

neaicina jūs ienākt 

savas gudrības namā, 

bet gan pieved pie jūsu 

paša prāta durvīm.”  

                   H.Džibrāns 
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Kā katru gadu, arī šogad 

jūnijs ir laiks, kad Izglītī-

bas un zinātnes ministrijā 

čakli strādā Izglītības un 

zinātnes darbinieku apbal-

vošanas komisija, rūpīgi 

vērtējot pieteikumus IZM 

2008.gada balvai. 

 

Līdz 31.maijam tika sa-

ņemti 72 pieteikumi, kas ir 

par 16 vairāk nekā pērn. 

Tas, protams, neizsakāmi 

iepriecina, bet vienlaikus 

padara grūtāku komisijas 

darbu – nav viegli izvērtēt, 

kuri 30 izcili izglītības 

darbinieki saņems balvu – 

Goda diplomu un 500 latu 

naudas prēmiju. 

 

Tas, kādi vārdi rakstīti par 

pedagogu, kāds ir izveidots 

pieteikums, vien liecina par 

to, kā cienīts un novērtēts 

savā skolā, pagastā, pilsētā 

un bieži vien arī valstī ir 

pedagogs. Skolotāja darbs 

nav viegls un mūsdienās jo 

īpaši jūtam, ka sarežģītajos 

apstākļos radoši un ar atdevi 

spēj strādāt tikai tie, kas no 

sirds mīl savu darbu un dara 

to patiesi augstā profesionālā 

līmenī. Iepazīstoties ar pietei-

kumos rakstīto, publikācijām 

laikrakstos, vērojot daudzu 

skolotāju aktīvo sabiedrisko 

darbību, redzam, cik daudz 

Latvijā ir pedagogu, kas ie-

spēj veikt daudz vairāk nekā 

vārdos var uzrakstīt, kuru 

darbu uzteic kolēģi, skolēni, 

vecāki, pašvaldību darbinieki. 

 

Šogad visvairāk kandidātu 

nominējušas pilsētu un rajonu 

izglītības pārvaldes, pieteiku-

mi saņemti arī no Profesionā-

lās izglītības mācību iestāžu 

direktoru padomes, Latvijas 

Izglītības un zinātnes darbi-

nieku arodbiedrības, Augst-

ākās izglītības padomes, bied-

rības „Latvijas koledžu asoci-

ācija”, Latvijas rektoru pado-

mes. 

 

Balva ir dibināta, lai izteiktu 

atzinību izglītības un zinātnes 

darbiniekiem, kuri savu darbu 

veic pašaizliedzīgi, atbildīgi, ar 

augstu profesionalitāti un neizsīk-

stošu enerģiju. IZM Gada balvu 

šogad piešķirs 5 nominācijās: 

 

 * par veiksmīgu un radošu 

darbu izglītības sistēmas piln-

veidē, bērnu, jauniešu vai pie-

augušo izglītošanā, sadarbības 

nodrošināšanā ar vecākiem un 

sadarbības partneriem – sa-

ņemts 21 ierosinājums apbalvo-

juma piešķiršanai; 

 

 * par radošu un kvalitatīvu 

pedagoģisko darbību pirmssko-

las, vispārējā, profesionālajā 

vai augstākajā izglītībā – sa-

ņemti 27 ierosinājumi apbalvo-

juma piešķiršanai; 

 

 * par ieguldījumu bērnu un 

jauniešu pilsoniskajā un patri-

otiskajā audzināšanā, kultūr-

vēsturisku tradīciju saglabāša-

nā un skolēnu pētnieciskās dar-

bības veicināšanā – saņemti 16 

ierosinājumi apbalvojuma pie-

šķiršanai; 

 

 * par pašaizliedzību un cilvēcī-

bu darbā un attieksmē pret 

skolēniem – saņemti 7 ierosinā-

jumi apbalvojuma piešķiršanai; 

 

 * par ieguldījumu jauno zināt-

nieku un pedagogu audzināša-

nā – saņemts 1 ierosinājums 

apbalvojuma piešķiršanai. 

 

Lēmumu par IZM Gada balvas 

piešķiršanu komisija pieņems 

jūlija sākumā, nākamajā IZM 

informatīvajā izdevumā ar prieku 

informēsim par tām izcilajām 

personībām izglītībā, kuras 

2008.gada oktobra sākumā svinī-

gā gaisotnē tiks godinātas, saņe-

mot Izglītības un zinātnes minis-

trijas 2008.gada balvu. 

Vērtē pieteikumus Izglītības un zinātnes ministrijas 2008.gada balvai 

Mirklis no 2007.gada apbalvošanas ceremonijas Nacionālajā 

Operā. Kad IZM Gada balvu uz skatuves devās saņemt 

Rāmuļu pamatskolas skolotāja Baiba Dzeguze (ar ziediem 

rokās), zālē sēdošie viņu godināja ar skaļiem aplausiem, 

pieceļoties kājās.   
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Pēc jaunās sistēmas 

mācības 10.-

12.klasē notiks, sā-

kot ar nākamo - 

2008./2009.mācību 

gadu 

Vidusskolās mainīs izglītības filozofiju un mācību sistēmu dabaszinātņu 

un matemātikas priekšmetos 

Noslēdzies IZM Izglītības satu-

ra un eksaminācijas centra 

(ISEC) īstenotais projekts 

"Mācību satura izstrāde un 

skolotāju tālākizglītība dabaszi-

nātņu, matemātikas un tehnolo-

ģiju priekšmetos", kura gaitā 

izstrādāts mūsdienīgs mācību 

saturs, modernizēta tā pasnieg-

šanas forma un izstrādāti skolo-

tāju atbalsta materiāli dabaszi-

nātņu un matemātikas priekš-

metos vidusskolai. 

 

Lai nodrošinātu jaunās mācību 

sistēmas īstenošanu, tika no-

drošināta 2950 skolotāju tālāk-

izglītība un pilnveidotas dabas-

zinātņu un matemātikas skolo-

tāju prasmes darbā ar jauno 

mācību saturu un filozofiju. 

 

ISEC uzsver, ka Latvija ir vie-

nīgā Baltijas valsts, kurā pirmo 

reizi izstrādāts šāds unikāls un 

apjomīgs projekts, kurā piedalī-

jušies ne tikai mācību spēki, 

bet arī zinātnieki un uzņēmēji. 

Nacionālās programmas pro-

jekts īstenots ar Eiropas Savie-

nības struktūrfondu atbalstu. 

 

Trīs gadu laikā - no 2005.gada 

līdz 2008.gadam - tika izstrā-

dāts skolotāju atbalsta materi-

ālu komplekts bioloģijā, fizikā, 

ķīmijā un dabaszinātnēs 10.-

12.klasei, kuros ietilpst meto-

diski izdevumi skolotājiem un 

darba materiālu komplekti sko-

lēniem, kā arī materiāli elektro-

niskā formātā. Projektā izstrā-

dātais mācību saturs un skolo-

tāju atbalsta materiāli aprobēti 

nekā 6000 skolēnu jau apguvu-

ši modernizētu mācību saturu. 

Projekta materiālu komplekts 

izstrādāts valsts valodā, bet ar 

to tiks nodrošinātas visas 508 

vidusskolas, arodskolas un va-

karskolas gan ar latviešu, gan 

krievu mācību valodu.   

 

19.jūnijā notika projekta noslē-

guma pasākums, kurā svinīgi 

tika pasniegts pirmais skolotāju 

atbalsta materiālu komplekts 

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai. Iz-

stādē 13 "darba stacijās" intere-

sentiem bija iespēja iepazīties 

ar jauno mācību aprīkojumu 

fizikā, ķīmijā, bioloģijā, dabas-

zinātnes un matemātikā, tika 

demonstrētas šo materiālu iz-

mantošanas iespējas . 

Fotomirkļi no noslēguma pasākuma. 
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Valsts speciālās izglītības 

centrs (VSIC) ir sagatavojis 

savu pirmo gada publisko pār-

skatu, analizējot 2007.gadā 

paveikto un raksturojot 

2008.gada plānus. Pārskats 

paredzēts visiem, kas interesē-

jas par speciālo un iekļaujošo 

izglītību, te ietvertā informāci-

ja būs noderīga nozares speci-

ālistiem, studentiem un skolē-

niem, viņu vecākiem, pētnie-

kiem, valsts pārvaldes darbi-

niekiem. 

 

Šis ir pirmais šāda veida pār-

skats kopš VSIC dibināšanas, 

tāpēc sniegta vispārēja infor-

mācija par centra izveidošanu, 

kompetences jomām, struktūru 

un darbības virzieniem. Pār-

skatā raksturoti VSIC darbības 

rezultāti 2007.gadā, īpaši pie-

vēršoties tiesību aktu izstrādā-

šana un pilnveidošanai, dar-

bam pamatfunkciju un pamat-

uzdevumu izpildē. Sniegta arī 

informācija par VSIC sastāvā 

esošās Valsts pedagoģiski 

medicīniskās komisijas darbī-

bu un tās rezultatīvajiem rādī-

tājiem. 

Pagājušajā gadā notikušas 80 

Valsts pedagoģiski medicīnis-

kās komisijas sēdes (gan Rīgā, 

gan izbraukuma sēdes Daugav-

pilī, Liepājā, Rēzeknē, Raisku-

mā, Suntažos, Jelgavā, Tiskā-

dos, Adamovā un Cēsīs), kurās 

izvērtētas 1504 izglītojamo spē-

jas, veselības stāvoklis un attīs-

tības līmenis un izsniegti 1504 

atzinumi. 

 

Sadarbībā ar starptautiskajām 

organizācijām un nevalstisko 

sektoru VSIC izveidojis noturī-

gas attiecības ar vairākām atzī-

tām organizācijām - UNESCO 

Latvijas Nacionālo komisiju, 

Eiropas Speciālās izglītības 

attīstības aģentūru, Izglītības 

attīstības centru, Lielbritānijas 

Padomi, Velku biedrību, Vieg-

lās valodas aģentūru u.c. 

 

Pārskatā publiskoti arī statisti-

kas dati par speciālo izglītību 

2007./2008. mācību gadā. 

 

2008.gadā tiks turpināta Valsts 

pedagoģiski medicīniskās komi-

sijas darba pilnveidošana un 

uzsākta metodiskā atbalsta no-

drošināšana pašvaldību peda-

goģiski medicīnisko komisiju 

vadītājiem, logopēdiem, psiho-

logiem un speciālajiem peda-

gogiem, sagatavoti priekšliku-

mi par normatīvo aktu pilnvei-

di speciālās izglītības jomā. 

Plānots sagatavot grozījumus 

normatīvajos aktos, kuri attie-

cas uz pedagoģiski medicīnis-

ko komisiju darbu, izglītojamo 

uzņemšanu un pārcelšanu nā-

kamajā klasē, par vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu no-

drošinājumu atbilstoši speci-

ālām vajadzībām u.c. 

 

2008.gada otrajā pusē VSIC 

plāno uzsākt Eiropas struktūr-

fondu līdzekļu piesaisti speci-

ālās izglītības atbalsta sistēmas 

pilnveidei. Tiks turpināts darbs 

vairākos Eiropas Speciālās 

izglītības attīstības aģentūras 

projektos. 

 

Ar VSIC pārskatu var iepazī-

ties mājas lapā 

www.vsic.gov.lv. 
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Iespējams iepazīties ar Valsts speciālās izglītības centra gada pārskatu 

Klajā nācis Eiropas izglītības 

sistēmu informācijas tīkla 

„Eurydice” pētījums 

„Augstākās izglītības pārvalde 

Eiropā. Politika, struktūra, 

finansēšana un akadēmiskais 

personāls”, kas aptver 30 Eiro-

pas valstis. 

 

Kā informē Akadēmisko prog-

rammu aģentūras (APA) In-

formācijas nodaļas vadītāja 

Aija Lejas - Sausa, pētījums 

sniedz atbildes uz daudziem 

jautājumiem: 

  

Kādas ir nozīmīgākās stratē-

ģiskās prioritātes augstākajā 

izglītībā attiecībā uz finansēša-

nu un akadēmisko personālu? 

Kāda ir augstskolu pārvaldes 

iekšējā un ārējā struktūra? Kādi 

ir publiskā finansējuma piešķir-

šanas mehānismi augstskolām 

un tā izlietošanas kontroles 

sistēma? Cik liela ir iestāžu 

patstāvība piesaistīt un izman-

tot privāto finansējumu? Kādi 

finansiālie stimuli pastāv, lai 

atbalstītu augstākās izglītības 

iestādes privātā finansējuma 

piesaistē? Kāda ir iestāžu auto-

nomijas pakāpe attiecībā uz 

darbinieku pieņemšanu un viņu 

pienākumu un algas noteikša-

nu? 

 

Pētījumā aplūkotas galveno-

kārt publiskās un valdības 

atbalstītās privātās augstsko-

las, kā arī sniegts neliels ie-

skats par neatkarīgajām privā-

tajām augstskolām. 

 

Pētījuma latviskais tulkojums 

tiks prezentēts publikācijas 

informatīvajā seminārā šā 

gada rudenī. Sekojiet līdzi 

informācijai mūsu elektronis-

kajā izdevumā un APA mājas 

lapā www.apa.gov.lv. 

 

Jauns pētījums par augstākās izglītības pārvaldi Eiropā 

http://vsic.gov.lv/kratuve/publparskati/publiskais_2007.pdf
http://www.vsic.gov.lv
http://www.apa.gov.lv


Tradicionāli konkursā uzde-

vumi ir divos sarežģītības 

līmeņos. Šogad pirmo gadu 

konkursa uzdevums abos sa-

režģītības līmeņos bija krēsla 

izgatavošana. Dalībniekiem 

pēc rasējuma no bērza koks-

nes materiāla bija jāizgatavo 

vairoga konstrukcijas krēsls - 

1.līmenī (arodizglītības prog-

rammu audzēkņiem) un rāmja 

– sastatņu konstrukciju krēsls 

- 2.līmenī (profesionālo vidē-

jo izglītības programmu 

audzēkņiem). 

 

Darba veikšanai bija atļauts 

lietot tikai nepieciešamos 

nemehanizētos galdniecības 

darba rīkus – galdnieku roku 

darba griezējinstrumentus un 

palīginstrumentus. 

 

Vērtēšanas komisijas darbu 

vadīja Āris Straustiņš, Latvi-

jas Amatniecības Kameras 

Amatu padomes priekšsēdē-

tājs, Rīgas Celtniecības kole-

džas Restaurācijas nodaļas 

vadītājs. Konkursa dalībnieku 

darbus pēc iepriekšnoteiktiem 

kritērijiem vērtēja eksperti. 
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Profesionālās meistarības konkurss “Krēsls” pulcē 18 skolu audzēkņus 

Jūnija sākumā IZM Profesi-

onālās izglītības administrāci-

ja sadarbībā ar Rīgas Amat-

niecības vidusskolas Koka 

mākslinieciskās apstrādes 

nodaļu organizēja profesionā-

lo izglītības iestāžu audzēkņu 

16.profesionālās meistarības 

konkursu “Krēsls”. Par kon-

kursa aizsākumu jāpasakās 

Koka mākslinieciskās apstrā-

des nodaļas dibinātājam Ata 

Kronvalda prēmijas laureātam 

Arvīdam Verzam, kuram ra-

dās šī ideja, kas turpina attīstī-

ties un pilnveidoties jau 16 

gadu. 

 

Šogad konkursā piedalījās 33 

dalībnieki no 18 profesionāla-

jām izglītības iestādēm. Jau 

otro gadu šajā konkursā savas 

prasmes un profesionālās zi-

nāšanas demonstrēja audzēkņi 

no Vācijas Produktionsshule 

Westmecklenburg izglītības 

iestādes. Konkursa mērķis ir 

veicināt Latvijas jauno kokap-

strādātāju profesionālo spēju 

pilnveidi un latviešu amatnie-

cības tradīciju tālāku attīstību, 

sekmēt pieredzes apmaiņu. 

Rezultāti: 
1.līmenī – „Vairoga kon-

strukcijas krēsls” 

1.vietu ieguva Toms Fuks 

(Vācija), skolotājs Renē 

Thiels, 2.vietā -Sandis Bata-

revskis ( Kuldīgas 

78.arodvidusskola), skolotājs 

Nauris Bergmanis, 3.vietā - 

Ivars Vītols (Cīravas arodvi-

dusskola), skolotājs Roberts 

Lagzdiņš. 

 

2.līmenī – „Rāmja – sastat-

ņu konstrukcijas krēsls” 

1.vietā - Edijs Ločmelis 

(Rīgas Amatniecības vidus-

skola), skolotājs Arvis Olin-

govičs, 2.vietā - Arnis Ozo-

liņš (Mālpils profesionālā 

vidusskola), skolotājs Modris 

Hapanioneks, 3.vietā - Edgars 

Balodis (Rīgas Amatniecības 

vidusskola), skolotājs Haralds 

Laucis. 

 

Konkursa norisi un organizā-

ciju atbalstīja SIA „ROBERT 

BOSCH”, ilggadēju atbalstu 

konkursa norisē sniedza Lat-

vijas Amatniecības kameras 

priekšsēdētājs Vilnis Kazāks. 

Komisijas priekšsēdētājs 

Āris Straustiņš (no labās) 

un eksperts, Rīgas Dizai-

na un mākslas vidussko-

las skolotājs Vīgants  

Bauers vērtē audzēkņu 

darbus 

No kreisās - 1.vietas iegu-

vējs „Vairoga konstrukci-

jas krēsls” izgatavošanā 

Toms Fuks (Vācija) un 

1.vietas ieguvējs „Rāmja 

– sastatņu konstrukcijas 

krēsls” izgatavošanā Edijs 

Ločmelis (Rīgas Amat-

niecības vidusskola). 
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Latviešu valodas apguves valsts 

aģentūra (LVAVA), apzinoties 

skolotāju sadarbības lomu veik-

smīgai bilingvālo mācību nori-

sei, jau vairākus gadus organizē 

skolotāju sadarbības nometnes, 

kuru laikā tiek veicināta piere-

dzes apmaiņa, izstrādāti turpmā-

kie sadarbības modeļi, kā arī 

stundu ietvaros un ārpusstundu 

nodarbībās izmantojami meto-

diskie materiāli. 

 

Ar 2007.gada nometņu laikā 

izstrādāto metodisko materiālu 

var iepazīties, uzklikšķinot šeit. 

 

Novērtējot ārpusstundu aktivitā-

šu lomu,  2008.gada vasarā 

LVAVA organizē  trīs skolotāju 

sadarbības nometnes, lai veici-

nātu vidusskolas mācību priekš-

metu skolotāju sadarbību satura 

un valodas integrētā apguvē. 

Nometnēs piedalās pedagogi 

skolām, kas īsteno latviešu  mā-

cību valodas izglītības program-

mas un skolām, kas īsteno ma-

zākumtautību valodas program-

mas 

2008.gada nometņu 

laikā izstrādātais 

metodiskais materiāls 

tiks ievietots  

www.lvava.gov.lv 

vispārējai 

izmantošanai.  
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Vasarā organizē skolotāju sadarbības nometnes 

Nometņu uzdevumi ir izstrādāt 

kopīgu metodisku materiālu 

satura un valodas integrētai ap-

guvei ārpusstundu nodarbībām, 

pilnveidot skolotāju profesionā-

lo meistarību, veicināt izpratni 

par multikulturālo vidi un sek-

mēt kultūras dažādību integrāci-

ju skolās, kuras īsteno vispārē-

jās vidējās izglītības pakāpi 

(t.sk. profesionālās). 

 

Katrā nometnē piedalās skolotā-

ji gan no latviešu, gan cittautu 

skolām. Skolotāju sadarbības 

nometnē „Dzīvo vesels!”, kas 

notiek no 25.jūnija līdz 

1.jūlijam Jūrmalā, piedalās Vie-

sītes vidusskolas, Jēkabpils 

2.vidusskolas un Jēkabpils va-

kara vidusskolas skolotāji. No-

metnes mērķis ir veicināt Jēkab-

pils rajona latviešu un mazā-

kumtautību skolu, kas realizē 

vidusskolas mācību programmu, 

priekšmetu skolotāju un klašu 

audzinātāju sadarbību satura un 

valodas integrētā apguvē, piln-

veidot skolotāju profesionālo 

meistarību vidusskolas skolēnu  

ārpusstundu veselības veicinā-

šanas pasākumu veidošanā. 

 

No 30.jūnija līdz 7.jūlijam 

Kurcumā (Daugavpils rajonā) 

notiks nometne „Spēles Kur-

cumā”, kurā piedalīsies Dau-

gavpils 3.vidussksolas un Špo-

ģu vidusskolas skolotāji. No-

metnes mērķis - veicināt skolu, 

kas īsteno latviešu mācību 

valodas izglītības programmas, 

un skolu, kas īsteno mazākum-

tautības valodas programmas, 

vidusskolas matemātikas, fizi-

kas un informātikas skolotāju 

sadarbību satura un valodas 

integrētā apguvē. 

 

Pērkonē no 1. līdz 7.jūlijam 

notiks Liepājas Raiņa 

6.vidusskolas un Sabiles vi-

dusskolas skolotāju sadarbības 

nometne „Ieskaties sevī!”. 

Nometnes mērķis - veicināt 

latviešu un mazākumtautību 

vidusskolu mācību priekšmetu 

skolotāju sadarbību, kopīgi 

veidojot metodisko materiālu 

audzināšanas jomā. 

Latviešu valodas apguves valsts 

aģentūras (LVAVA) ESF naci-

onālās programmas „Latviešu 

valodas apguve” projekta 

„Latviešu kā valsts valodas ap-

guve vidējās izglītības pakāpē” 

ietvaros ir izstrādājusi metodis-

ko materiālu 10.klašu skolotāju 

atbalstam skolās ar mazākum-

tautību mācību valodu. Kā pie-

mērotākais mācību materiālu 

formāts izvēlēts DVD, kas ļauj 

saistoši un mūsdienīgi atspogu-

ļot izvēlētās tēmas. 

 

Mācību filmas uzņemtas par 

šādām latviešu valodas un litera-

tūras mācību tēmām -  

“Ieskats jaunākajā latviešu dze-

jā”, „Mīti un māksla” un 

„Latviešu valodas dialekti”. Lai 

atvieglotu skolotāju darbu, šo-

brīd tiek izstrādātas metodiskās 

vadlīnijas DVD izmantošanai 

mācību stundās. Katra filma 

izdota 1000 eksemplāros un to 

izplatīs mazākumtautību mācību 

valodas skolās visā Latvijā. 

 

Augustā un septembrī skolotā-

jiem visā Latvijā tiks organizēti 

DVD ieviešanas semināri. 

 

„„Ieskats jaunākajā latviešu 

dzejā” 

Scenārija autore Iveta Ratinīka, 

kino scenārija autors Alvis La-

piņš. Piedalās jaunie dzejnieki  

– Inga Gaile, Māris Salējs, Ag-

nese Krivade, Ronalds Briedis, 

Kārlis Vērdiņš, lasot savus 

dzejoļus un atbildot uz kritiķes 

Ivetas Ratinīkas jautājumiem. 

„Mīti un māksla” 

Scenārija autors Ojārs Lāms, 

kino scenārija autors Alvis La-

piņš. Apskatīti svarīgākie grie-

ķu dievi, to loma citu dievu 

vidū. 

„Latviešu valodas dialekti” 

Scenārija autore Lidija Leiku-

ma, kino scenārija autors Alvis 

Lapinš. Brīvdabas muzejā fil-

mētajā mācību filmā vispusīgi 

atspoguļoti Latvijā esošie di-

alekti, parādot dialektu atšķirī-

bas un ietverot spilgtus to pie-

mērus. 

Izstrādāts mācību metodiskais materiāls latviešu valodas un literatūras 

apguvei mazākumtautību skolās 

Plašāku informāciju 

par izstrādāto mācību 

materiālu lasiet 

www.lvava.gov.lv 

http://www.lvava.gov.lv/index.php?darbibas_virzieni+projekti+latviesu_valodas_apguve
http://www.lvava.gov.lv
http://www.lvava.gov.lv
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Lai noteiktu kvalitatīvākos 

2005. un 2006. gada konkur-

sos iesniegtos un jau realizē-

tos pieredzes apmaiņas un 

prakses projektus, kā arī la-

bākos individuālās mobilitā-

tes veiksmes stāstus, Valsts 

izglītības attīstības aģentūra 

(VIAA) sadarbībā ar Izglītī-

bas un zinātnes ministriju 

izsludina kvalitātes balvas 

konkursu „Spārni 2008”. 

  

„Kvalitatīvāko projektu izvēr-

tēšana mums kļuvusi par tradī-

ciju. Šis ir jau trešais konkurss, 

ar kura palīdzību varam pateikt 

paldies tiem projektu vadītā-

jiem, kuru projekti atzīti par 

ļoti profesionāli un kvalitatīvi 

izstrādātiem un ieviestiem. Ar 

konkursa palīdzību vēlamies 

veicināt pieredzes apmaiņu un 

sadarbību projektu īstenotāju 

starpā, kā arī sociālo partneru 

iesaisti projektu ideju īstenoša-

nā,” konkursa nozīmi skaidro 

Leonardo da Vinci nodaļas 

vadītāja Dagnija Dilāne.   

 

Līdzīgi kā iepriekšējā konkur-

sā, kas norisinājās 2006. gadā, 

šogad izvirzītas divas nominā-

cijas – Kvalitatīvākais projekts 

un Labākais individuālais 

veiksmes stāsts. 

 

Uz kvalitatīvākā projekta titulu 

var pretendēt institūcijas, kas 

īstenojušas Leonardo da Vinci 

2005. un 2006. gada konkursa 

prakses vai pieredzes apmai-

ņas projektu. Savukārt konkur-

sā par labāko individuālo veik-

smes stāstu aicināti piedalīties 

šo projektu dalībnieki.  

Lai pieteiktos konkursam, līdz 

2008. gada 30. septembrim 

projekta īstenotājam ir jāies-

niedz vai jānosūta pa pastu 

VIAA Leonadro da Vinci no-

daļai pašvērtējums, pieteikuma 

anketa un projekta rezultātu 

izplatīšanas materiāli, savukārt 

projektu dalībniekiem – pietei-

kuma anketa, veiksmes stāsts 

un projekta rezultātu izplatīša-

nas materiāli.  

 

Projektu kvalitātes un individu-

ālo veiksmes stāstu vērtēšana 

paredzēta divās kārtās. Pirmās 

kārtas atlasi veiks VIAA Le-

onardo da Vinci programmas 

nodaļas darbinieki, otrajai kār-

tai izvirzot 25 projektus un 

maksimums 50 veiksmes stās-

tus. Savukārt otrajā kārtā ie-

sniegtos materiālus izvērtēs 

Vērtēšanas komisija, kas kvali-

tātes balvai nominēs 8 projek-

tus un 20 individuālos veik-

smes stāstus. Laureāti gada 

nogalē īpaši rīkotā pasākumā 

saņems VIAA un IZM parak-

stītu kvalitātes apliecinājumu – 

diplomu „Spārni 2008”. 

 

Konkursa nolikums, kā arī aiz-

pildāmās veidlapas pieejamas 

VIAA mājas lapas  sadaļā 

„Konkursi”. 

 

Izsludināts kvalitātes balvas konkurss „Spārni 2008” 

Nenokavē 

pieteikties! 

Pieteikumu 

iesniegšanas 

termiņš—

30.septembris 

10 

Stipendijas tiek piedāvātas studijām maģistrantūrā, doktorantūrā un pētniecības darbu veikšanai uz 

laiku līdz vienam gadam. 

 

Prasības kandidātiem: 

 

labas spāņu valodas zināšanas; 

bakalaura vai maģistra grāds (atkarībā no tā, kādu studiju programmu kandidāts izvēlas), vai doktora 

grāds (pētniekiem); 

studentiem vidējā atzīme 8 vai augstāka. 

 

Visa nepieciešamā informācija, kā arī pieteikuma veidlapa atrodama interneta mājas lapā:  

http://becas.sre.gob.mx 

 

Dokumenti divos eksemplāros jāiesniedz Akadēmisko programmu aģentūrā Blaumaņa ielā 22, Rīgā, 

LV-1011, tālr.: 67280138; e-pasta adrese: aija.jakovica@apa.lv. 

Dokumentu iesniegšanas pēdējā diena – 2008.gada 15.jūlijs. 

 

Meksikas Savienoto Valstu valdības stipendijas 2009.gadam 

Nenokavē 

pieteikties! 

Pieteikties var līdz 

15.jūlijam 

http://www.viaa.gov.lv/leonardo
http://becas.sre.gob.mx/
mailto:aija.jakovica@apa.lv
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Vai augstskolā studenta personas lietā noteikti jāglabājas vidējās izglītības 

dokumenta oriģinālam? 
 

Augstskolu likums nosaka, ka studējošā personas lietā ir iekļaujama vidējo izglītību apliecinoša 

dokumenta kopija. Tātad, vidējo izglītību apliecinoša dokumenta oriģinālam nav jāatrodas 

augstskolā. 

 

Savukārt 2006.gada 10.oktobra noteikumi Nr.846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību 

uzņemšanai studiju programmās” nosaka, ka, reģistrējoties studijām, persona, kas pretendē uz 

uzņemšanu studiju programmā, iesniedz iesniegumu, uzrāda pasi vai personas apliecību un uzrāda 

vidējo izglītību apliecinošu dokumentu. 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Pieteikties elektroniskā izdevuma 

saņemšanai var IZM mājas lapā  

www.izm.gov.lv 

 

Jautājumus rubrikai “Aktuālais jautājums”, kā arī komentārus, 

ieteikumus turpmāko izdevumu veidošanā un vērtējumu par mū-

su izdevumu sūtiet Komunikācijas nodaļai: tālr. 67047834, 

inta.stipniece@izm.gov.lv. 

Izdevums iznāk reizi mēnesī - mēneša pēdējā nedēļā. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā 

atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta. 
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Vai stājoties profesionālās izglītības iestādē, uzņemšanas komisija var piepra-

sīt, lai obligāti tiktu iesniegts izglītību apliecinošā dokumenta oriģināls? 
 

2007.gada 14.martā IZM apstiprinājusi kārtību Nr.15 „Izglītojamo uzņemšanas kārtība profesionālās 

pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās,” kas nosaka prasības 

izglītojamo uzņemšanai IZM padotībā esošajās profesionālajās izglītības iestādēs. 

 

Kārtība nosaka, ka uzņemšana profesionālās izglītības iestādē notiek konkursa kārtībā, pamatojoties 

uz šādiem personas iesniegtiem dokumentiem: 

 

- iesniegumu izglītības iestādes direktoram, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības program-

ma un iegūstamā kvalifikācija (izglītības iestāde pārbauda iesniegumā norādīto ziņu atbilstību perso-

nas uzrādītajam personu apliecinošam dokumentam), 

 

- pamatizglītību, arodizglītību, vidējo vispārējo izglītību vai citu iepriekšējo izglītību apliecinošu 

dokumentu vai tā kopiju, 

 

- 7., 8., vai 9. klases liecību, ja nav iegūta pamatizglītība. 

 

Uzņemšanas komisija, pamatojoties uz konkursa rezultātiem, no 16.jūlija līdz 20.augustam pieņem 

lēmumu par personas ieskaitīšanu izglītojamo skaitā. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, persona 

piecu dienu laikā komisijai iesniedz izglītības dokumenta oriģinālu iesniegtās kopijas nomaiņai. 

Aktuālais jautājums 

Kurā datumā sākas un beidzas dokumentu iesniegšana Latvijas augstskolās? 
 

Ministru Kabineta (MK) noteikumi Nr.15 “Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai 

un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2008.gadā” nosaka, ka topošo studentu reģistrācija un 

uzņemšana pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas sākas 2008.gada 21.jūlijā. Atcerieties, ka 

nav nekādas nepieciešamības uztraukties un veidot rindas reģistrācijas pirmajā dienā, jo dokumentu 

pieņemšana nenotiek vienu dienu un arī ieskaitīšana studējošo sarakstā nav atkarīga no tā, vai jūs 

dokumentus iesniedzāt pirmajā vai pēdējā reģistrācijas dienā. To, līdz kuram datumam konkrētā 

augstskola turpina uzņemšanu, gan noskaidrojiet pašā augstskolā vai koledžā, jo reģistrācijas beigu 

datumu MK noteikumi nereglamentē. 

http://www.izm.gov.lv/
mailto:inta.stipniece@izm.gov.lv
http://www.izm.gov.lv/

