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Esiet sirsnīgi sveicināti Zinību dienā! 

Tāpat kā ķieģeļu kaudze vēl 

nav māja, tāpat arī izglītības 

sistēmas pamatelementi un 

atsevišķi komponenti vēl neno-

drošina zināšanas un neveido 

zināšanu sabiedrību. Tam vaja-

dzīga kāda saistviela, jauni 

būvmateriāli, cēlāji, saturiskais 

piepildījums. 

 

Jaunajā mācību gadā, kas ir arī 

„Eiropas Radošuma un inovāci-

ju gads‖, šajā vēl būvējamajā 

zināšanu sabiedrības mājā aici-

nu ikvienu būt radošam, sare-

dzēt savas iespējas un aplieci-

nāt savu varēšanu – negāciju, 

nolieguma vai neziņas vietā 

liekot pozitīvas emocijas un 

profesionālu rīcību! 

 

Īpašus ceļa vārdus un laba vēlē-

jumus sūtu jaunajiem skolotā-

jiem! Novēlu ikvienam skolotā-

jiem saskatīt karjeras izaug-

smes iespējas un turpināt piln-

veidot savs prasmes tālākizglī-

tībā. No sirds vēlu, lai skolēni 

apzinās izglītības lomu savā 

turpmākajā dzīvē un apgūtā 

mācību satura nozīmi dzīves 

prasmju veidošanā. Lai veici-

nu ikvienu kļūt par aktīvu  

mūžizglītības dalībnieku un 

saskatīt jaunas iespējas šajā 

īpašajā laikā, kad izglītība iz-

virzīta par vienu no valsts pri-

oritātēm. 

 

Aicinot cilvēkus iedegties par 

Latviju, pavisam nesen uz Lat-

vijas tiltiem tika iedegtas gais-

miņas par godu valsts 

90.dzimšanas dienai. Pievieno-

jos šim aicinājumam ar rosinā-

jumu – iedegsimies par Latvi-

ju, visu dzīvi turpinot nemitīgi 

mācīties, esot cits citam skolo-

tāji un iegūtās zināšanas parā-

dot darbos un veltot tās savas 

valsts izaugsmei! Es ticu un 

esmu pārliecināta, ka mums 

visiem kopā izdosies! 

 

Sekmīgu jauno mācību gadu 

vēlot, ar cieņu – 

 

profesore Tatjana Koķe,  

izglītības un zinātnes ministre 

 
Rīgā,  

2008./2009.mācību gada sākumā  

nātu izglītības atvērtību un 

ciešāku skolas saikni ar ap-

kārtējo pasauli, aicinu vecā-

kus īpaši rūpīgi sekot līdzi 

savu bērnu skolas gaitām un 

atbalstīt viņus šajā nozīmīgajā 

darbā. 

Latvijā darba tikums ir vien-

mēr augstu vērtēts. Tādēļ aici-

nu un vēlu profesionālās izglī-

tības skolotājiem, audzēkņiem 

un darba devējiem aizvien 

ciešāk sadarboties mācību 

programmu pilnveidē un to 

sasaistē ar darba tirgu, lai 

kopīgi celtu profesionālās 

izglītības prestižu. 

 

Lai studentiem un augstskolu 

mācībspēkiem kopīgi izdodas 

vairot studiju kvalitāti un 

pilnveidot programmas, kā arī 

– būt atvērtiem starptautiska-

jiem izaicinājumiem. 

 

Lai Zinību diena katram šī 

informatīvā izdevuma lasītā-

jam un katram Latvijas iedzī-

votājam stiprina izpratni par 

izglītības nozīmi gan savas 

personības izaugsmē, gan 

kopējā valsts attīstībā. Mudi-

 

 

Zinātne veidojas no faktiem, 

tāpat kā māja no ķieģeļiem; 

tikai faktu pārbagātība vēl 

nav zinātne, tāpat kā ķieģe-

ļu kaudze vēl nav māja. 

 
                  / Anrī Puankarē,  

            franču matemātiķis / 
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Radošu un inovācijām bagātu jauno mācību gadu! 

ko likmju skaitu, izrēķināts, 

ka viena pedagoga darba lik-

me novados vidēji būtu opti-

māla uz 5,8 skolēniem, bet 

republikas pilsētās – uz 7,5 

skolēniem. Vidējais optimā-

lais skolēnu skaits, lai nodro-

šinātu atbilstošu izglītības 

procesu, sākumskolu klasēs 

būtu 10 bērni. Vēlos akcentēt, 

ka šie 10 bērni no 1.līdz 

6.klasei ir vidēji vienā klasē. 

Piemēram, ja 5.klasē ir 12 

skolēni, bet 1.klasē mācās 8, 

skolēnu skaits izlīdzinās un 

skolā var notikt kvalitatīvs 

darbs. Izglītības kvalitātes 

nodrošināšanā noteiktam sko-

lēnu skaitam klasē ir nozīme 

– lai sāktos viedokļu apmaiľa, 

lai skolēni varētu mācīties cits 

no cita, lai nodrošinātu atbil-

stošu darbu grupās. To grūti 

panākt, ja klasē ir tikai 3-4 

bērni. Jo mūsdienās izglītības 

un mācību satura nesējs vairs 

nav skolotājs viens pats, arī 

skolēniem, savstarpēji sadar-

bojoties, jāpiedalās zināšanu 

veidošanā. Šāds mācīšanās 

modelis veicina jauniešu attīs-

tību, konkurētspēju, sociālās 

prasmes. 
 

Sarūkot skolēnu skaitam, bet 

pedagogu daudzumam nema-

zinoties, īpaši – vidusskolas 

posmā noteikti akcentējama 

spēcīgu šīs pakāpes izglītības 

iestāžu veidošana, atbilstošas 

materiāli tehniskās bāzes no-

drošināšana, skolotāju darba 

kvalitātes uzlabošana un 

augsti mācību rezultāti. Tur-

klāt ar valsts un pašvaldību 

palīdzību un izmantojot Eiro-

pas Savienības struktūrfondu 

finansējumu, tiek sniegts at-

balsts skolotājiem, uzlabota 

mācību materiāli tehniskā 

bāze, izglītības process; savu-

kārt par Šveices valdības lī-

dzekļiem pašvaldības tiks 

nodrošinātas ar skolu autobu-

siem, kas komfortablos ap-

stākļos ļaus nogādāt skolēnus 

teicamās skolās. 

pieejamība – vienīgā pozīcija, 

kurā pozitīvo vērtējumu īpat-

svars lielāks par pusi – 55,5%. 

 

Turpinot rūpēties par būtiskā-

kajiem izglītības nozares attīs-

tības nosacījumiem – pieeja-

mību, kvalitāti un pārvaldības 

sociālekonomisko efektu, IZM 

rosina skolu tīkla attīstībā ie-

vērot konkrētas tendences. 

Proti, saglabāt pašreiz Latvijā 

samērā optimālo izglītības 

pieejamību un nodrošināt at-

bilstošas pamatizglītības iegu-

vi pēc iespējas tuvāk dzīves-

vietai. Savukārt vidusskolas 

posmā gan atbalstāma lielāka 

labi aprīkotu skolu koncentrā-

cija, kas paplašinātu iespējas 

piesaistīt materiālos un cilvēk-

resursus vispārējās vidējās 

izglītības kvalitātes uzlaboša-

nai. 

 

 Lai veicinātu pamatizglītības 

ieguvi pēc iespējas tuvāk ģi-

meņu dzīvesvietām un lai tas 

nebūtu tikai tukšs apgalvo-

jums, IZM kopā ar sociālajiem 

partneriem savā darbā virzās 

uz diferencētu pieeju optimālā 

skolēnu skaita noteikšanā un 

finansējuma novirzīšanā, ko 

iespējams īstenot ar koeficien-

tu ieviešanu, ņemot vērā iedzī-

votāju blīvumu, izglītības ie-

stādē īstenoto mācību prog-

rammu saturu un citus fakto-

rus. Sekojot šādam algorit-

mam, tiks sakārtots arī skolo-

tāju atalgojums, paaugstinātas 

algas, veicināts profesijas 

prestižs un konkurētspēja. Tur-

klāt valdībā esam panākuši 

vienošanos, ka racionālā darbā 

pašu rasti ietaupījumi paliks 

izglītībā un tiks ieguldīti tās 

attīstībā. 

 

Izglītības kvalitāte  

un resursu efektivitāte 

 

Ievērojot vispārējās izglītības 

programmu kvalitatīvai īsteno-

šanai nepieciešamo pedagoģis-

Lai arī par izglītību nav tādas 

leģendas kā par Rīgu, ka tā 

nekad nedrīkst būt gatava, 

mums visiem – izglītības pro-

cesa dalībniekiem un plašākai 

sabiedrībai – jāapzinās: laikā, 

kad informācijas apjoma pie-

augumu pasaulē rēķina nevis 

gados vai mēnešos, bet stun-

dās un minūtēs, varam lepo-

ties ar paveikto un sasniegto 

un mums tas ir jādara, bet 

mums arī skaidri jāsaprot tālā-

kās attīstības virzieni. 

Izmantojot jaunā mācību gada 

tuvumu, Izglītības un zinātnes 

ministrijas (IZM) informatīva-

jā izdevumā vēlos ieskicēt 

nākotnes tendences izglītībā. 

 

Skolēnu skaita prognoze vēstī 

– jaunajā mācību gadā vispār-

izglītojošajās dienas skolās 

skolēnu skaits saruks par gan-

drīz 15 000 audzēkņiem, bet 

vispārizglītojošās vakara 

(maiņu) skolās par gandrīz 1 

000. Statistika liecina, ka sko-

lēnu skaits turpinās samazinā-

ties līdz 2013.gadam un paš-

reizējais skolēnu daudzums 

Latvijā varētu atjaunoties 

2025.gadā. Mums kopīgi jā-

strādā, lai tas pozitīvi atsauk-

tos uz izglītību, uz skolu tīklu 

un uz pārējiem izglītības sistē-

mas komponentiem. 

 

Izglītības pieejamība 

 

Līdz šim IZM politika un paš-

valdību pieņemtie lēmumi 

pozitīvi ietekmējuši izglītības 

pieejamību. To apstiprina 

tirgus un sociālo pētījumu 

centra „Latvijas Fakti‖ šī gada 

jūnijā veiktais pētījums 

„Sabiedriskās domas aptauja 

par sociāli ekonomisko situ-

āciju Latvijā” – no pētījumā 

iekļautajām pozīcijām, kurās 

respondenti tika lūgti novērtēt 

dažādu valsts un pašvaldību 

sniegto pakalpojumu pieeja-

mību viņu dzīvesvietā, vispo-

zitīvāk tika vērtēta izglītības 

Tirgus un sociālo 

pētījumu centrs 

„Latvijas Fakti” šā 

gada jūnijā veica 

pētījumu „Sabiedriskās 

domas aptauja par 

sociāli ekonomisko 

situāciju Latvijā”. No 

pētījumā iekļautajām 

pozīcijām, kurās 

respondentus aicināja 

novērtēt dažādu valsts 

un pašvaldību sniegto 

pakalpojumu 

pieejamību viņu 

dzīvesvietā, vispozitīvāk 

tika vērtēta izglītības 

pieejamība – vienīgā 

pozīcija, kurā pozitīvo 

vērtējumu īpatsvars 

lielāks par pusi – 

55,5%. 
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vairāk vērstu izglītību par 

cilvēkam domātu un pieejamu 

pakalpojumu. 
 

Eiropas Radošuma  

un inovāciju gads 
 

Nākamais – 2009.gads tiks 

izsludināts par Eiropas Rado-

šuma un inovāciju gadu. Tā-

dēļ vēlu visiem, kas mācās un 

māca – skolotājiem un augst-

skolu mācībspēkiem, skolē-

niem, profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņiem, studen-

tiem, kā arī izglītības pārval-

dībā strādājošajiem un izglītī-

bas politikas veidotājiem – 

radošuma un inovācijām ba-

gātu mācību gadu! 
 

Sabiedrība nevar attīstīties, ja 

mēs nerosināsim jauniešos uz 

pozitīvā meklējumiem un po-

zitīvā atradumiem balstītu 

radošuma garu! Lai ikvienā ar 

izglītību saistītā iestādē ienāk 

jaunais un radošais, lai tas 

notiek pārdomāti un mērķtie-

cīgi! 
 

Prof. Tatjana Koķe,  

izglītības un zinātnes ministre 

dzīvi. Šāda pieeja uzsvērta arī 

jaunajā vidējās izglītības stan-

dartā, kuru pilnībā ieviesīs ar 

2009./2010.mācību gadu. Arī 

pilnveidotā vērtēšanas sistēma 

tiks ieviesta tikai ar 

2009./2010.mācību gadu, lai 

nodrošinātu un pārliecinātos, 

ka tā kalpo cilvēkam, ka ir 

izprotama un dod skaidrus 

atskaites punktus skolotājam, 

lai skolēnam ir skaidrs, par ko 

viņš/viņa tiek vērtēts un lai 

vecāki redz bērna panākumus 

vai jomas, kurās nepieciešams 

lielāks atbalsts. 
 

Vienlīdz vēlos pievērst uzma-

nību arī tādam izglītības kvali-

tātes faktoram kā skolotāja 

paša iniciatīvā balstīta tālākiz-

glītība, un līdz ar to – karjeras 

izaugsme, kas tiks saistīta ar 

augstāku atalgojumu. Izglītībai 

noteikti jābūt elastīgai un jābūt 

vērstai „uz cilvēku‖, taču tam, 

esmu pārliecinājusies, traucē 

pārlieku lielā birokrātija. Tā-

pēc jaunajā mācību gadā īpašu 

uzmanību pievērsīšu birokrā-

tisko šķēršļu mazināšanai, lai 

veicinātu skolotāja radošumu, 

intelektuālo brīvību un aizvien 

Turpinājums no 2.lpp. 
 

Spēcīgas vidusskolas ar mo-

dernu izglītības bāzi un kvali-

tatīvām zināšanām palīdz sko-

lēniem pilnvērtīgi izvēlēties 

viņiem atbilstošu dzīves ceļu, 

kā arī – nodrošina valsts un 

tautsaimniecības izaugsmi. 
 

Skolotājam, un arī jaunajam 

skolotājam, ir izšķirīga loma 

izglītības kvalitātē, tāpēc līdz-

ās teorētiskajai bagāžai ir jā-

iegūst daudzpusīgas praktiskās 

iemaņas. Aicinu skolu vadītā-

jus un skolotājus būt atvērtiem 

un sadarboties ar topošajiem 

pedagogiem, nodrošinot vi-

ľiem prakšu vietas un nelie-

dzot savu pieredzi, lai pēc 

augstskolas jaunais speciālists 

skolā ienāk ne tikai teorētiski 

sagatavots, bet – lai būtu iegu-

vis arī atbilstošas praktiskās 

iemaņas. 
 

Otrs svarīgākais izglītības kva-

litātes faktors ir mācību saturs, 

un tādēļ jau no sākumskolas 

aicinu pievērst īpašu uzmanību 

izglītības programmu dažādo-

šanai un satura sasaistei ar 

Latvijas sabiedrība iesaistās izglītības jautājumu apspriešanā 

Jūnijā IZM uzsāka konsultāci-

jas ar sabiedrību e-vidē „Tavs 

viedoklis‖ un augusta vidū 

noslēdzās tā pirmais cikls par 

trim izglītības politikas aktu-

ālām tēmām: pedagogu profe-

sijas prestiža paaugstināšana, 

vērtībizglītība skolās un patri-

otiskā audzināšana, kā arī – 

izglītības funkciju nodrošinā-

šana pēc administratīvi terito-

riālās reformas. Esam saņēmu-

ši, noderīgus ierosinājumus ne 

tikai par šīm tēmām, bet arī 

par citām izglītības aktualitā-

tēm, kas apliecina patiesu sa-

biedrības ieinteresētību izglītī-

bas jomas pilnveidē un attīstī-

bā. 

 

Lai arī viedokļu iesūtīšanai 

bija doti tikai divi mēneši, taču 

konsultācijas ar sabiedrību 

turpinām un joprojām esam 

atvērti viedokļu un priekšliku-

mu uzklausīšanai. Var teikt, ka 

ir sperts tikai viens no soļiem 

sabiedrības iesaistīšanai izglī-

tības politikas pilnveidošanā 

un šis process ir turpināms. 

 

Kaut gan e-konsultācijas tika 

aizsāktas vasarā, kas daudziem 

cilvēkiem ir atvaļinājumu 

laiks, tomēr atsaucība bija 

liela. Esam saņēmuši daudzus 

vērtīgus ierosinājumus, kopē-

jais interesentu skaits mērāms 

tūkstošos. Esam gandarīti par 

pirmajiem rezultātiem, jo īpaši 

par to, ka cilvēki iesūtīja kon-

krētus un konstruktīvus priekš-

likumus, praktiskus un intere-

santus ierosinājumus, jo tieši 

tāds arī bija šo e-konsultāciju 

mērķis, lai saņemto informā-

ciju turpmāk izmantotu izglītī-

bas nozares darbā, veidojot un 

īstenojot šīs jomas politiku. 

 

Viedokļu apkopošana un ana-

līze vēl turpinās, tomēr jau 

šobrīd varam nedaudz ieski-

cēt, ko cilvēki dažādos Latvi-

jas reģionos domā par tēmām, 

kuras bijām izvirzījuši ap-

spriešanai šoreiz.. 

 

Vairākos viedokļos tika pausts 

– lai paaugstinātu pedagogu 

profesijas prestižu, būtiski 

līdzās atalgojuma paaugstinā-

šanai strādāt arī pie pedagogu 

kvalifikācijas un darba kvali-

tātes paaugstināšanas.  

 

Aicinu skolu vadītājus 

un skolotājus būt 

atvērtiem un 

sadarboties ar 

topošajiem 

pedagogiem, 

nodrošinot viņiem 

prakšu vietas un 

neliedzot savu pieredzi, 

lai pēc augstskolas 

jaunais speciālists 

skolā ienāk ne tikai 

teorētiski sagatavots, 

bet – lai būtu ieguvis 

arī atbilstošas 

praktiskās iemaņas. 

http://www.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis.html
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efektīvāk izmantot skolu telpas 

vakaros un brīvdienās, kā arī 

skatīt šo jautājumu kompleksi 

ar profesionālās izglītības attīs-

tību reģionos. Jādomā ne tikai 

par izglītības saturu, bet arī par 

izglītības pieejamību, jāsakārto 

infrastruktūra, jāuzlabo mācību 

materiāli tehniskā bāze un vide 

un jānodrošina kvalitatīva sko-

lotāju tālākizglītība, īpaši – 

laukos. 
 

Paldies visiem, kuri piedalījās 

pirmajās diskusijās! Paldies arī 

tiem, kuru viedokļos paustas 

šaubas un neticība par šādu 

diskusiju lietderību, jo arī tas ir 

viedoklis. IZM arī turpmāk 

rosinās diskutēt par izglītībai 

svarīgiem jautājumiem, jo pir-

mo diskusiju rezultāti aplieci-

na, ka šāda viedokļu apmaiņa ir 

nepieciešama. 
 

Atgādinām, ka ikviena priekšli-

kumus un pārdomas par tēmu 

„Sabiedrības līdzdalības veici-

nāšana izglītības nozares jautā-

jumu apspriešanā‖ gaidām jo-

projām – to iesniegšanas ter-

miņš nav ierobežots! 

lās, pārsvarā izskanēja uzskats, 

ka tas ir visas sabiedrības ko-

pīgs darbs, kurā, pirmkārt, 

vislielākā loma un nozīme ir 

ģimenei. Skolām vajadzētu 

vairāk domāt par atbilstošas 

interešu izglītības iespēju no-

drošināšanu, kā arī izskanēja 

aicinājums pašiem skolotājiem 

un sabiedrībai kopumā būt gan 

patriotiem, gan ievērot sludi-

nātās ētikas un morāles nor-

mas. Tika pausts viedoklis, ka 

patriotiskās audzināšanas uz-

sākšana jāsāk no pirmsskolas 

posma -  3-4 gadu vecuma un 

tas jāturpina arī augstskolā, 

izvēloties katram vecumam 

atbilstošāko veidu. 
 

Vismazāk cilvēku vēlējušies 

izteikt viedokli par izglītības 

pārvaldi pēc administratīvi 

teritoriālās reformas, tādēļ 

IZM uzskata, ka par šo tēmu 

būtu vēlama arī turpmāka vie-

dokļu apmaiņa. Cilvēki ierosi-

nāja veidot skolu tīklu atbilsto-

ši demogrāfiskajai situācijai, 

nodrošināt pamatskolu skolē-

niem iespēju mācīties maksi-

māli tuvu savai dzīvesvietai, 

Turpinājums no 3.lpp. 
 

Ieteikts vairāk pievērst uzma-

nību atbilstošu un mūsdienīgu 

darba apstākļu nodrošināša-

nai, izveidot skolotājiem kādu 

atbalsta dienestu, kā arī domāt 

par jauno pedagogu veiksmī-

gāku darba gaitu uzsākšanu, 

īpaši – ar pieredzes bagāto 

kolēģu atbalstu. Starp iesūtīta-

jiem viedokļiem izskanēja arī 

ierosinājums samazināt skolo-

tājiem uzliktos birokrātiskos 

pienākumus, izmantojot infor-

mācijas tehnoloģiju iespējas, 

samazināt pārbaudes un kon-

troli, bet palielināt skolotā-

jiem brīvību dažādu lēmumu 

pieņemšanā. Vairāki cilvēki 

izteica viedokli, ka IZM un 

masu medijiem vajadzētu vai-

rāk strādāt, veidojot pedagoga 

pozitīvo tēlu. Tas motivētu 

jauniešus izvēlēties studēt 

pedagoģiju un stiprinātu topo-

šo skolotāju interesi par šīs 

profesijas ieguvumiem un 

iespējām. 
 

Runājot par vērtībizglītību un 

patriotisko audzināšanu sko-

Pedagogu atalgojums kļūst arvien konkurētspējīgāks 

2008.gada.gada 1.septembrī 

stājas spēkā Ministru kabineta 

(MK) noteikumi Nr.622 

“Grozījumi Ministru kabineta 

2004.gada 24.augusta notei-

kumos Nr.746 „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi‖‖, 

kas nosaka, ka vispārējās un 

profesionālās izglītības iestā-

žu pedagogiem no šā gada 

1.septembra par 60 latiem 

palielinās atalgojumu par vie-

nu darba algas likmi. 
 

Atbilstoši procentuāli paaug-

stināta tiks arī izglītības iestā-

žu vadītāju darba alga. Vidē-

jais algas paaugstinājums iz-

glītības iestāžu direktoriem 

būs 133 lati. Izvērtējot izglītī-

bas iestāžu vadītāju vietnieku 

darba pienākumus un samaksu 

par vienu darba stundu, kas 

patlaban ir zemāka nekā peda-

gogiem, izglītības iestāžu va-

dītāju vietnieku alga tiks pa-

augstināta vidēji par 152 la-

tiem. Augstskolas pedagogu 

darba samaksa paaugstināta 

vidēji par 13% attiecībā pret 

pagājušā gada vidējo darba 

samaksu. 
 

Izmantojot sistēmā paredzamo 

līdzekļu ekonomiju, samazino-

ties skolēnu skaitam, turpinās 

pedagogu darba slodzes sakār-

tošana, paredzot vispārējās un 

profesionālās izglītības iestāžu 

mācību priekšmetu pedago-

giem samaksu par divām stun-

dām par likmi par gatavošanos 

nodarbībām. 
 

Ľemot vērā, ka pirmsskolas 

izglītības iestādēs strādājošo 

pedagogu darba likme ir 36 

stundas nedēļā, tiek paredzēts, 

ka viņiem apmaksās trīs stun-

das nedēļā par likmi par gata-

vošanos nodarbībām. 

Pašvaldības saņems valsts bu-

džeta mērķdotāciju arī pirms-

skolas pedagogu darba samak-

sas paaugstināšanai. 
 

IZM Investīciju departamenta 

direktore Inga Štāle uzsver, ka 

pedagogu darba slodzes sakār-

tošana notiek atbilstoši 

2007.gadā veiktajam pētīju-

mam „Par pedagogu darba pie-

nākumu iekļaušanu slodzē‖. 

"Šajā pētījumā konstatēts, ka 

pedagogs vienas darba likmes 

mācību stundu (nodarbību) 

sagatavošanai velta ne mazāk 

par piecām stundām nedēļā. 

Valsts budžeta iespēju robežās 

ik gadu paredzēts pakāpeniski 

apmaksāt daļu no nepieciešamā 

stundu skaita," norāda I.Štāle. 
 

No šā gada 1.septembra darba 

samaksa tiks palielināta vairāk 

nekā 50 000 izglītības sistēmā 

nodarbināto pedagogu. 

Ar apkoptajiem 

viedokļiem ikviens 

interesents var 

iepazīties IZM mājas 

lapā www.izm.gov.lv, 

sadaļā „Tavs viedoklis”.  

IZM Investīciju 

departamenta direktore 

Inga Štāle uzsver, ka 

pedagogu darba slodzes 

sakārtošana notiek 

atbilstoši 2007.gadā 

veiktajam pētījumam “Par 

pedagogu darba pienākumu 

iekļaušanu slodzē”. 

http://www.izm.gov.lv/
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Skolotāja mūžā ir tik daudz mīlestības – ko dot un ko saņemt 

IZM Gada balvas 

laureāti 

cesa pārkārtošanu atbilstoši 

skolēnu vajadzībām. 
 

Jutos kā Triju Zvaigžņu  

ordeni saņēmusi 

Ikviens pedagogs jūt gandarī-

jumu par savu darbu, ja, aizve-

rot skolas durvis, pasaulē do-

das gudri, erudīti jaunieši. 

Dzimto Mazozolu skoliņu ab-

solvējuši arī Veras kundzes 

pašas bērni. „Esmu laimīga, ka 

man ir trīs bērni, par kuriem 

varu tikai priecāties. Vienmēr 

esmu uzskatījusi, ka pati augst-

ākā no visām mākslām ir darba 

māksla savā arodā. Manī rada 

prieku tas, ka to ir sapratusi 

mana meita un abi dēli, ka par 

viņiem es dzirdu tikai labus 

vārdus. Kā tas priecē mātes 

sirdi!‖ saka mamma un turpi-

na. „Tas bija sen – deviņdes-

mitajos gados. Dēli Guntars un 

Dainis jau aptuveni gadu strā-

dāja „Rīgas Brīvostas‖ pārval-

dē, kad kādu dienu atveda man 

glīti iesaiņotu paciņu. Tas esot 

man, bet viņi paši tiešām nezi-

not, kas tur iekšā. Jutos izbrīnī-

ta. Attinu papīru, bet tur skais-

ta grāmata ar ierakstu – patei-

cība no dēla darba devēja par 

krietni izaudzinātiem bērniem. 

Neslēpšu – tajā brīdī jutos kā 

Triju Zvaigžņu ordeni saņēmu-

si‖, saka Veras kundze un vi-

ľas acīs iemirdzas aizkustinā-

juma asaras. Patiess lepnums 

skan mammas balsī, ik pa lai-

kam sarunā pieminot meitu, 

kura nu jau daudzus gadus ir 

kolēģe – Daiga Zamarina ir 

Mazozolu pamatskolas skolo-

tāja. 
 

Ļoti daudz cilvēku mēdz teikt: 

„Ja man būtu iespēja sākt visu 

no gala....‖ un tad seko uzskai-

tījums, ko tik viņi nedarītu 

citādāk. Vera Hermane ir pār-

liecināta, ka neko savā dzīvē 

nemainītu. Jo pedagoga mūžā 

ir tik daudz mīlestības ko dot 

un ko saņemt, ka tā piepilda 

tavu dzīvi, neatstājot vietas 

pārdomām, ka varētu arī citā-

dāk. Nevarētu.  

nepastāv sen. Šajā mācību 

gadā vairāki mūsu pedagogi 

piekrituši braukt mācīt bērnus 

arī kaimiņu skolās. Mēs paši 

gan nevienu pedagogu 

„neaizņemamies”, smej direk-

tore. Skolā strādā trīs pedago-

gi, kuri ir Veras Hermanes 

pašas izloloti, izaudzināti - 

vīrs Ivars, meita Daiga un 

vedekla Liene. 
 

Bet par otru svarīgo stūrak-

meni stāsta Ogres rajona iz-

glītības pārvaldes vadītāja 

Ruta Krūkle: „Daudzi jaunie 

direktori Veru Hermani uz-

skata par savu darbaudzinātā-

ju, jo bieži tieši viņa sniedz 

konsultācijas, dalās pieredzē, 

palīdz izstrādāt iestādes iekšē-

jos normatīvos aktus. Direkto-

re iemantojusi cieņu un auto-

ritāti ne tikai vietējā pašvaldī-

bā, bet visā rajonā. Ar savu 

darbu un līdzdalību dažādos 

projektos savu skolas vārdu 

popularizējusi Latvijā‖. 
 

Strādā speciālās izglītības 

programmās 

Pirms 10 gadiem Mazozolu 

pamatskolā meklējami speci-

ālās izglītības pirmssākumi. 

Medicīniski pedagoģiskā ko-

misija bija pieņēmusi lēmu-

mu, ka kādai sākumskolas 

skolniecei nepieciešama ap-

mācība atbilstoši viņas veselī-

bas stāvoklim. Meitenes vecā-

ki negribēja, ka bērns mācās 

speciālajā skolā, tāpēc Maz-

ozolu pamatskolā tika izstrā-

dāta, licencēta un akreditēta C 

līmeņa izglītības programma, 

un darbs varēja sākties. Šo-

brīd vairāki skolēni apgūst 

divas speciālās izglītības 

programmas – AB un C līme-

nī. Tā kā viņi mācās nevis 

atsevišķā, bet integrēti parastā 

klasē, ir svarīgi, lai arī visi 

pedagogi savā darbībā izman-

totu iekļaujošās pedagoģijas 

principus. Un Mazozolu pa-

matskolā katram skolas darbi-

niekam tiešām ir lojāla attiek-

sme pret programmas iedzīvi-

nāšanu skolā un mācību pro-

Šajā pagastā netrūkst ozolu un 

arī ļaudis te sīksti – ar stiprām 

saknēm ieauguši šai pusē – 

Mazozolos. Dzīvo, strādā, mīl, 

priecājas, notrauš asaru un 

bēdai iet pāri dziedādami. Vie-

na no viņām – stiprajām un 

sīkstajām ir Vera Hermane. 

Mazozolu pamatskolas direk-

tore, kura māca arī mājturību 

un tehnoloģijas meitenēm un 

vizuālo mākslu. Skolotājas 

pedagoģiskā darba stāžs ir 

41gads, no kuriem direktores 

amatā aizvadīts 31 gads. Un 

visi no tiem šeit - Mazozolos. 

Šogad Skolotāju diena – 

5.oktobris – Hermanes kun-

dzei būs mazliet citādāks nekā 

parasti – šajā dienā viņa uz-

aicināta uz svinīgu pasākumu 

Rīgas Latviešu biedrības na-

mā, kur saņems IZM 

2008.gada balvu. 
 

Kā viss sākās? 

Lēmumu savu dzīvi saistīt ar 

skolu Vera Hermane pieņēmu-

si vidusskolas pēdējā klasē, 

skolotājas Ritas Zvaigznes 

mudināta. „Vienmēr aktīvi 

darbojos sabiedriskajā dzīvē, 

vadīju pasākumus, iesaistījos 

pulciņos. Kur gan citur savu 

radošo garu varētu likt lietā, ja 

ne skolā?‖ viņa retoriski jautā. 

Un tā, 1967.gada 20.augusts 

bija jaunās skolotājas pirmā 

darba diena Oškalna astoņga-

dīgajā skolā (tā tolaik sauca 

Mazozolu skolu). Pagāja des-

mit gadi un pēc smagām pār-

domām un vairākkārtējām 

sarunām ar Ogres rajona Izglī-

tības nodaļas vadītāju jaunā 

skolotāja pieņēma piedāvāju-

mu kļūt par direktori, saņemot 

solījumu, ka tiks celta jauna 

skola. Solījums piepildījās pēc 

vairāk nekā 20 gadiem - 

1999.gadā. 
 

Stūrakmeņi, uz kuriem  

balstās skola             

Par vienu no lielākajām veik-

smēm Vera Hermane vienno-

zīmīgi min spēcīgo un profesi-

onālo pedagogu kolektīvu. 

„Mūsu skolā kadru problēma 

Veras Hermanes (pirmā 

no kreisās) pašas 

izlolotie un izaudzinātie 

pedagogi - vīrs Ivars, 

meita Daiga (ar 

saulespuķi rokās) un 

vedekla Liene. 
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Mērķstipendijas Rīgas pilsētas profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem 

veicamie uzdevumi saskaņā ar 

projektu). 
 

Tuvāk iepazīties ar mērķsti-

pendiju saņemšanas nosacīju-

miem iespējams, apmeklējot 

mājas lapas www.sf.gov.lv 

sadaļu „Mērķstipendijas peda-

gogiem‖. 
 

Rīgas pilsētas profesionālo 

izglītības iestāžu prioritāro 

mācību priekšmetu skolotāji 

aicināti pieteikties mēŗkstipen-

dijas saņemšanai Profesionālās 

izglītības administrācijā, Rīgā, 

Lomonosova ielā 1/6, tālrunis 

informācijai 67100692. 
 

Pārējo Latvijas profesionālo 

izglītības iestāžu pedagogi par 

iespējām pieteikties mērķsti-

pendijām aicināti interesēties 

savu rajonu vai pilsētu izglītī-

bas pārvaldēs. 
 

Vispārējās izglītības 7.-12. 

klašu prioritāro mācību priekš-

metu skolotāji par pieteikšanos 

mērķstipendijām var interesē-

ties savu rajonu vai pilsētu 

izglītības pārvaldēs. 

pedagogu piesaistīšanu izglītī-

bas iestādēm. Mērķstipendija 

tiek piešķirta prioritāro mācību 

priekšmetu pedagogu attiecī-

gās studiju programmas apgū-

šanai, pētniecības un radošā 

darba atbalstam. 
 

Uz mērķstipendiju  

saņemšanu var pretendēt : 
 

1) pedagogi, kuri profesionālās 

izglītības iestādēs māca priori-

tāro mācību priekšmetu vai 

priekšmetus vismaz 12 kon-

taktstundas nedēļā un apgūst 

prioritārā mācību priekšmeta 

pedagoga profesionālo kvalifi-

kāciju atbilstošā studiju prog-

rammā; 

 

2) pedagogi, kuri ieguvuši 

noteiktā prioritārā mācību 

priekšmeta profesionālo kvali-

fikāciju atbilstošā studiju 

programmā, māca prioritāro 

mācību priekšmetu vismaz 9 

kontakstundas nedēļā un papil-

dus darbam veic četrus pētnie-

cības vai radošā darba uzdevu-

mus (metodiskais darbs, kon-

sultatīvais darbs, pēc izvēles 

IZM Profesionālās izglītības 

administrācija (PIA) sadarbībā 

ar Studiju fondu uzsākusi ESF 

darbības programmas 

”Cilvēkresursi un nodarbinātī-

ba‖ papildinājuma 

1.2.1.2.2.apakšaktivitātes pro-

jekta īstenošanu ‖Atbalsts vis-

pārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos‖. 
 

PIA šajā projektā koordinē 

Rīgas pilsētas profesionālo 

izglītības iestāžu pedagogu 

iespēju saņemt mērķstipendijas 

saskaņā ar projekta mērķiem. 

Projektā noteikti prioritārie 

mācību priekšmeti – fizika, 

ķīmija, bioloģija, dabaszinības, 

matemātika, informātika un 

svešvaloda (kāda no ES ofici-

ālajām valodām). 
 

Projekta mērķis ir piešķirt 

mērķstipendijas prioritāro mā-

cību priekšmetu pedagogiem, 

nodrošināt vispārējās izglītības 

iestādes un profesionālās izglī-

tības iestādes ar nepieciešama-

jiem prioritāro mācību priekš-

metu pedagogiem un veicināt 

Noslēgušies skolu sadarbības projekti 

2008.gada augustā noslēdzies 

Eiropas Savienības struktūr-

fondu Nacionālās programmas 

“Latviešu valodas apguve” 

projekts ―Latviešu valodas kā 

valsts valodas apguve vidējās 

izglītības pakāpē‖. Sadarbības 

partneri šajā projekta aktivitātē 

bija vidusskolas, kas realizē 

mazākumtautību izglītības 

programmas, un vidusskolas ar 

latviešu mācībvalodu: Daugav-

pils 3.vidusskola un Špoģu 

vidusskola,  Daugavpils 

16.vidusskola un Vaboles vi-

dusskola,  Jēkabpils 

2.vidusskola un Jēkabpils 

3.vidusskola, Zilupes vidus-

skola un Kārsavas vidusskola, 

Salaspils 2.vidusskola un Sa-

laspils 1.vidusskola, Ventspils 

6.vidusskola un Ventspils 

1.vidusskola,  Liepājas 

2.vidusskola un Sabiles vidus-

skola. 
 

Sadarbības skolas izveidoja un 

realizēja savus sadarbības mo-

deļus: organizēja skolu kopie-

nu tikšanos pieredzes apmaiņai 

un atsevišķu skolotāju grupu 

tikšanos metodikas jautājumos, 

veidoja kopīgus pieredzes ma-

teriālus un popularizēja savu 

pieredzi citām skolām. Notika 

arī izglītojoši semināri sadarbī-

bas skolu komandām. 
 

Skolu sadarbības projekti ir 

veiksmīgs piemērs tam, kā, 

atbalstot dažādu Latvijas skolu  

sadarbību, var sekmēt kopīgu 

izpratni par Latvijas izglītībā 

notiekošajiem procesiem un 

kopīgi risināmajām problēmām 

un tādējādi  nostiprināt  izglītī-

bas satura reformas rezultātus, 

sekmēt skolas kopienas izvei-

došanos. 
 

Skolu kopienu pārstāvji atzīst, 

ka sadarbības projektu īsteno-

šanas laikā iepazīta citu skolu 

un skolotāju pieredze, bijusi 

iespēja popularizēt savu piere-

dzi un gūta atziņa, ka domu-

biedri nepieciešami gan jaunu 

ideju radīšanai, gan esošo pro-

blēmu risināšanai. 

Projekta ietvaros realizēti atšķirīgi skolu sadarbības modeļi, izveidoti šo modeļu apraksti un metodiskais 

materiāls kā atbalsts skolotājam izglītošanās procesā. Ar šiem materiāliem var iepazīties:  

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

http://www.sf.gov.lv/
http://www.sf.gov.lv/?sadala=173
http://www.lvava.gov.lv/index.php?darbibas_virzieni+projekti+latviesu_valodas_apguve
http://www.lvava.gov.lv/index.php?darbibas_virzieni+projekti+latviesu_valodas_apguve
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Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī 

notika Latvijas rajonos un re-

publikas nozīmes pilsētās. Ko-

pīgā pasākumā tika aicinātas 

izglītības iestādes, skolēnu 

grupas un klases – konkursa 

dalībnieces ar savām sagatavo-

tajām prezentācijām. Skolēnu 

veidotie darbi pēc pasākuma 

tika nodoti novadu vai rajonu 

bibliotēkām vai skolu muze-

jiem. Katrs rajons piecus labā-

kos darbus izvirzīja trešajam 

posmam, kurus šobrīd izvērtē 

žūrija. Labāko prezentāciju 

autori tiks apbalvoti konkursa 

noslēguma pasākumā 

20.septembrī Tīreļpurvā. 

 

Konkursa plānošanā un organi-

zēšanā VJIC izveidojusies 

veiksmīga sadarbība ar Kultū-

ras ministriju, Aizsardzības 

ministriju, Muzeju valsts pār-

valdi, Kultūras un radošās in-

dustrijas izglītības centru, Lat-

vijas Muzeju biedrību, Skolu 

muzeju biedrību, Latvijas Kara 

muzeju, Rīgas skolu muzeju, 

pilsētu un rajonu izglītības 

pārvaldēm un izglītības iestā-

dēm.  

 

Konkursa organizatori cer, ka 

aizsāktā skolēnu un muzeju 

draudzība nepārtrūks līdz ar 

pasākumu cikla „Tu esi Latvi-

ja‖ noslēgumu, bet turpināsies 

un attīstīsies par spēcīgu jomu 

bērnu un jauniešu pilsoniskajā 

un patriotiskajā audzināšanā.  

stāžu skolēni un audzēkņi. Tā 

mērķis ir veicināt pilsonisko 

izglītošanu un muzeju iesais-

tīšanu mācību un audzināša-

nas procesā. Konkursa pamat-

ideja radās pēc pārrunām ar 

klašu audzinātājiem, kuri rak-

sturoja tendenci Latvijas sko-

lās uz jautājumu „Kur mēs 

varētu braukt ekskursijā?” 

visbiežāk saņemt skolēnu 

atbildi „Tikai ne pa muze-

jiem”. Konkursa organizētāji 

vēlējās padarīt dzīvu izglītī-

bas iestāžu un muzeju sadar-

bību, aicinot muzejus izveidot 

un piedāvāt skolām radošākas 

un atraktīvākas ekspozīcijas, 

savukārt, skolēniem piedāvā-

jot iespēju paraudzīties uz 

muzeju citām acīm, ieraudzīt 

tajā labu palīgu mācībās, inte-

resantu izziņas avotu un sais-

tošu brīvā laika pavadīšanas 

veidu. 

 

Konkurss „Kas pagātni pētī, 

tas nākotni svētī‖ notika trīs 

posmos. Pirmo posmu īsteno-

ja skolas, no 2007.gada 

1.septembra līdz 2008.gada 

1.aprīlim pa skolēnu grupām 

vai klasēm, tuvākā un tālākā 

apkārtnē apmeklējot muzejus, 

piemiņas istabas, kolekcijas, 

krātuves, izveidojot aprakstus 

vai kolāžas par redzēto. No-

slēgumā skolās tika organizēti 

ar muzeju svētki. 

 

Otrais posms līdz 2008.gada 

18.maijam, Muzeju dienai, 

20.septembrī plkst.11.00 Latvi-

jas Kara muzeja filiālē, Tīreļ-

purvā, notiks IZM Valsts jau-

natnes iniciatīvu centra (VJIC) 

organizētā konkursa „Kas pa-

gātni pētī, tas nākotni svētī‖ 

dalībnieku un muzeju darbinie-

ku apbalvošana. Ikvienam pa-

sākuma dalībniekam būs iespē-

ja aktīvi un aizraujoši pavadīt 

laiku, baudīt kopā sanākšanas 

un svētku prieku, muzejiem būs 

iespēja informēt par savu darbī-

bu un ekspozīcijām, kā arī dar-

bnīcās izklaidēt un izglītot vi-

sus interesentus. 

 

Šogad Latvija un mēs visi sa-

gaidām Valsts proklamēšanas 

90.gadadienu. Tie ir mūsu ko-

pīgie svētki, kuros iesaistīties 

aicināts ikviens. Īpaši nozīmīgi 

ir saglabāt un nodot jaunajai 

paaudzei Latvijas kultūrvēstu-

risko mantojumu, tradīcijas, 

valstiskās piederības apziņu un 

savas valsts nākotnes redzēju-

mu. Tāpēc arī VJIC ir izveido-

jis pasākumu ciklu „Tu esi Lat-

vija‖, tā īstenošanu uzsākot jau 

2007.gadā. Pasākumu cikla 

ietvaros tiek piedāvātas daudz-

veidīgas aktivitātes un konkursi 

bērniem un jauniešiem. Viens 

no šādiem konkursiem ieguvis 

zīmīgu nosaukumu „Kas pagāt-

ni pētī, tas nākotni svētī‖ un ir 

veltīts Latvijas muzeju bagātī-

bu apzināšanai. 

 

Konkursā bija aicināti piedalī-

ties visu Latvijas izglītības ie-

Sporta pārvalde pabeigusi sporta būvju objektu interaktīvās kartes izveidi 

Pēc sešu mēnešu darba IZM 

iestāde—Sporta pārvalde sa-

darbībā ar SIA „Karšu izdev-

niecība Jāņa sēta‖, SIA 

„Profero” un SIA „Aģentūra 

Agenda‖ ir sagatavojusi apjo-

mīgu, kartē vizualizētu infor-

māciju par sporta bāzēm un 

sporta objektiem Latvijā. Par 

pamatu minētajam darbam kal-

pojusi jau esošā, visiem intere-

sentiem Sporta pārvaldes mājas 

lapā pieejamā datu bāze 

„Sporta bāzes”, kuras 1135 

objekti ir ģeoorientēti Latvijas 

kartē un savienoti ar karšu 

pārlūku internetā.  

 

Ar minēto karti jau iepazinu-

šās un to atzinīgi novērtējušas 

IZM amatpersonas. Tieši iz-

glītības un zinātnes ministre 

Tatjana Koķe bija šīs interak-

tīvās kartes idejas autore.  

Kartes oficiālā prezentācija, uz 

kuru tiks uzaicināti valsts ie-

stāžu, dažādu sabiedrisko orga-

nizāciju un masu saziņas lī-

dzekļu pārstāvji plānota rude-

nī. 

 

 

Karte pieejama Sporta pārval-

des mājas lapā www.sp.gov.lv 

jau no 21.jūlija.  

Uzklikšķinot uz Latvijas 

kontūras mājas lapas 

www.sp.gov.lv labajā 

augšējā stūrī, atvērsies 

karte un saraksts ar 53 

dažādu sporta būvju 

objektiem.  

http://www.vjic.gov.lv/?sadala=543
http://www.sp.gov.lv/
http://www.sp.gov.lv/
http://www.sp.gov.lv/?pid=336
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Latvijas jaunieši sacentīsies par Eiropas titulu „Labākais no labākajiem” 

Tāpat T.Koķe izteica pateicību 

Profesionālās izglītības admi-

nistrācijai (PIA) un tās vadītā-

jai Ilzei Brantei, jo PIA orga-

nizē Latvijas jauniešu atlasi un 

dalību starptautiskajā konkursā 

„EuroSkills 2008”, turklāt tai 

ir 16 gadu pieredze valsts un 

starptautisku profesionālo 

meistarības konkursu organi-

zēšanā. 

 

Latviju šajā starptautiskajā 

konkursā pārstāvēs 13 labākie 

jaunie speciālisti mehatronikā 

– Oskars Lubiľš un Reinis 

Otisons (Rīgas Tehniskā kole-

dža); būvniecībā – Oskars 

Zvirbulis (Cēsu Profesionālā 

vidusskola), Edgars Lazdiņš 

(Jelgavas Amatniecības vidus-

skola), Valdis Kigitovičs 

(Rēzeknes 14.arodvidusskola), 

Ivars Daugins (Liepājas Būv-

amatniecības vidusskola), Ivo 

Konovalovs (Latvijas Lauk-

saimniecības universitāte), 

Līga Stola (Rīgas Būvamatnie-

cības vidusskola); viesmīlībā 

– Vitālijs Kinšakovs un Aigars 

Urbanovičs (Rīgas Tūrisma un 

tirdzniecības skola); galdnie-

cībā – Reinis Kudiņš (Rīgas 

Amatniecības vidusskola) un 

skaistumkopšanā – Aivita 

Garbačova (Jelgavas Amatu 

vidusskola), Irina Ivenkova 

(mācību centrs „RIMAN”). 

 

Šajās Eiropas līmeņa sacensī-

bās Latviju popularizēs arī 

jauniešu komanda no Latvijas 

profesionālās izglītības iestā-

dēm, kuras īsteno lauksaim-

nieciskās izglītības program-

mas – Andis Tauriņš (Valsts 

Priekuļu lauksaimniecības 

tehnikums), Arvis Vilsons 

(Malnavas koledža), Jānis 

Hercbergs (Saulaines Profesi-

onālā vidusskola) un Pāvils 

Mozulis (Višķu Profesionālā 

vidusskola). Šo jauniešu dalī-

bu konkursā „EuroSkills 

2008” atbalsta Zemkopības 

ministrija. 

devēji un profesionālās izglītī-

bas eksperti. Izglītības un zi-

nātnes ministre Tatjana Koķe, 

vēlot jauniešiem sekmīgu da-

lību starptautiskajā konkursā, 

pasniedza apliecinājumus par 

iekļaušanu Latvijas nacionāla-

jā komandā, un salīdzināja šo 

notikumu ar Pekinas olimpis-

kajām spēlēm, jo arī konkursā 

„EuroSkills 2008” mūsu valsti 

pārstāv savā jomā labākie.  

 

„Darba tikums ir viena no 

latviešu pamatvērtībām un 

esmu pārliecināta, ka arī Eiro-

pas līmenī mūsu jaunieši to 

godam parādīs‖. Ministre pa-

teicās sadarbības partneriem 

par atbalstu, lai nodrošinātu 

atbilstošu jauniešu sagatavo-

šanos šim nozīmīgajam pasā-

kumam. 

Latvijas nacionālā komanda – 

profesionālās izglītības iestā-

žu jaunieši – nopietni gatavo-

jas Eiropas profesionālās iz-

glītības audzēkņu meistarības 

konkursam „EuroSkills 

2008”, kas 18.-20.septembrī 

notiks Nīderlandes pilsētā 

Roterdamā. Konkursā 

„EuroSkills 2008” piedalīsies 

400 profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņu no 30 Eiro-

pas valstīm, kuri 49 profesijās 

sacentīsies par nosaukumu 

„Labākais no labākajiem”. 

 

13.augustā Mazajā ģildē noti-

ka Latvijas nacionālās koman-

das kopsapulce, kurā piedalī-

jās konkursa dalībnieki, sko-

lotāji un profesionālo izglītī-

bas iestāžu vadītāji, kā arī – 

sadarbības partneri – darba 

Mūsu valsts nacionālā 

komanda tika izveidota, 

pamatojoties uz šī gada 

februārī Rīgā notikušā 

konkursa „Jaunais 

profesionālis 2008” 

rezultātiem.  

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe svinīgajā pasākumā kopā 

ar „EuroSkills 2008” Latvijas nacionālo komandu 

http://www.izmpia.gov.lv/Euroskills/index.html
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Saskaņā ar iesniegto valsts in-

vestīciju projekta pieteikumu 

Ogres Meža tehnikumam 

2008.gadā tika piešķirti 

466 663 lati tehnikuma ēkas 

jumta nomaiņai. Pagājušajā 

nedēļā IZM speciālisti ciemojās 

Ogres Meža tehnikumā, kur 

skolas direktors Modris Gran-

tiņš stāstīja un rādīja, kā izlie-

toti saņemtie valsts budžeta 

investīciju programmas līdzekļi. 

Konkursā par darbus veikšanu 

uzvarēja SIA „Info būve‖, 

kuras galvenie speciālisti ko-

pā ar tehnikuma direktoru 

tikšanās reizē izrādīja apjomī-

go veikumu. Gan tehnikuma 

vadība, gan IZM Investīciju 

departamenta pārstāvis cel-

tniecības speciālists Juris 

Žebrovskis atzinīgi novērtēja 

padarīto. Priecē tas, ka par 

piešķirtajiem līdzekļiem tiek 

remontēts arī ēkas 3.stāvs – 

vairāki mācību kabineti, kuros 

no bojātā jumta ilgstoši tecējis 

lietus ūdens. Tagad kabineti, 

krāsoti priecīgās krāsās, gaida 

jauno mācību gadu. 

 

„Arī mūsu viesošanās dienā 

lija lietus, un tikai tagad - pēc 

daudziem gadiem - tas vairs 

nesagādās galvassāpes ne teh-

nikuma vadībai, ne pedago-

giem un audzēkņiem. Nu jau ar 

smaidu tika stāstīts, kā audzēk-

ľi ieradušies uz pārbaudes 

darbiem ar lietus izmērcētiem 

konspektiem, kā naktīs no kop-

mītnēm skrējuši smelt lietus 

ūdeni,” stāsta Investīciju de-

partamenta Investīciju projektu 

nodaļas vadītāja Anita Āboli-

ľa. 

 

Pateicībā par veiksmīgo sadar-

bību SIA „Info būve‖ vadītājs 

Nauris Zutis Ogres Meža teh-

nikuma direktoram 

M.Grantiņam pasniedza divus 

portatīvos datorus, kas izglītī-

bas iestādei mācību procesā 

būs ļoti noderīgi. 

Ogres Meža tehnikumam jauns jumts un izremontēts skolas 3.stāvs 

Strādnieki veic vēl pēdējos darbus skolas 3.stāvā,  

kurš nu pārvērties līdz nepazīšanai 

Aicina skolēnus piedalīties konkursā „Mana valoda” 

Uzsākot jauno mācību gadu, 

Latviešu valodas apguves 

valsts aģentūra (LVAVA) aici-

na 1.-12. klašu skolēnus pieda-

līties gadskārtējā radošā kon-

kursā „Mana valoda‖. 

Konkursa tēma – Mana valoda. 

Konkursa apakštēmas: 

 

1. Es un mani mīļie vārdi 

2. Es un manu māju vārdi 

3. Es un manu draugu vārdi 

4. Es un manis radītie vārdi 

5. Es un mans es valodā 

Konkursa darbu iesniegšanas 

termiņš – 2008.gada 

1.oktobris. 

 

Konkursam izstrādātos darbus 

var sūtīt gan elektroniskā for-

mātā (e-pasts  -  

liene.valdmane@gmail.com), 

gan ar roku zīmētā vai rakstītā 

formātā. Papīra formātā darbi 

iesniedzami LVAVA reģionā-

lajos birojos reģionālajiem 

koordinatoriem  vai sūtāmi uz 

LVAVA centrālo biroju. Kat-

ram darbam jānorāda autora 

vārds, uzvārds, skola, klase un 

kontakttālrunis. 

 

Par labākajiem darbiem varē-

siet balsot  www.lvava.gov.lv., 

sākot no 15. oktobra. Lielāko 

balsu skaitu ieguvušie darbi 

tiks izmantoti 2009. gada ka-

lendāra dizaina izveidē. Uzva-

rētāji saņems pārsteiguma bal-

vas. 

 

Sīkāka informācija: 

www.lvava.gov.lv 

Informācija par reģionālajiem LVAVA birojiem: 

http://www.lvava.gov.lv/index.php?kontakti+regioni 

mailto:liene.valdmane@gmail.com
http://www.lvava.gov.lv
http://www.lvava.gov.lv
http://www.lvava.gov.lv/index.php?kontakti+regioni
http://www.lvava.gov.lv/index.php?aktualitates+mana_valoda
http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/profesionala-izglitiba/prof_skolas/2684.html
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IZM Atvērto durvju dienā 19.septembrī -  

ikviens aicināts iepazīties ar izglītības sistēmu agrāk un tagad 

2008.gada 19.septembrī IZM un dažās tās padotības iestādēs notiks atvērto durvju diena, ku-

ras ietvaros ikviens aicināts apmeklēt īpaši veidotu izstādi „Deviņdesmit gadi Latvijas vispā-

rējā izglītībā‖, kura informēs gan par IZM dažādām funkcijām dažādos laikos, gan dažādu 

informāciju par skolotājiem un skolēniem, kā arī izmaiņām izglītības sistēmā. 

 

Pagājušā gada atvērto durvju dienā informējām par Eiropas Savienības sniegtajām iespējām 

izglītībā, šogad, dzīvojot Latvijas deviņdesmitgades noskaņās, atskatīsimies uz notikumiem 

izglītībā, sākot no Latvijas dibināšanas – 1918.gada un noslēdzot ar šī brīža situāciju. Aplū-

kojot izstādi, būs iespēja uzzināt par lēmumu pieņemšanas procesu valsts pārvaldes iestādēs 

un ikviena iespējām uzzināt par ministrijas darbu, plānotajiem un pieņemtajiem lēmumiem, 

kā arī izteikt savu viedokli par dažādiem ar izglītību saistītiem jautājumiem. 

 

Ikviens laipni gaidīts 19.septembrī no plkst. 10:00 līdz 17:00. Lai katrs varētu netraucēti apskatīt izstādi, nepieciešams plānot 

apmeklētāju plūsmu, tāpēc IZM varēs apmeklēt iepriekš piesakoties. Pieteikties apmeklējumam var, zvanot IZM Komunikācijas 

nodaļai pa tālruņiem 67047834 vai 67047704. 

 

Atvērto durvju diena IZM padotības iestādēs 

Institūcija Atrašanās 

vieta 

Īss programmas apraksts Kontaktpersonas 

Latviešu valodas 

apguves valsts 

aģentūra 

Lāčplēša 

iela 35 - 2, 

Rīga 

Piedāvās grāmatu, CD un DVD izstādi, būs iespē-

ja uzdot jautājumus. Plānotas viktorīnas, pārbau-

des darbi (no LVAVA izstrādātajiem materi-

āliem). 

Liene Valdmane  

liene.valdmane@gmail.com; 

Vineta.vaivade@gmail.com, 

Tālr.29413280 

 

Akadēmisko prog-

rammu aģentūra 

 

Blaumaņa 

iela 22, Rī-

ga 

Informatīvo materiālu un īstenoto projektu izstrā-

de. Iepazīstināšana ar Mūžizglītības programmām: 

* Comenius (skolēniem, skolotājiem) 

* Erasmus (studentiem 

* Grundtvig (pieaugušo izglītība) 

 

Inta Asare 

inta.asare@apa.lv 

Tālr.:26809963, 67280138 

  

Izglītības valsts 

inspekcija 

 

Raiņa bulv. 

4, Rīga 

Prezentācija par inspekcijas darbību. Tikšanās ar 

Inspekcijas amatpersonām un atbilžu sniegšana uz 

apmeklētāju jautājumiem. Informatīvo materiālu 

izdale (bukleti un citi). 

Ivans Mihailovs  

ivans.mihailovs@gmail.com, 

sandra.graudina@gmail.com; 

Tālr.:67367201, 26635511 

  

  

  

Valsts Speciālās 

izglītības centrs 

 

 

Blaumaņa 

22, Rīga, 

  

Merķeļa iela 

11, Rīga 

* Prezentācija par VSIC darbu, prezentācija par 

VSIC struktūrvienības - Valsts pedagoģiski medi-

cīniskās komisijas darbu un cita informācija. 

* No 10:00 līdz 11:30 un no 12:30 līdz 14:00 - 

prezentācija par VSIC darbu. No 11:00 līdz 12:30 

un no 13:00 līdz 14:30 prezentācija par VSIC 

struktūrvienības - Valsts pedagoģiski medicīnis-

kās komisijas darbu. 

Armands Kalniņš  

armands.kalnins@vsic.gov.lv;  

Tālr.:29283414 67439620 (VSIC); 

sandra.ozolina@vsic.gov.lv; 

67212240 (valsts pedagoģiski medi-

cīniskā komisija, Merķela ielā 11, 

ieeja no pagalma) 

  

Sporta pārvalde 

 

Marijas iela 

13, k.1, 

Rīga 

Plāno organizēt tā saucamo.lomu spēli.  

Tēma - Sporta budžets 

Iveta Dundure 

iveta.dundure@gmail.com, 

signe.luika@gmail.com, 

Tālr.:67114779, 67114772 

Valsts Jaunatnes 

iniciatīvu centrs 

Strūgu iela 

4, Rīga 

Iepazīstināšana ar VJIC darbību, izmantojot tikša-

nās formu un sagatavotās prezentācijas. 

Astra Aukšmuksta   

astra.auksmuksta@gmail.com. 

Tālr.:67228049; 67228987 

Valsts valodas 

aģentūra 

Lāčplēša 

iela 35-5, 

Rīga 

No 11:00 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 14:30 – ie-

pazīšanās ar Valsts valodas aģentūras darbu 

Mārtiņš Pučka 

martins.pucka@valoda.lv 

Tālr.: 67218945, 67201680 

mailto:liene.valdmane@gmail.com
mailto:Vineta.vaivade@gmail.com
mailto:inta.asare@apa.lv
mailto:ivans.mihailovs@gmail.com
mailto:sandra.graudina@gmail.com
mailto:armands.kalnins@vsic.gov.lv
mailto:sandra.ozolina@vsic.gov.lv
mailto:iveta.dundure@gmail.com
mailto:signe.luika@gmail.com
mailto:astra.auksmuksta@gmail.com
mailto:martins.pucka@valoda.lv
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Nr.6 

Gatavojamies Eiropas Valodu dienai 2008 

Katru gadu 26.septembrī Eiro-

pas Padomes dalībvalstīs tiek 

organizēta Eiropas Valodu die-

na, kad tiek pievērsta īpaša 

uzmanība Eiropas valodām, 

valodu daudzveidībai un to 

apguvei. 2008. gadu UNESCO 

pasludinājusi par dzimtās valo-

das gadu. 

 

Šogad par godu Eiropas Valo-

du dienai 2008 Latvijas skolēni 

aicināti piedalīties divos kon-

kursos. 

 

1. – 4. klašu skolēnu zīmējumu 

konkurss „Ai, tēvu zemīte, 

tavu jaukumiņu” 

 

5. – 12. klašu skolēnu literāro 

darbu konkurss „Mana valoda 

ir mans gods”. 

 

Latvijas skolu valodu skolotāji, 

skolu direktori un mācību dar-

ba organizatori aicināti atbalstīt 

šos konkursus, izvirzot no kat-

ras skolas trīs labākos darbus. 

Tie jānosūta Valsts valodas 

aģentūrai: Lāčplēša iela 35 -5, 

Rīga, LV 1011 līdz 12. sep-

tembrim (pasta zīmogs). La-

bāko darbu autorus gaida pār-

steiguma balvas. 

 

Arī Latvijā katru gadu tiek 

paplašinātas Eiropas Valodu 

dienas aktivitātes, iesaistot to 

norisē pēc iespējas plašāku 

sabiedrību – skolēnus, studen-

tus, skolotājus, augstskolu 

mācībspēkus, valodniekus un 

pārējos interesentus. Šogad 

Valsts valodas aģentūras rīko-

tie pasākumi nedēļas garumā 

būs veltīti Latvijas Republi-

kas 90.dzimšanas dienai un 

latviešu valodai kā Latvijas 

Republikas valsts valodai, kas 

ir arī Eiropas Savienības ofi-

ciālā valoda. 

 

Valsts valodas aģentūra Eiro-

pas Valodu dienas 2008 pasā-

kumus organizēs no 23. līdz 

27. septembrim (pasākumu 

programmu skatīt šodienas 

informatīvā izdevuma nākama-

jā lapā. 
 

Valsts valodas aģentūra aicina 

aktīvi piedalīties Eiropas Valo-

du dienas tradīciju veidošanā 

savā skolā, pagastā, rajonā, 

pilsētā un organizēt šim noti-

kumam veltītus pasākumus, 

piemēram, valodu konkursus, 

viktorīnas, pēcpusdienas un 

iesaistīt kopīgajos svētkos sa-

vus novadniekus – dažādu 

populāru un retāk lietotu valo-

du pratējus, organizēt tikšanos 

ar viņiem, kā arī neaizmirst un 

godāt galveno – latviešu valo-

du kā valsts valodu, kas ir īpaši 

nozīmīgi Latvijas neatkarības 

90. jubilejas gadā. 

 

 

Informācija: 

Valsts valodas aģentūra, tālr. 

67201684, e-pasts:  

agentura@valoda.lv, 

www.valoda.lv 

Zīmējumu konkursa nolikums: 

http://www.valoda.lv/data/Zimejumu_konkurss.jpg 

 

Literāro darbu konkursa nolikums 

http://www.valoda.lv/data/Eseju_konkurss.jpg 

Aicina piedalīties zīmējumu konkursā „Ēģipte bērna acīm” 

Valsts Jaunatnes iniciatīvu 

centrs informē par Ēģiptes Arā-

bu Republikas vēstniecības 

izsludināto starptautisko zīmē-

jumu konkursu „Ēģipte bērna 

acīm‖.  Tajā aicināti piedalīties 

Latvijas bērni un jaunieši vecu-

mā no 4 līdz 18 gadiem. 
  
Zīmējuma izmērs nevar būt 

lielāks par 30x40 cm. Ir atļauta 

visu tehnisko paņēmienu iz-

mantošana, izņemot melno 

zīmuli.  

Atļauta arī datorgrafika. 

Katra zīmējuma otrā pusē 

jānorāda informācija  - pilns, 

vārds, uzvārds, dzimšanas 

datums, tautība, pilna adreses, 

pieteikuma darba nosaukums. 

Visai informācijai jābūt dru-

kātiem burtiem angļu valodā 

(ar roku rakstīta informācija 

konkursa darba pieteikumā 

nav atļauta). 
 

Zīmējumu iesniegšanas ter-

miņš: šā gada 30.novembris. 

Konkursa darbus vērtēs māk-

slas speciālisti, balvās – zelta 

un sudraba medaļas, kā arī 

Atzinības raksti. 
 

Apmaksājot pasta pakalpoju-

mus, katrs darbs jāsūta uz: 
 

Foreign Cultural relations 

Ministry of Culture 

44 Messaha St. 

Dokki-Giza Egypt 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties: 
http://www.vjic.gov.lv/doc_upl/Scan0307.pdf 

Eiropas Valodu dienas 

oficiālais logo 

mailto:agentura@valoda.lv
http://www.valoda.lv/
http://www.valoda.lv/lv/news/eiropasvalodudiena
http://www.valoda.lv/data/Zimejumu_konkurss.jpg
http://www.valoda.lv/data/Eseju_konkurss.jpg
http://www.vjic.gov.lv/doc_upl/Scan0307.pdf
http://www.valoda.lv/
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Pieteikties informatīvā izdevuma 

saņemšanai var IZM mājas lapā  

www.izm.gov.lv 

 

Jautājumus rubrikai ―Aktuālais jautājums‖, kā arī komentārus, 

ieteikumus turpmāko izdevumu veidošanā un vērtējumu par 

mūsu 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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Mans dēls pēdējos 2 gadus mācījās pamatskolā Īrijā, šogad pabeidza 7.klasi Tagad gribam 

atgriezties Latvijā. Vai ārzemēs iegūta izglītība tiek pielīdzināta Latvijas un vai dēls varēs uz-

sākt mācības 8.klasē?  

 
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bērniem un jauniešiem nav šķēršļu pamatizglītī-

bas un vispārējās vidējās izglītības posmā pāriet no skolas ārzemēs uz skolu Latvijā un otrādi. Šos 

procesus regulē 2005.gada 1.novembra MK noteikumi Nr.822 „Noteikumi par obligātajām prasībām 

izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot inter-

nātskolas un speciālās izglītības iestādes). 

 

MK noteikumi nosaka kārtību, kas jāievēro visām iesaistītajām pusēm, gadījumos, ja bērns kopā ar 

ģimeni izbrauc no valsts uz nenoteiktu laiku vai uz pastāvīgu dzīvi, ja bērns ir atgriezies no mācī-

bām citā valstī un vēlas turpināt mācības Latvijā un ja citas valsts skolēns, kurš līdz šim Latvijā nav 

dzīvojis, tiek pieteikts uzņemšanai Latvijas skolā. 

 

Atbilstoši noteiktajai kārtībai skolas direktoram ir obligāti jāuzņem skolēns, kurš mācījies ārvalstīs, 

izglītības iestādē, paturot tiesības pieprasīt dokumentu, kas apliecina apgūto mācību saturu un mācī-

bu sasniegumu vērtējumu. Nepieciešamības gadījumā skola var pārbaudīt bērna zināšanas, lai pie-

ľemtu lēmumu, kurā klasē bērnu uzľemt. Vienojoties ar bērna vecākiem, skola var noteikt papildu 

pasākumus, kas veicami bērna sekmīgas izglītības turpināšanai Latvijā, piemēram, individuālas kon-

sultācijas. 

 

2007.gadā veiktie grozījumi MK noteikumos paredz, ka izglītības dokuments, kas apliecina, ka pa-

matizglītība iegūta citā valstī, ir pietiekams pamats, lai jaunieti uzņemtu vidusskolā Latvijā. Jāņem 

vērā, ka uzņemšanai vidusskolā, izglītības iestāde var rīkot iestājpārbaudījumus, saskaņojot ar dibi-

nātāju. Tas attiecas gan uz skolēniem, kas pamatizglītību apguvuši Latvijā, gan ārzemēs. 

Aktuālais jautājums 

Eiropas Valodu dienu 2008 pasākumu programma 

23. septembrī plkst.16.00 LU Mazajā aulā bilingvālie dzejas lasījumi; 

 

24. septembrī plkst.10.00 LU Lielajā aulā konference „Latvija - tauta, valsts, valoda"; 

 

25. septembrī „Valodu karte", sadarbībā ar tulkošanas biroju „Skrivanek"; 

 

26. septembrī plkst.19.00 Vērmanes dārzā brīvdabas kino (videofilmas „Vienā valodā" un „Runā 

ar mani. Latviski"); 

 

27. septembrī plkst.11.00 Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā valodu darbnīcas - „Iepazīsti valodas". Dar-

bnīcas paredzētas latviešu, čehu, franču, spāņu, grieķu, itāļu, armēņu, somu, zviedru, dāņu, īslandie-

šu, norvēģu un citās valodās, un tajās ikviens interesents varēs iepazīties ar attiecīgo valodu un ap-

gūt to praksē. Lai piedalītos tulkošanas darbnīcās, iepriekš jāpiesakās pa tālruni 67201680 vai pa e-

pastu: agentura@valoda.lv; 

 

27. septembrī plkst. 14.30 Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā Eiropas Valodu dienas 2008 noslēguma pa-

sākums ar apbalvošanas ceremoniju. 

Kas, kur, kad? 
 

14.septembrī plkst.11.00 

Siguldā, Bobsleja 

kamaniņu trasē -  

Latvijas skolēnu 

sacensības minikāru 

sportā 

 

19.septembrī IZM un 

padotības iestādēs – 

Atvērto durvju diena 

 

19.septembrī plkst.10.00 

Vides ministrijā, Peldu 

ielā 25, Rīgā - 

Starptautiska vides 

izglītības konference 

„Izglītība pārmaiņām: no 

teorijas līdz praktiskai 

rīcībai‖ 

 

20.septembrī plkst.11.00 

Tīreļpurvā, Rīgas rajonā 

- Konkursa „Kas pagātni 

pētī, tas nākotni svētī‖ 

noslēguma pasākums. 

 

26.septembrī plkst.14.00 

Ancē, Ventspils rajonā - 

tautas deju pasākums 

„Vilksim košu zelta jostu 

apkārt savu tēvu zemi‖  

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

