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Izglītība un zināšanas –  

mūsu brīvības un valsts neatkarības garants 

Gan ikdienā, gan īpaši – Latvi-

jas 90 gadu dzimšanas dienā, 

mums ir iespēja apliecināt savu 

patriotismu. Un zinu, ka tieši 

skolās iegūtā gara gaisma bija, 

ir un būs tā, kas ļāvusi iegūt 

mums neatkarību un nākotnē 

ļaus vēl spožāk iedegties par 

savu valsti. Tādēļ aicinu – bū-

sim atvērti un iegūsim jaunas 

zināšanas, izglītosimies daţādās 

izglītības pakāpēs, visa mūţa 

garumā, lai taptu garīgi gaišāki 

un mirdzētu Latvijai! 

 

Viena no brīnišķīgākajām dāva-

nām, ko savai valstij, sagaidot 

tās deviņdesmitgadi, devusi 

izglītība, ir mūsu jauniešu izci-

lie sasniegumi starptautiskajās 

mācību priekšmetu olimpiādēs, 

jauno zinātnieku konkursos. 

Pavisam nesen, septembra bei-

gās, pieci jaunieši ar izciliem 

panākumiem pārstāvēja Latviju 

prestiţajā Eiropas Savienības 

32.skolēnu zinātniskajā konfe-

rencē. Jaunie fiziķi – Rīgas 

Valsts 1.ģimnāzijas absolventi, 

pašreizējie Latvijas Universitā-

tes 1.kursa studenti Ēriks Zaha-

rans un Jānis Zaharans ieguva 

3.vietu un galveno balvu. Šajā 

konkursā sekmīgi piedalījās arī 

Rīgas Franču liceja absolventi, 

Rīgas Tehniskās universitātes 

1.kursa studenti Juris Zalāns un 

Jānis Vinklers, kā arī Talsu 

Valsts ģimnāzijas absolvents, 

Latvijas Universitātes 1.kursa 

students Mārtiņš Briedis. 

 

 

izglītību un guva izcilus sasnie-

gumus zinātnē. Tādēļ nešaubīgi 

var teikt, ka piederība savai 

zemei, vēlme pēc izglītības un 

izglītoti cilvēki noteica neatka-

rīgas valsts ideju, tās īstenoša-

nu un stiprināšanu. 

 

Notikumi pirms 90 gadiem un 

pēc Latvijas neatkarības iegū-

šanas liecina, ka tajā laikā iz-

glītība bija valsts prioritāte. 

Ceru, ka arī šodien tie nav tukši 

vārdi. Tikai gudrs, izglītots, 

sociāli un ekonomiski aktīvs 

cilvēks novērtē un māk atbil-

stoši rīkoties ar viņam doto 

brīvību, pieņemt atbildīgus 

lēmumus, tādējādi stiprinot 

Latvijas valstiskumu, neatkarī-

bu un demokrātiju. 

 

Nav šaubu, ka īsteni savas ze-

mes patrioti un cilvēki, kas ir 

motivēti mācīties, prot un pra-

tīs izmantot tās privilēģijas, kas 

mums dotas – pašiem noteikt 

savu nākotni, jebkuru izaicinā-

jumu neuztvert kā draudu vai 

šķērsli, bet gan izmantot kā 

iespēju katra personības un 

kopējās valsts attīstības labā. 

 

Esmu pārliecināta, ka ikvienā 

cilvēkā ir valstiskuma izjūta, 

kas ikdienā, iespējams, ir pie-

klusinātāka vārdiskos aplieci-

nājumos, bet spilgtāk izpauţas 

piederības apliecinājumā savai 

ģimenei, dzimtajai vietai, vēl-

mē izglītoties, tapt gudrākam, 

savu darbu veltīt savai valstij 

un tās izaugsmei.  

Atskatoties uz laiku pirms 90 

gadiem un nedaudz pirms tam, 

vēsture liecina, ka sava zeme 

bija tā, kas mūsu senčiem radīja 

stabilitāti un piederības izjūtu 

savai dzimtajai vietai. Iegūtā 

stabilitāte, ko deva zeme, mudi-

nāja mūsu priekštečus sūtīt sko-

lās savus bērnus, rosinot viņus 

izglītoties un iegūt zināšanas. 

Savukārt zināšanas un izglītība 

veidoja un nostiprināja izpratni 

par nepieciešamību un vajadzību 

pēc savas – brīvas un neatkarī-

gas valsts. 

 

Atcerēsimies, ka vieni no pirma-

jiem, kas izauklēja nacionālās 

identitātes apziņu, ideju par tie-

sībām uz brīvību, uz savu zemi 

un valsti, bija jaunlatvieši, tie 

bija studenti Tērbatā, Pēterburgā 

un citviet – cilvēki, kas mīlēja 

savu dzimteni un veltīja visas 

savas pūles izglītībai. Tieši jaun-

ieši un studenti 1918.-1920.gada 

brīvības cīņās un šo cīņu kulmi-

nācijā – 11.novembrī, Lāčplēša 

dienā, bija vieni no nenogursto-

šākajiem cīnītājiem par savas 

tikko radītās valsts brīvības un 

neatkarības nosargāšanu. 

 

Ne velti mēdz teikt, ka latviešos 

izsenis mīt izglītības gēns, un 

likumsakarīgi, ka izglītība pirms 

90 gadiem attīstījās līdz ar mūsu 

valstiskumu – izglītība kā vērtī-

ba un vēlme to nostiprināt bija 

neatkarīgās Latvijas dzinulis – 

liela daļa skolu tika veidotas un 

būvētas tieši tajā laikā, aizvien 

vairāk latviešu ieguva augstāko 
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Izglītības un zinātnes ministri-

jas pārziņā ir arī sports, un mū-

su sportisti, sagaidot šo apaļo 

jubileju, ir sasnieguši izcilus 

rādītājus daţādās starptautiska 

līmeņa sacensībās. Īpaša dāva-

na bija sportistu izcīnītais olim-

pisko medaļu komplekts XXIX 

Olimpiādes spēles Pekinā – 

Māra Štromberga zelts BMX, 

Aināra Kovala sudrabs šķēp-

mešanā un Viktora Ščerbatiha 

bronza svarcelšanā.  

Nešaubīgi var teikt, ka arī jūsu 

iesaistīšanās un interese par 

izglītībā notiekošo, piemēram, 

kļūstot par šī Izglītības un zināt-

nes ministrijas elektroniskā 

izdevuma regulāriem saņēmē-

jiem un lasītājiem, savā ziņā 

apliecina jūsu valstisko domāša-

nu un atbildību par Latvijā no-

tiekošo.  
 

Sveicot ikvienu Latvijas 90 

gadu jubilejā, ar pilnu pārliecī-

bu saku – jo vairāk mēs mācīsi-

mies, būsim zinātkārāki un iz-

glītotāki, jo spēcīgāki, īsteni 

brīvāki un demokrātiskāki tap-

sim un līdz ar mums – mūsu 

valsts. 
 

Dievs, svētī Latviju! Gaišu un 

priecīgu Latvijas 90.dzimšanas 

dienu vēlot, cieņā – 
 

 

dr.hab.paed., prof. Tatjana Koķe 

izglītības un zinātnes ministre 

 
2008.gada Latvijas neatkarības 

svētkos 

Bērnu un jauniešu veltījums Latvijai 

Gatavojoties Latvijas Repub-

likas proklamēšanas 

90.gadadienai, Valsts jaunat-

nes iniciatīvu centrs sadarbībā 

ar izglītības iestādēm divu 

gadu garumā īstenojis skolēnu 

patriotiskās un pilsoniskās 

audzināšanas pasākumu ciklu 

„Tu esi Latvija”, kura ietvaros 

bērni un jaunieši, atbilstoši 

viņu interesēm, talantiem un 

spējām iesaistījās Latvijas 

valsts nozīmīgās gadskārtas 

sagaidīšanā un svētku svinēša-

nā.  
 

Daudzveidīgajās aktivitātēs ar 

moto „Skani, Latvija!‖, „Zaļo, 

Latvija!‖, „Izzini Latviju!‖ un 

„Svini Latvijas svētku dienu!” 

piedalījās vairāk nekā 140 000 

skolēnu gan individuāli, gan 

savas skolas, rajona, pilsētas, 

gan novada un valsts mērogā. 

Skolēniem bija iespēja pieda-

līties daţādos kultūrizglītības 

- mūzikas, dejas, teātra, vizu-

ālās un lietišķās mākslas - 

projektos, vides izziņas un 

sakopšanas projektos, kā arī 

pētnieciskajā darbībā, pētot 

savas dzimtas koku, skolas 

vēsturi un simboliku, savas 

tuvākās apkārtnes cilvēku lik-

teņstāstus, labi zināmu un ma-

zāk zināmu Latvijas muzeju 

bagātības.   

 

Vispopulārākais no pasāku-

miem bija konkurss „Kas pa-

gātni pētī, tas nākotni svētī‖, 

kurā piedalījās 8720 skolēnu, 

kuri iepazinās ar Latvijas mu-

zejiem, veidoja aprakstus par 

redzēto un veiksmīgākie tikās 

noslēguma pasākumā Latvijas 

Kara muzeja filiālē 

„Ziemassvētku kauju muzejā”, 

Tīreļpurvā. 

 

Ļoti populāra bija koku stādī-

šanas akcija „Ozolzeme Latvi-

ja‖. Tikai daţi piemēri par to 

milzīgo ieguldījumu un darbu, 

ko paveikuši skolēni kopā ar 

saviem atbalstītājiem: Mado-

nas rajonā 15 skolas sadarbībā 

ar vietējo pašvaldību un 

„Latvijas Valsts mežiem” ie-

stādījušas 147 ozolus, Liepājas 

rajonā pavisam iestādīti 46444 

koki un krūmi, no tiem 179 

ozoli, Aizkraukles rajona Iz-

glītības pārvaldes vadītājas 

A.Siliņas ģimene Skrīveru 

pagasta mājās „Apsēni‖ iestā-

dīja 50 ozolus, Jēkabpils Bēr-

nu un jauniešu centra 18 maz-

pulcēni ir iestādījuši 113 ozo-

lus.  
 

Lielu atsaucību guva tautas 

deju pasākums „Vilksim košu 

zelta jostu apkārt savu tēvu 

zem’‖ ar 4750 dalībniekiem. 

20 Latvijas pierobežas rajonu 

skolēni izdejojuši savam no-

vadam raksturīgās dejas, bet 

lietišķās mākslas pulciņu 

audzēkņi noauduši apmēram 

sešus metrus garu tautisku 

jostu, kura tiks nodota Latvi-

jas Vēstures muzejam.  

 

Lielu atsaucību guva arī rado-

šās dienas „Kopā vienā saules 

ziedā‖ bērniem un jauniešiem 

ar speciālām vajadzībām. Pro-

jektā iesaistījās ap 700 dalīb-

nieku, notika nodarbības ra-

došajās darbnīcās, tika gata-

votas svētku dāvanas un 

priekšnesumi svētku koncer-

tam. 

 

Vairāk nekā 5000 jauno māk-

slinieku piedalījās vizuālās un 

lietišķās mākslas konkursā 

„Svētku priekam”. Konkursa 

labākos darbus varēs apskatīt 

izstādē Latvijas Kara muzejā 

no 12.novembra līdz 

7.decembrim. 

 

Tuvojas pasākumu cikla „Tu 

esi Latvija‖ kulminācijas brī-

dis, kad novembrī – svētku 

mēnesī - notiks šī projekta 

noslēguma pasākumi. Uz tiem 

aicināti daţādo konkursu lau-

reāti, veiksmīgākie dalībnieki, 

kolektīvi un viņu skolotāji, 

viesi, atbalstītāji. Apkopojot 

projekta rezultātus, dalībnieki 

tiks sveikti ar pateicības rak-

stiem un piemiņas balvām.  

Agra Bērziņa, Valsts jaunatnes 

iniciatīvu centra direktore 

http://www.lv90.lv/
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Iespēja labākajiem no labāka-

jiem skolēniem būt klāt šajos 

lielajos svētku noslēguma pa-

sākumos Rīgā un sajust svētku 

noskaņas un emocijas ir apbal-

vojums viņiem par kopīgi pa-

veikto darbu - veltījumu mūsu 

valsts jubilejai. 

 

Īpašs būs svinīgais svētku kon-

certs „Tu esi Latvija‖ Latvijas 

Nacionālajā operā 

17.novembrī plkst.18.30, kuru 

pārraidīs Latvijas televīzijas 

1.programma un kuru varēs 

skatīt uz lielā ekrāna pie Brīvī-

bas pieminekļa. Koncertā pie-

dalīsies skolēni - konkursu 

laureāti: labākie individuālie 

izpildītāji un kolektīvi - skatu-

ves runas konkursa laureāti, 

jaunie instrumentālisti un vo-

kālisti, kā arī labākie skolu 

kori un deju kolektīvi. Piedalī-

sies arī vokālie ansambļi un 

koklētāju apvienotais ansam-

blis. Pirmo reizi uz operas 

skatuves uzstāsies bērnu sim-

foniskais orķestris kopā ar 

maestro Raimondu Paulu. 

Koncerta caurviju motīvu 

veidos vizuālās mākslas ele-

menti bērnu zīmējumos un 

skolēnu pantomīmas priekš-

nesumi. 

 

Uz svinīgo koncertu aicinātas 

skolēnu un skolotāju delegā-

cijas, pašvaldību pārstāvji no 

visiem Latvijas rajoniem, 

aicināts Latvijas Valsts prezi-

dents Valdis Zatlers ar kun-

dzi, izglītības un zinātnes 

ministre Tatjana Koķe, kuri 

teiks svētku uzrunas. 

 

Analizējot paveikto, gribu 

izteikt pārliecību, ka pasāku-

mu cikla „Tu esi Latvija‖ 

galvenie mērķi un uzdevumi 

ir sasniegti: esam stiprinājuši 

skolēnu emocionālo saikni ar 

mūsu valsts tālo un tuvo vēstu-

ri, dabu, tradīcijām un kultūru, 

rosinājuši viņus līdzdarboties 

savas skolas, apkārtējās vides 

un cilvēku izzināšanā un popu-

larizēšanā, mācījuši valsts 

svētku svinēšanas tradīcijas un 

radījuši iespējas katram skolē-

nam dot savu ieguldījumam 

svētku norisēs un būt lepnam 

par piederību savai tautai, ze-

mei un valstij. 

 

Lai mums visiem kopā, ar lielu 

prieku un gandarījumu par 

paveikto, izdodas sagaidīt un 

nosvinēt Latvijas svētku dienu! 

Uz tikšanos novembra svētku 

dienās! 

 

 

Agra Bērziņa, 

Valsts jaunatnes iniciatīvu 

centra direktore 

Kas, kur, kad? 

No 11. līdz 12. novembrim no plkst.11:00 Rīgas Skolēnu pilī - skolēnu radioelektronikas pulciņu darbu 

izstāde 
 

No 11. līdz 15.novembrim Bērnu un jauniešu centrā „Altona”, Rīgas Skolēnu pilī, bērnu un jauniešu 

centrā „IK Auseklis‖ – Bērnu un jauniešu mākslinieciskās jaunrades dienas „Tu esi Latvija!‖ 
 

12.novembrī plkst.13.00 Rīgas Skolēnu pilī – konkursa – skates „Mana skola” noslēguma pasākums 
 

12.novembrī plkst.14.00 Bērnu un jauniešu centrā „Altona”, Altonavas ielā 6 –  
 

akcijas „Ozolzeme - Latvija‖ noslēguma pasākums, 

vides projekta „Es pats – Latvija‖ noslēguma pasākums, 

vides izglītības projekta „Mans sapņu stūrītis‖ noslēguma pasākums 
 

12.novembrī plkst.12:00 Latvijas Kara muzejā - vizuālās un lietišķās mākslas darbu konkursa „Svētku 

priekam‖ noslēguma pasākums 
 

No 12.novembra līdz 7.decembrim Latvijas Kara muzejā - vizuālās un lietišķās mākslas darbu izstāde 

„Svētku priekam”  
 

14.novembrī plkst.13:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē – projekta ”Kopā vienā saules zie-

dā‖ bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām vizuālās mākslas objektu izstāde un akcija „Mēs 

sveicam‖ 
 

14.novembrī plkst.16:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē - lielkoncerts „Kopā vienā, saules 

ziedā‖ 
 

15.novembrī plkst.13:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē -pasākumu cikla „Tu esi Latvija” 

mācību priekšmetu olimpiāţu un mākslas konkursu uzvarētāju darbu izstāde un apbalvošana 
 

15.novembrī plkst.16:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē - pasākuma „Vilksim košu zelta 

jostu apkārt savu tēvu zem’‖ noslēguma pasākums un Bērnu un jauniešu mākslinieciskās jaunrades dienu 

noslēguma koncerts 
 

17.novembrī plkst.18:30 Latvijas Nacionālajā operā - pasākumu cikla „Tu esi Latvija!” noslēguma svēt-

ku koncerts   
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Ja Madonas rajonā viesojas 

izglītības darbinieki, ciemiņi 

allaž pieredzes apmaiņā tiek 

vesti uz „Pasaciņu”. 

 

Tā tas ir, no Latvijas pie 

mums bijuši viesi no Alūk-

snes, Valkas, Limbaţiem, 

Cēsīm, Gulbenes, Ogres, Rī-

gas rajona. Tiek vestas arī 

oficiālās delegācijas no ārval-

stīm: Zviedrijas, Vācijas, An-

glijas, Somijas, Igaunijas.      

Atsauksmes parasti ir labas: 

ārzemnieki priecājas par tel-

pām un apmācības sistēmu. 

Tikko Anglijā atkal pārlieci-

nājāmies, ka ārvalstīs bērnu-

dārzi nav tādā līmenī, kā pie 

mums. Latvijā pirmsskolas 

izglītība ir ļoti nopietna, ir 

milzīgas prasības. Ārzemēs 

vairāk ir pieskatīšanas sistēma, 

svarīga ir bērnu kontaktēšanās 

ar vienaudţiem, savstarpējo 

attiecību veidošana, saskar-

smes kultūra. Mums, savukārt, 

ir stingras programmas, šopa-

vasar savu pirmsskolas prog-

rammu akreditējām uz 10 ga-

diem. Tā kā ir šie stingrie 

valsts standarti, ir vieglāk arī 

strādāt. 

 

„Pasaciņa” šoruden gatavo-

jas nozīmīgai jubilejai! 

 

Jā, 26.novembrī mums plānoti 

lieli svētki - 25 gadu pastāvē-

šanas jubileja. Esam ļoti vie-

nots kolektīvs, varu teikt, ka 

mani ir izlolojušas manas dar-

binieces.  

Praulienas bērnudārzs ir mana 

pirmā un vienīgā darbavieta. 

Sākumā šeit strādāju par muzi-

kālo audzinātāju, bet 

1991.gadā, kad no darba aiz-

gāja iepriekšējā vadītāja, ko-

lektīvs šajā amatā ievēlēja 

mani.  

1991.gada janvārī sāku strādāt 

par vadītāju, bet vasarā valstī 

sākās pārmaiņas un mūsu bēr-

nudārzu jūlijā reorganizēja. 

Palika tikai viena grupiņa. 

Septembrī savācām divas gru-

pas (gājām pie vecākiem, ru-

nājām), pēc gada atvērām 

trešo, un ar 1994.gadu dārzi-

ņā bija jau 5 grupas. Lai to 

sasniegtu, bija jāpieliek ne 

mazums pūļu: tika organizēti 

daţādi pulciņi mājās dzīvojo-

šajiem bērniem: deju pulciņš, 

zīmēšanas pulciņš, ar to bēr-

nus (un vecākus) piesaistījām. 

Šobrīd bērnudārzs ir pārpil-

dīts, mums ir 98 bērni. Ir 

diennakts grupas, un vecāki 

ved savas atvases no Barka-

vas, Indrāniem, Ošupes, Mur-

mastienes, pamats, protams, ir 

Praulienas pagasta bērni. 

 

Vai var teikt, ka esat skolo-

tāja pēc aicinājuma? 

 

Lai atbildētu uz šo jautājumu, 

gribu atskatīties bērnībā. Sa-

vulaik biju pieteikta par 

audzēkni bērnudārzā 

„Priedīte”, bet faktiski uz 

dārziņu negāju. Dzīvoju mā-

jās kopā ar omīti. Vecmāmiņa 

bija pensijā, nedaudz piestrā-

dāja par gludinātāju sadzīves 

pakalpojumu kombinātā. Tad 

nu biju iemācījusies atpazīt 

pulksteni un, kad omīte bija 

aizņemta, pati gāju uz deju 

pulciņu, vecākiem sakot, ka 

visu izdarīšu, lai tikai nesūta 

uz bērnudārzu.  

„Mani ir izlolojušas manas darbinieces” 

Skolotāju dienā, 5.oktobrī, Rīgas Latviešu biedrības namā 30 izciliem Latvijas pedagogiem tika 

pasniegts izglītības un zinātnes nozares augstākais apbalvojums — Izglītības un zinātnes ministrijas 

Gada balva. Mēs turpinām stāstīt par balvu ieguvušajiem pedagogiem un šoreiz piedāvājam tikties 

ar Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa‖ vadītāju Daigu Madernieci. 
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Taču, kad 1. klasē audzinātāja 

Millija Kaţociņa lika uzrakstīt, 

par ko katrs vēlamies kļūt, es 

uzrakstīju, ka vēlos būt bērnu-

dārza audzinātāja. Kad bei-

dzām 8. klasi, skolotāja izlai-

dumā katram audzēknim dāvi-

nāja grāmatu. Tajā bija ielikta 

šī lapiņa par sapņa profesiju, 

rakstīta ar pirmklasnieka ne-

veiklo roku. Arī vēlāk citu 

domu nepieļāvu — kļūt par 

bērnudārza audzinātāju likās 

pats par sevi saprotams. Mam-

ma savukārt atzina, ka esmu 

piepildījusi viņas sapni, jo 

jaunībā arī viņa bija gribējusi 

kļūt par skolotāju. 
 

Jūsu bērnudārza audzēkņi 

izceļas ar tautisko deju pras-

mi.    
 

Mūsu bērnudārzs ir vienīgais 

no rajona bērnudārziem, kas 

Izglītības un zinātnes ministri-

jai uzrakstīja vairākas interešu 

izglītības programmas. Līdz ar 

to mums ir tautisko deju pul-

ciņš, vokālais ansamblis, un 

vēl vadītājas vietniece izglītī-

bas jomā divus gadus mācījās 

Montesori pedagoģiju. Šogad 

Montesori atveseļojošās peda-

goģijas programmas ietvaros 

viņa individuāli strādās ar 

piecgadīgajiem un sešgadīga-

jiem bērniem, kam ir saskar-

smes grūtības un uztveres 

problēmas.  
 

Pati no 3 gadu vecuma sā-

kāt dejot deju kolektīvā. 

Kurā brīdī nāca apjausma, 

ka tautisko deju mākslā 

varētu apmācīt arī citus? 
 

To dzīve pati izkārtoja. Dejo-

ju ansamblī „Vidzeme‖ un 

regulāri braucu līdzi mammai 

(Daigas mamma ir deju skolo-

tāja Skaidra Dzene. - Aut.) uz 

Sarkaņiem, lai kā koncert-

meistare spēlētu klavieres 

jauniešu deju kolektīvam. 

Padomju laikos ierakstu taču 

nebija, biju beigusi Madonas 

mūzikas skolu un klavierpa-

vadījumu spēlēju pat skatēs. 

Sarkaņos dibinājās vidējās 

paaudzes deju kolektīvs, un 

dejotāji mani aicināja par va-

dītāju. Tā tas sākās. Kā vēlāk 

atzina Andris Ezeriņš — atnā-

ca klusa, bikla meitenīte, bet 

pēc pāris gadiem bija jau iz-

augusi un varēja būt arī šerpa.  

Uzskatu, ka kolektīvs „Labākie 

gadi‖ ir fantastisks: ļoti salie-

dēts, tajā ir jauki, inteliģenti 

cilvēki, mums ir vienotas inte-

reses, piepildām laiku kvalita-

tīvi. Starp citu, nākamgad apri-

tēs 20 gadu, kopš vadu šo deju 

kolektīvu. 
 

Kad sākam runāt par ģimeni, 

Daiga saka: „Lai Dievs katram 

dod tādas attiecības ar bērniem 

(nu jau pieaugušajiem), kādas 

ir mūsu ģimenē. Kaut vienlai-

kus arī apzinos, ka meitas un 

dēla audzināšanai laika nav 

bijis pārāk daudz, vienmēr 

lielāko artavu esmu atdevusi 

darbam. Labi, ka sākuma ga-

dos mūs atbalstīja vecāki, un 

arī tagad, ja tas nepieciešams, 

uz vecākiem varam paļauties. 

Mans atbalsts un drošais plecs 

vienmēr bijis arī mans vīrs‖.  
 

 

Teksts – Inese Elsiņa, Madonas rajona 
laikraksts „Stars‖  

Konference „Mūžizglītība – personības izaugsmei un valsts attīstībai” 

16.oktobrī notika Izglītības un 

zinātnes ministrijas (IZM) 

kopā ar Eiropas Komisiju rīko-

tā konference „Mūţizglītība – 

personības izaugsmei un valsts 

attīstībai‖, kuras mērķis – vei-

cināt mūţizglītības publicitāti 

un sekmēt valsts pārvaldes, 

pašvaldību un citu institūciju 

sadarbību valsts mūţizglītības 

politikas īstenošanā.  

Konferenci atklāja izglītības 

un zinātnes ministre Tatjana 

Koķe, savā runā akcentējot 

mūţizglītības nozīmi cilvēka 

un valsts attīstībā. 

„Izglītošanās mūža garumā 

ļauj attīstīt un pilnveidot cil-

vēka personību. Tā palīdz 

redzēt tālāk, plānot gudrāk un 

sasniegt vairāk. Iespējas Lat-

vijā iegūt un papildināt zinā-

šanas visa mūţa garumā ir – 

to nodrošina gan valsts, gan 

pašvaldības, gan privātais sek-

tors, plašais formālo un nefor-

mālo izglītības organizāciju 

tīkls, kā arī – pašmāju un Eiro-

pas Savienības finansiālais 

atbalsts,‖ uzsvēra T.Koķe, 

sakot paldies visiem, kuri ne-

mitīgi paplašina un pilnveido 

mūţizglītības piedāvātās iespē-

jas.  

 

 

No kreisās - Ţilinas (Slovākija) universitātes profesors M.Pokornijs, D.Stritča (Īrijas Kvalifikācijas 

aģentūra), izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, Eiropas Komisijas pārstāve M.Dashorsta un Izglītības un 

zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos K.Vāgnere. 

http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba.html
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Ministre aicināja ikvienu Lat-

vijas iedzīvotāju izmantot 

daţādās izglītošanās iespējas, 

lai pilnveidotu sevi, savas 

iemaņas un kopīgi sekmētu 

valsts izaugsmi. 

 

Eiropas Komisijas pārstāve 

M.Dashorsta savā runā uzsvē-

ra, ka nekad nav par vēlu mā-

cīties un vienmēr ir piemērots 

laiks mācībām, Ţilinas 

(Slovākija) universitātes pro-

fesors M.Pokornijs informēja 

par mūţizglītību augstākās 

izglītības institūcijās, rakstu-

rojot savas valsts un universi-

tātes pieredzi šai ziņā, bet 

D.Stritča no Īrijas Kvalifikāci-

jas aģentūras stāstīja par ne-

formālo izglītību un nacionālo 

kvalifikācijas ietvarstruktūru 

(šai ziņā Īrija ir guvusi labu 

pieredzi). Pārliecinoši un at-

raktīvi konferences dalībnie-

kus uzrunāja Rektoru padomes 

priekšsēdētāja, Banku augst-

skolas rektore, profesore 

T.Volkova un šīs padomes 

pārstāvis, profesors 

A.Rauhvargers un citi speci-

ālisti. Notika arī divas paneļ-

diskusijas – „Mūţizglītības 

sociālais efekts‖ un 

„Mūžizglītība nodarbinātības 

veicināšanai‖. 

 

Konferences noslēgumā tika 

pasniegta „Pieaugušo izglītī-

bas balva 2008‖. Nominācijā 

„Par vadītās visaktīvākās paš-

valdības pieaugušo izglītības 

iestādes darbu 2007.gadā‖ 

balvu saņēma Daugavpils paš-

valdības Pieaugušo izglītības 

centra direktore Silvija Kuci-

na. Nominācijā „Par vadītās 

iestādes ilggadēju darbu pie-

augušo izglītības jomā‖ balva 

pasniegta Dobeles rajona Pie-

augušo izglītības un informāci-

jas centra direktorei Brigitai 

Tivčai, bet nominācijā „Par 

vadītās pašvaldības sniegto 

vislielāko atbalstu uz vienu 

iedzīvotāju pieaugušo izglītī-

bā 2007.gadā‖ balvu saņēma 

Jēkabpils rajona Viesītes pil-

sētas domes priekšsēdētājs 

Jānis Dimitrijevs. 

 

Mūzizglītības popularizēšanai 

IZM izmantojusi iespēju pie-

teikties Eiropas Komisijas 

grantam „Nacionālo mūţizglī-

tības stratēģiju izveide un 

ieviešana – Izglītība un apmā-

cība 2010‖ un saņēmusi atbal-

stu mūţizglītības popularizē-

šanai un attīstībai.  

 

Šobrīd izstrādes stadijā ir 
mājas lapa www.muzizglitiba.lv, 

ir izdoti informatīvie materiāli 

par mūţizglītību, uzņemta 

īsfilma par mūžizglītības ie-

spējām Latvijā.  

Izsludināts jauns Mūžizglītības programmas pieteikumu konkurss 

Eiropas Savienības (ES)  

Mūţizglītības programmā 

izsludināts jauns pieteikumu 

konkurss 2009. gadam ar da-

žādiem iesniegšanas termi-

ľiem dažādiem finansējuma 

veidiem. Pieteikumus var ie-

sniegt visās apakšprogrammās 

- Comenius (vispārējā izglītī-

ba), Erasmus (augstākā izglī-

tība), Grundtvig (pieaugušo 

izglītība), Leonardo da Vinci 

(profesionālā izglītība), Jean 

Monnet (Eiropas integrācija) 

un Caurviju programmā 

(politikas veidošanas un valo-

du mācību veicināšana, IKT 

ieviešana, valorizācija).  

 

ES Mūţizglītības programmu 

Latvijā administrē Akadēmis-

ko programmu aģentūra 

(APA), kurai jāiesniedz de-

centralizēto akciju pieteikumi 

(izņemot apakšprogrammā 

Leonardo da Vinci, ko admi-

nistrē Valsts izglītības attīstī-

bas aģentūra (VIAA). Centra-

lizēto akciju pieteikumi 

(turpmākajā tekstā atzīmēti ar 

zvaigznīti *) jāiesniedz Eiro-

pas Komisijas Izglītības, 

audiovizuālo un kultūras lietu 

izpildaģentūrā, kuras uzde-

vums ir sniegt tehnisko atbal-

stu Eiropas Komisijas prog-

rammās. 

Plašāka informācija par  

Mūţizglītības programmu, 

konkursa nosacījumiem, pie-

teikumu veidlapas, rokasgrā-

matas pieteicējiem, kā arī in-

formācija par plānotajiem in-

formatīvajiem semināriem 

atrodama APA mājas lapā  

www.apa.lv/mp  

 

Akadēmisko programmu 

aģentūra: 

 

Blaumaņa 22, Rīga LV-1011, 

Latvija 

 

Tālrunis 67280138, fakss 

67280108 

 

E-pasts: 

Informācijas pieprasīšanai: 

apa@apa.lv  

 

Pieteikumu iesniegšanai:  

pieteikumi@apa.lv 

 

Mājas lapa (Mūţizglītības 

programmas interesentiem): 

www.apa.lv/mp  

 

Izglītības, audiovizuālo un 

kultūras lietu izpildaģentūra: 

 

Education, Audiovisual & 

Culture Executive Agency 

Avenue du Bourget 1 

BOUR 

BE-1140 Brussels 

Belgium 

 

E-pasts:  

eacea-info@ec.europa.eu 

 

Mājas lapa:  

http://eacea.ec.europa.eu 

http://www.muzizglitiba.lv/
http://www.izm.gov.lv/es/muzizglitiba.html
http://www.apa.gov.lv/
http://www.apa.lv/mp
mailto:apa@apa.lv
mailto:pieteikumi@apa.lv
http://www.apa.lv/mp
mailto:eacea-info@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/
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2008. gada 28. novembris: 
 

- Erasmus Universitātes harta* 

Erasmus Universitātes harta ir 

caurlaide dalībai Erasmus 

programmas aktivitātēs. Harta 

nosaka pamatprincipus un 

minimālās prasības, kas augst-

skolām jāievēro, piedaloties 

Erasmus programmā. 
 

 
 

2009. gada  

16. janvāris (1. termiņš),  

30. aprīlis (2. termiņš),  
15. septembris (3. termiņš): 

 

- Comenius un Grundtvig 

pedagogu profesionālās piln-

veides stipendijas 

Comenius pedagogu profesi-

onālās pilnveides stipendijas 

ļauj personālam, kas iesaistīts 

skolu izglītībā, tajā skaitā 

jauno pedagogu sagatavotā-

jiem no augstākajām mācību 

iestādēm, piedalīties profesi-

onālās pilnveides aktivitātēs, 

kas notiek citā programmas 

dalībvalstī. Stipendijas tiek 

piešķirtas daţādu kursu ap-

meklēšanai, aktīvai līdzdalībai 

Eiropas mēroga konferencēs, 

kā arī darbam un kolēģu darba 

vērošanai partnerskolā. Ikvie-

nas šādas aktivitātes ilgums 

var būt 1 līdz 6 nedēļas. 

Grundtvig pedagogu profesi-

onālā pilnveide - pieaugušo 

izglītības personāla tālākizglī-

tības kursi un citi pasākumi, 

kas tiek organizēti kādā citā 

Mūţizglītības programmas 

dalībvalstī. 

 
 

 

2009. gada 15. janvāris: 
 

- Erasmus ECTS atzinības zīme 

Erasmus ECTS (Eiropas kre-

dītpunktu pārneses sistēmas) 

atzinības zīme apliecina, ka 

augstskolā, kura to ir saņēmu-

si, ir pilnībā nodrošināta ECTS 

mehānisma darbība visās 1. un 

2. cikla studiju programmās. 

 

- Erasmus diploma pieliku-

ma atzinības zīme 

Erasmus diploma pielikuma 

atzinības zīme apliecina to, ka 

visi augstskolas absolventi 

tiek nodrošināti ar bezmaksas 

diploma pielikumu kādā no 

plaši lietotajām valodām, un, 

ka šis diploma pielikums at-

bilst Eiropas Komisijas, Eiro-

pas Parlamenta un UNESCO 

izstrādātajam standartam  

 
 

 

2009. gada 30. janvāris:  
 

- Comenius asistentūras 

Comenius asistentūru akcijas 

ietvaros topošajiem skolotā-

jiem tiek piešķirtas stipendi-

jas, ar kurām viņi 3 līdz 8 

mēnešus var uzturēties citas 

valsts skolā, pieredzējušu 

skolotāju uzraudzībā iegūt 

pirmo darba pieredzi, kā arī 

iepazīties ar uzņemošās valsts 

izglītības sistēmu un Eiropas 

dimensiju mācību procesā. 

Savukārt skolas šīs akcijas 

ietvaros var iesniegt pieteiku-

mu asistenta uzņemšanai.   

 
 

 

2009. gada 6. februāris: 
 

- Erasmus intensīvie valodu 

kursi (EILC) 

Erasmus intensīvie valodu 

kursi (EILC) paredzēti Eras-

mus studentiem mazāk lietoto 

un mācīto valodu apguvei. 

Tie tiek organizēti uzņēmējā 

valstī pirms akadēmiskā gada 

vai semestra sākuma 

 

 

 

2009. gada 13. februāris: 
 

- Jean Monnet programmas 

projekti* 

Jean Monnet (jeb Ţana Monē) 

programma atbalsta projektus, 

kas sekmē mācīšanu, pētniecī-

bu un diskusijas par Eiropas 

integrācijas procesu 

(finansējumu piešķir Jean 

Monnet katedru profesoru vie-

tām, izcilības centriem un 

praktisko mācību moduļiem, 

profesoru un pētnieku asoci-

ācijām un pētnieciskajām gru-

pām), kā arī akadēmiskās pār-

domas par aktuālām politikas 

prioritātēm Eiropas integrāci-

jas jomā.  

 
 

 

2009. gada 20. februāris: 
 

- Comenius, Grundtvig  

partnerības 

Comenius skolu partnerības 

sekmē kopīgas sadarbības akti-

vitātes starp skolām Eiropā 

sākot ar pirmsskolas izglītības 

iestādēm un beidzot ar vidus-

skolām t.sk. profesionālajām 

un tehniskajām skolām.  

 

Daudzpusējās partnerības ie-

saista skolas no vismaz trim 

dalībvalstīm. Divpusējās par-

tnerības ir iespējamas tikai uz 

valodu orientētu projektu gadī-

jumos, kas ietver skolēnu gru-

pu apmaiņu. 

 

Grundtvig partnerības ir divga-

dīga  daudzpusēja sadarbība 

starp organizācijām, kas darbo-

jas  pieaugušo izglītībā - gan 

formālajā, gan neformālajā, bet 

ne profesionālajā jomā. 

 

- Comenius Regio partnerības 

Comenius Regio divpusējās 

partnerības - jauna akcija - 

piedāvā finansējumu reģionā-

lās sadarbības veicināšanai, 

vispārējās izglītības atbalstam, 

pieredzes apmaiņas un labas 

prakses apmaiņai starp diviem 

Eiropas reģioniem vai vietējām 

pašvaldībām, pašiem izvēloties 

projekta tēmu. 

 

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņi mūžizglītības programmas apakšprogrammās 

Comenius, Erasmus, Grundtvig, Jean Monnet un Caurviju programmā 

http://www.apa.lv/?node=78
http://www.apa.lv/?node=65
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- Grundtvig semināri 

Grundtvig semināri/ darbnīcas 

ir jauna Grundtvig akcija. 

Pieaugušo izglītību sniedzošas 

institūcijas un organizācijas 

tiek aicinātas pieteikties rīkot 

darbnīcu/semināru - 5-10 die-

nu garu pieaugušo izglītības 

pasākumu, uz kuru tiek aici-

nāti 10-20 dalībnieki no citām 

Mūţizglītības programmas 

dalībvalstīm. 

 

 

2009. gada 27. februāris: 
 

- Comenius, Erasmus, 

Grundtvig daudzpusējie pro-

jekti, sadarbības tīkli un pa-

pildu pasākumi* 

Comenius, Erasmus un 

Grundtvig daudzpusējie pro-

jekti, sadarbības tīkli un papil-

dus pasākumi ir centralizētas 

akcijas, kurām var pieteikties 

organizāciju konsorciji un kas 

papildina Eiropas sadarbību 

attiecīgajā Mūţizglītības 

apakšprogrammā. 

 

 

2009. gada 13. marts: 
 

- Erasmus intensīvās prog-

rammas 

Erasmus intensīvās program-

mas projekti domāti īstermiņa 

studiju programmu izveidei, 

kuras aptver īpašas jomas un 

kurās piedalās mācībspēki un 

studenti no vismaz 3 daţādām 

valstīm 

 

- Erasmus studentu un perso-

nāla mobilitātes 

Erasmus studentu un personā-

la mobilitātes projekti nodro-

šina:   

  

- studentiem - 3 – 12 mēnešu 

ilgas bezmaksas studijas ār-

zemju augstākās izglītības 

iestādē, kurai ir piešķirta 

EUC, ar studiju perioda pilnī-

gu atzīšanu pēc mācību līgu-

mā paredzēto prasību izpildes; 

- studentiem - 3 – 12 mēnešus 

ilgu prakses periodu kādā ār-

zemju uzņēmumā ar pilnīgu 

prakses atzīšanu pēc prakses 

līgumā paredzēto prasību izpil-

des; 

 

- mācībspēkiem - docēšanu 

vieszemes augstākās izglītības 

iestādē un dod augstākās izglī-

tības iestādēm iespēju ielūgt 

ārzemju uzľēmumu darbinie-

kus docēšanai Latvijas augst-

ākās izglītības iestādē; 

 

- augstskolas personāla prak-

tiskās mācības vieszemes 

augstākās izglītības iestādē vai 

uzņēmumā; 

 

- finansējumu augstskolai stu-

dentu un personāla mobilitātes 

nodrošināšanai. 

 

 

2009. gada 31. marts: 
 

-Grundtvig asistentūras un 

projekti vecāka gadagājuma 

brīvprātīgajiem  

Grundtvig asistentūras ir jauna 

akcija, kuras mērķis ir dot ie-

spēju pieaugušo izglītības dar-

biniekiem (gan strādājošajiem, 

gan tiem, kas vēlas uzsākt dar-

bu formālajā vai neformālajā 

pieaugušo izglītības jomā) 

darboties kā asistentiem pie-

augušo izglītības institūcijā 

citā Mūţizglītības programmas 

dalībvalstī no 3 līdz 10 mēne-

šiem. 

 

Grundtvig senioru brīvprātī-

gais darbs ir jauna akcija; tajā 

tiek veidoti divpusēji sadarbī-

bas projekti senioru brīvprātī-

gā darba veicināšanai, atbal-

stot senioru brīvprātīgo apmai-

ľu starp divām partnerinstitū-

cijām. Mobilitātes ilgums - 3-8 

nedēļas. 

 

- Caurviju programmas pro-

jekti* 

Caurviju programmas ietvaros 

tiek finansēti šādi caurviju 

rakstura projekti, kas papildina 

MP apakšprogrammu darbību: 

- politikas veidošana – pētnie-

cības procesa, konsorciju un 

informētas politikas veidoša-

nas atbalsts 

 

- valodu mācību veicināšana – 

valodu daţādības, jaunas me-

todikas un labo prakšu at-

balsts, sabiedrības informētī-

bas veicināšana 

 

- IKT ieviešana – inovatīvas 

metodikas, labo prakšu, pa-

kalpojumu atbalsts 

 

- valorizācija – Mūžizglītības 

programmas, kā arī iepriekšē-

jo ES izglītības programmu 

rezultātu izplatīšanas un ie-

viešanas veicināšana 

 

 

2009. gada 9. aprīlis: 
 

- Caurviju programmas mā-

cību braucienu stipendijas 

Caurviju programmas mācību 

braucienu stipendijas tiek 

piešķirtas vadošajiem izglītī-

bas un profesionālo praktisko 

mācību darbiniekiem un ļauj 

viņiem nelielā daudznacionālā 

grupā vienas nedēļas garumā 

viesoties kādā viņu izvēlētā 

dalībvalstī ar mērķi iepazīt šīs 

valsts izglītības sistēmu un 

iegūt detalizētu informāciju 

un pieredzi kādas konkrētas 

tēmas ietvaros. Nedēļas prog-

rammā nozīmīgu vietu ieņem 

izglītības iestāţu apmeklēšana 

un tikšanās ar šo iestāţu per-

sonālu un audzēkņiem. 

 

 

 

 

Programmas Leonardo da 

Vinci decentralizēto akciju 

pieteikumus jāiesniedz Valsts 

izglītības attīstības aģentūrā. 

Plašāka informācija par kon-

kursa nosacījumiem, pieteiku-

mu veidlapas, rokasgrāmatas 

projektu pieteicējiem, kā arī 

informācija par plānotajiem 

informatīvajiem semināriem, 

atrodama VIAA mājas lapā.  

http://www.apa.lv/index.php?node=137
http://www.apa.lv/index.php?node=142
http://www.apa.lv/?node=68
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2009. gada 6. februāris: 
 

- Leonardo da Vinci mobilitātes 

Mobilitātes (pieredzes apmai-

ľa un mācību prakses) projek-

ti  sniedz iespēju to dalībnie-

kiem iegūt darba un dzīves 

pieredzi citā valstī, paplašināt 

redzesloku, veicināt intelektu-

ālo attīstību un celt vispārējo 

profesionālo zināšanu līmeni. 

Tie paredzēti sākotnējo profe-

sionālo iestāţu audzēkņiem, 

profesionālās izglītības speci-

ālistiem, kā arī cilvēkiem dar-

ba tirgū.   

  

 

2009. gada 20. februāris: 
 
- Leonardo da Vinci partnerības 

Partnerības projekti paredzēti 

profesionālās izglītības iestāţu 

un atbalsta organizāciju sadar-

bības attīstīšanai, lai savstarpē-

ju vizīšu laikā risinātu nozares 

kopīgās problēmas, rezultātā 

izstrādājot informatīvu mate-

riālu vai organizējot konfe-

renci, kurā iepazīstinātu inte-

resentus ar kopīgi rasto pro-

blēmas risinājumu. 

    

 

2009. gada 27. februāris: 
 

- Leonardo da Vinci daudz-

pusējie projekti, sadarbības 

tīkli un papildu pasākumi* 

Sadarbības tīkla projekti no-

drošina informācijas apkopo-

šanu un apmaiņu par profesi-

onālajā izglītībā aktuālu kon-

krētu tēmu. 

 

- Leonardo da Vinci inovāci-

ju pārneses projekti 

    

Inovāciju pārneses projekti 

nodrošina Eiropas valstu un 

pasaules labāko profesionālās 

izglītības metoţu, materiālu, 

līdzekļu, darba formu u.c. 

adaptāciju, izplatīšanu un iz-

mantošanu visā Eiropas Kopie-

nā. 

 

Valsts izglītības attīstības 

aģentūra: 

 

Vaļņu 1, Rīga LV-1050, Latvija 

 

Tālrunis 67814322, fakss 

67814344 

 

E-pasts:  

Informācijas pieprasīšanai: 

leonardo@viaa.gov.lv  

 

Pieteikumu iesniegšanai:  

pieteikumi@viaa.gov.lv  

 

Mājas lapa (Mūţizglītības 

programmas interesentiem): 

www.viaa.gov.lv/leonardo 

Pieteikumu iesniegšanas termiņi mūžizglītības programmas 

apakšprogrammā Leonardo da Vinci 

Aicina uz konferenci „Iekļaujošā izglītība – ceļā uz risinājumiem” 

21.novembrī Liepājas Univer-

sitātē notiks konference 

„Iekļaujošā izglītība – ceļā uz 

risinājumiem‖. Konferenci 

organizē UNESCO Latvijas 

Nacionālā Komisija (LNK) un 

Izglītības un zinātnes ministri-

ja sadarbībā ar Valsts speciālās 

izglītības centru un Liepājas 

Universitāti. Konferences rīko-

šanu atbalsta arī Liepājas pil-

sētas pašvaldība un Izglītības 

Inovāciju fonds. Konferencē 

aicināti piedalīties valsts insti-

tūciju, plānošanas reģionu, 

pedagoģisko augstskolu, ne-

valstisko organizāciju pārstāvji 

un citi interesenti. 

 

Šā gada starptautiskās 

„Izglītība visiem” rīcības plāna 

ietvaros uzmanība tika pievēr-

sta iekļaujošās izglītības jautā-

jumiem Latvijā. Šā plāna ie-

tvaros notika vairākas reģi-

onālās diskusijas (Rēzeknē, 

Daugavpilī, Rīgā, Cēsīs): kas 

ir iekļaujošā izglītība, kā tā 

tiek saprasta, kādas ir tās 

sniegtās iespējas un arī pro-

blēmas iekļaujošās izglītības 

īstenošanā. 

 

Konference „Iekļaujošā izglī-

tība – ceļā uz risinājumiem‖ 

plānota kā noslēdzošais 

posms visu gadu ilgušajai 

diskusijai par iekļaujošo izglī-

tību. Konferences mērķis ir 

izanalizēt darbu, kas veikts 

iekļaujošās izglītības Latvijas 

situācijas izpētē un vienoties 

par turpmākajiem rīcības mo-

deļiem iekļaujošās izglītības 

principu izprašanā un ievieša-

nā Latvijā. 

 

Konferences darba tēmas: 

* Iekļaujošās izglītības definī-

cija un tās atspoguļojums li-

kumdošanā; 

 
* Iekļaujošās izglītības īsteno-

šanas „atslēgas‖ posms: paš-

valdība; 

 
* Īpašās un speciālās vajadzī-

bas, to izpēte – kā to organizēt; 

 
* Efektīvas alternatīvas mācī-

bu satura apguves tehnoloģi-

jās; 

 
* Skolotāju izglītība iekļaujo-

šai izglītībai un tālākizglītības 

kursi. 
 

Papildu informācija:  
Baiba Moļņika, UNESCO 

LNK Izglītības programmu 

vadītāja, tālrunis 67325109,  

e-pasts: baiba@unesco.lv  

http://viaa.gov.lv/images/stories/files/Leonardo/sadarbibas_tikli.doc
http://viaa.gov.lv/images/stories/files/Leonardo/inovaciju_parnese.doc
mailto:leonardo@viaa.gov.lv
mailto:pieteikumi@viaa.gov.lv
http://www.viaa.gov.lv/leonardo
http://www.viaa.gov.lv/
mailto:mailto:baiba@unesco.lv
http://www.izm.gov.lv/
http://www.unesco.lv/
http://www.vsic.gov.lv/
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„Latvijā ir talantīgi jaunieši, 

zinoši skolotāji un nopietnas 

iestrādes, lai papildinātu Lat-

vijas zinātnieku saimi, lai ne-

stu mūsu valsts vārdu pasaulē 

un lai mēs varētu lepoties ar 

mūsu sasniegumiem pasaulē‖ 

– 23.oktobrī, sveicot Latvijas 

jauniešus – Eiropas Savienī-

bas (ES) 20.jauno zinātnieku 

konkursa laureātus, dalībnie-

kus un viņu skolotājus uzsvē-

ra izglītības un zinātnes mi-

nistre Tatjana Koķe. Šogad 

ES jauno zinātnieku konkurss 

notika Kopenhāgenā, septem-

brī. Šajā prestiţajā konkursā 

Latviju pārstāvēja 3 projekti, 

kuru autori ir Latvijas 

32.skolēnu zinātniskās konfe-

rences laureāti.  
 

Ministre piebilda, ka nozares, 

kuras starptautiskajā konkursā 

sekmīgi pārstāvēja Latvijas 

jaunieši – dabaszinātnes – 

sniedz būtisku ieguldījumu 

tautsaimniecības attīstībā, dod 

stimulu zināšanu ekonomikai 

un attīsta jauniešu personības.  
 

T.Koķe pasniedza Izglītības un 

zinātnes ministrijas (IZM) 

Atzinības rakstus un dāvanas 

prestiţā starptautiskā konkursa 

3.vietas un galvenās – monetā-

rās balvas ieguvējiem, Rīgas 

Valsts 1.ģimnāzijas absolven-

tiem – Latvijas Universitātes 

1.kursa studentiem Ērikam 

Zaharanam un Jānim Zahara-

nam; konferences dalībnie-

kiem Rīgas Franču liceja ab-

solventiem – RTU 1.kursa 

studentiem Jurim Zalānam un 

Jānim Vinkleram, kā arī – 

Talsu Valsts ģimnāzijas ab-

solventam, LU 1.kursa stu-

dentam Mārtiņam Briedim.    
 

IZM Atzinības rakstu saņēma 

jauniešu pedagogi – Talsu 

Valsts ģimnāzijas skolotāja 

Arita Rituma, Latvijas Uni-

versitātes Atomfizikas un 

spektroskopijas institūta va-

došais pētnieks Renārs Erts, 

Rīgas Franču liceja skolotāja 

Biruta Šķēle.  
 

T.Koķe atzīmēja, ka svarīgs ir 

valsts atbalsts, lai jaunajiem 

talantiem būtu iespēja izkopt 

un demonstrēt savas zināša-

nas. Tādēļ, piesaistot gan na-

cionālo, gan ES struktūrfondu 

finansējumu, IZM īpašu uz-

manību velta skolēnu intere-

ses stiprināšanai, mācību vi-

des pilnveidei, atbalstam pe-

dagogiem. Ministre pateicās 

arī IZM Valsts Jaunatnes ini-

ciatīvu centram, kas Latvijā 

skolēnu zinātnisko darbu kon-

kursus rīko no 1977.gada, bet 

Latvijas dalību ES Jauno zi-

nātnieku konkursā nodrošina 

kopš 1999.gada.  

Sveic jaunos zinātniekus –  

ES konkursa laureātus, dalībniekus un viņu skolotājus 

 Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe (pirmajā rindā trešā no 

kreisās) un Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra direktore Agra Bērziņa 

(no labās) kopā ar konkursa laureātiem un viņu pedagogiem. 

Izglītības valsts inspekcija ievieš konsultatīvās dienas izglītības jautājumos 

Attīstot savu sadarbību ar 

Latvijas sabiedrību, Izglītības 

un zinātnes ministrijas Izglītī-

bas valsts inspekcija (IVI) 

ievieš konsultatīvās dienas un 

piedāvā iespēju ikvienam inte-

resentam - pedagogiem, izglī-

tības iestāţu administrācijai, 

skolēniem, viņu vecākiem - 

saņemt augsti kvalificētu spe-

ciālistu padomu, kā arī kompe-

tentus ieteikumus optimālam 

problēmu risinājumam izglītībā. 
 

Esat laipni gaidīti katru treš-

dienu no plkst.10.00 – 18.00, 

Rīgā, Raiņa bulvārī 4 – 304.  
 

Katra mēneša pēdējā trešdienā 

no plkst. 10.00 – 18.00 konsul-

tācijas tiek sniegtas arī Latvi-

jas reģionos – IVI birojos: 
  
Liepājā, Zivju ielā 3 – 222,  

Kuldīgā, Liepājas ielā 37,  

Bauskā, Uzvaras ielā 1 – 337,  

Rēzeknē, Nikodema Rancāna 

ielā 23,  

Gulbenē, Ābeļu ielā 2 – 42,  

Valmierā, Cēsu ielā 19 – 8,  

Izglītības valsts inspekcija ir 

valsts pārvaldes iestāde, kas 

nodrošina izglītību regulējošo 

normatīvo aktu ievērošanas 

kontroli Latvijā. Tās darbības 

mērķis ir sekmēt izglītības 

vides pilnveidi un tiesiskumu, 

nodrošinot kompetentu izglītī-

bas iestāţu darbības kontroli 

un analīzi. Šī darba priekšno-

sacījums ir informēta, atbildī-

ga persona, kas zina savas 

tiesības un ir ieinteresēta kva-

litatīvas un tiesiskas izglītības 

sistēmas funkcionēšanā.  

http://www.ivi.gov.lv/
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Valsts speciālās izglītības cen-

tra (VSIC) Metodiskā darba 

nodaļas speciālisti ir izstrādā-

juši metodiskos ieteikumus 

individuālā izglītības plāna 

sastādīšanai un īstenošanai, 

kuri paredzēti pedagogiem un 

atbalsta komandas speciālis-

tiem, lai plānotu individuālo 

pedagoģisko darbu ar bērniem, 

kuriem ir attīstības traucējumi. 

 

„Katram bērnam vai jaunietim 

ir savas spējas, temperaments, 

veselība, mācīšanās stils un 

intereses. Bērni ir atšķirīgi, un 

viņu vajadzības ir daţādas. Ir 

gadījumi, kad mācību process, 

temps un saturs ir jāpiemēro 

konkrētam bērnam un svarīgi 

atzīmēt ikviena individuālos 

sasniegumus. Skolotāja uzde-

vums ir izprast katra bērna 

grūtības un saskatīt stiprās 

puses, balstoties uz tām, sniegt 

viņam palīdzību, kā arī izvērtēt 

bērna veikumu,‖ uzsver VSIC 

Metodiskā darba nodaļas vadī-

tāja Māra Liepniece. 

 

Individuāla pieeja ir svarīgs 

nosacījums kvalitatīvai izglītī-

bas nodrošināšanai, paredzot 

izglītošanās iespējas tiem 

bērniem, kuriem vispārpie-

ľemtie attīstības veicināšanas 

paņēmieni ir izrādījušies ne-

efektīvi. Individualizācija 

nozīmē to, ka skolotājs realizē 

radošu un diferencētu pieeju 

mācību procesa plānošanā un 

īstenošanā. Pedagogs nepie-

prasa vienādus mācību sasnie-

gumus vienā un tajā pašā lai-

kā no visiem bērniem.  

 

Ar individuālu pieeju izglītībā 

tiek radīti labvēlīgi apstākļi 

katra bērna vispusīgai attīstī-

bai, zināšanu un prasmju ap-

guvei. Lai bērns ar speciālām 

vajadzībām veiksmīgāk ie-

kļautos izglītības procesā un 

apgūtu sociālās prasmes, ne-

pieciešams individuālais izglī-

tības plāns. 

 

Individuālo izglītības plānu 

izstrādā pedagogs kopā ar 

atbalsta komandu (speciālais 

pedagogs, logopēds, psiho-

logs, sociālais pedagogs vai 

citi speciālisti) un bērna vecā-

kiem. Plānu izstrādā bērniem, 

kuriem ir Valsts pedagoģiski 

medicīniskās komisijas vai 

pašvaldības pedagoģiski medi-

cīniskās komisijas atzinums 

par speciālās izglītības nepie-

ciešamību. Tāpat individuālo 

izglītības plānu pedagogs iz-

strādā, ja bērnam konstatētas 

mācīšanās grūtības, kā arī  cita 

veida atbalsta pasākumu nepie-

ciešamība.  

 

Plāna paraugi un metodiskie 

ieteikumi ir ievietoti VSIC 

mājas lapā www.vsic.gov.lv, 

sadaļā SKOLAS. Ar Individu-

ālajiem izglītības plāniem Me-

todiskā darba nodaļas speci-

ālistes iepazīstina Centra rīko-

tājos semināros, izglītības ie-

stāţu organizētajos pasāku-

mos, kā arī konsultē individu-

āli.  

 

Pedagogi un atbalsta koman-

das speciālisti aicināti iepazī-

ties, aprobēt un iesniegt savus 

priekšlikumus plāna pilnvei-

dei.   

 

Papildu informācija:  
Māra Liepniece, VSIC Meto-

diskā darba nodaļas vadītāja, 

tālrunis 67439616, e-pasts:  

mara.liepniece@vsic.gov.lv. 

Izstrādāti metodiskie ieteikumi individuālajam izglītības plānam 

Sākusies pieteikšanās programmai Iespējamā misija 

20.oktobrī sākusies pieteikša-

nās programmai Iespējamā 

misija. Programmā aicināti 

pieteikties talantīgi pēdējā 

kursa studenti un augstskolu 

absolventi, kas meklē izaicinā-

jumu un ir gatavi divus gadus 

strādāt skolā. Pieteikšanās 

notiks divos posmos – no 

2008.gada 23.oktobra līdz 

1.decembrim un no 

2009.gada 9.februāra līdz 

6.aprīlim.  

 

Galvenais nosacījums, lai pie-

teiktos Iespējamai misijai, ir 

bakalaura grāds vai augstākā 

profesionālā izglītība, kas nav 

saistīta ar skolotāju sagatavo-

šanas programmām. Dalībnie-

ku atlase notiks četrās kārtās 

– pirmais atlases kritērijs būs 

pieteikuma anketa, ja pietei-

kums atbildīs visiem kritēri-

jiem, tā iesniedzējs tiks aici-

nāts uz interviju, praktiskiem 

uzdevumiem un testiem, kur 

tiks vērtētas gan kandidātu 

zināšanas, līdera dotības, ko-

munikācijas spējas, gan moti-

vācija un vēlme pilnveidoties 

– mācīt citus un mācīties pa-

šam. Sīkāka informācija par 

atlases kritērijiem un pieteik-

šanās anketa pieejama mājas 

lapā www.iespejamamisija.lv.  

 

Iespējamā misija ir divu gadu 

programma, kuras laikā inten-

sīvās un uz pieredzi balstītās 

mācībās dalībnieki gūs vērtī-

gas iemaņas pedagoģijā un 

līderībā, šajā laikā saņemot 

Iespējamās misijas darbinieku, 

pārējo programmas dalībnieku 

un pieredzējuša mentora atbal-

stu. Lai sagatavotos darbam 

skolā, dalībnieki piedalīsies 

piecu nedēļu apmācībās Vasa-

ras akadēmijā, kā arī turpinās 

mācības divu gadu garumā 

līdztekus pilna laika darbam 

skolā. Mācībās dalībnieki ne 

tikai apgūs teorētiskas un 

praktiskas zināšanas un iema-

ľas, bet arī smelsies pieredzi 

no izciliem vadītājiem, veik-

smīgiem uzņēmējiem un vie-

dokļu līderiem Latvijā. 

 

http://www.vsic.gov.lv
mailto:mailto:mara.liepniece@vsic.gov.lv
http://www.vsic.gov.lv/
http://www.iespejamamisija.lv/
http://www.iespejamamisija.lv/
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Pirmajā darbības gadā vēlmi 

kļūt par Iespējamās misijas 

skolotājiem izteica 76 kandi-

dāti no 20 daţādām augstsko-

lām, tostarp arī no divām uni-

versitātēm Lielbritānijā.  

 

„Nekur nav tik dažāda sabied-

rība kā skolā. Tas ir izaicinā-

jums - tādā iekļauties, pašai 

mācīt un mācīties!‖ pārlieci-

nāta viena no pirmajām Iespē-

jamās misijas dalībniecēm 

Anna Gabriša, kas ir dabaszi-

nību, bioloģijas un ķīmijas 

skolotāja Teteles pamatskolā. 

Anna ir viena no 12 Iespēja-

mās misijas pirmā iesaukuma 

dalībniekiem, kas jau divus 

mēnešus strādā daţādās Latvi-

jas skolās, viņu vidū ir arī Lin-

da Beķere, Mārtiņš Bērziņš, 

Inga Deigele, Liene Jurgelāne, 

Sergejs Hruļovs, Edīte Mille-

re, Santa Prancāne, Inese Pel-

nēna, Juris Zakrevskis, Arnis 

Kleinbergs un Viesturs Eglītis. 

 

 „Mēs gribam, lai skolās no-

kļūst tie jaunieši, par kuriem 

cīnās labākie darba devēji un 

kuri, iespējams, nav pat domā-

juši par skolotāja darbu, taču 

ar savām zināšanām un dotī-

bām ir tam ļoti piemēroti. 

Mēs arī gribam parādīt, ka 

skolotāja darbs – tā ir izaici-

noša un vērtīga karjera. Mēs 

aicinām pieteikties enerģis-

kos, ambiciozos un tos, kuri 

vēlas kaut nedaudz mainīt 

pasauli!― uzsver Zane Oliņa, 

Iespējamās misijas direktore. 

 

Papildu informācija:  
Aiva Avota, Programmas 

Iespējama misija komunikāci-

jas speciāliste, tālr.: 

67294645, 28356509, 
aiva.avota@iespejamamisija.lv 

  

www.iespejamamisija.lv 

Izdota grāmata „Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte” 

Šogad pētījuma rezultāti ir 

apkopoti un izdoti grāmatā, 

kurā iekļauti arī visi likum-

projekta varianti. Atsevišķā 

sadaļā atrodami arī citu valstu 

valodu likumi gan oriģinālva-

lodā, gan tulkojumā, piemē-

ram, Kvebekas Franču valo-

das harta, Francijas Valsts 

valodas likums, Lietuvas 

Valsts valodas likums, Igauni-

jas Valodu likums u.c. Pētīju-

ma rezultāti sniedz visaptve-

rošu Valsts valodas likuma 

normu izvērtējumu, tā efekti-

vitāti un atbilstību valodas 

situācijai 2007. gadā. 

 

22. oktobrī notika izdevuma 

svinīga atvēršana. Grāmata 

būs noderīga gan politiķiem, 

gan valodniecības, jurispru-

dences un politoloģijas stu-

dentiem, gan citiem interesen-

tiem, kam rūp latviešu valo-

das attīstība. 

ture un aktualitāte‖ 

un nupat klajā 

laista grāmata 

„Valsts valodas 

likums: vēsture un 

aktualitāte‖.  

 

Pētījuma mērķis 

bija apzināt Valsts 

valodas likuma 

izstrādes un pie-

ľemšanas procesu 

un tā ietekmi uz 

valodas situāciju 

un kultūrvēsturis-

kajiem notiku-

miem Latvijā. Pē-

tījuma gaitā tika 

detalizēti analizēts 

Valsts valodas 

likuma izstrādes 

un pieņemšanas 

process, kā arī likuma atbilstī-

ba starptautiskajām prasībām, 

normām un līgumiem. Pētīju-

mā sniegts Valsts valodas liku-

ma ―atvēršanas‖ riska faktoru 

izvērtējums un iespējamie 

konceptuālie risinājumi. 

Valsts valodas aģentūras So-

ciolingvistikas daļas pētnieki 

sadarbībā ar Latvijas Univer-

sitātes Latviešu valodas insti-

tūta un SKDS pētniekiem 

2007.gadā veica pētījumu 

„Valsts valodas likums: vēs-

Tīra latviešu valoda! Tā ir vēl jaukāka par mežu, kas piebērts ar 

rudens zelta dzirkstīm.  

K.Skalbe  

mailto:aiva.avota@iespejamamisija.lv
http://www.iespejamamisija.lv
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Dalībai konkursā ―Profs 2008‖ 

pieteikušās 46 profesionālās 

izglītības iestādes no visas 

Latvijas. No 3. līdz 

7.novembrim dalībnieki aizpil-

dīs konkursa anketas, atbildot 

uz jautājumiem par darba dro-

šību, darba tiesībām un arod-

biedrību lomu. Savukārt 

28.novembrī katra reģiona 

(Kurzemes, Vidzemes, Zem-

gales, Latgales) un Rīgas labā-

kā klase piedalīsies konkursa 

finālā izstādes ―Drošam dar-

bam 2008‖ ietvaros. 

 

No Vidzemes reģiona kon-

kursā piedalīsies: Alsviķu 

profesionālā skola, Barkavas 

arodvidusskola, Ērgļu arodvi-

dusskola, Jāņmuiţas Profesi-

onālā vidusskola, Jaungulbe-

nes arodvidusskola, Limbaţu 

Profesionālā vidusskola, Ogres 

Amatniecības vidusskola, Og-

res Profesionālā vidusskola, 

Valsts Priekuļu lauksaimniecī-

bas tehnikums, Smiltenes Pro-

fesionālā vidusskola, Smilte-

nes tehnikums. 

 

No Zemgales reģiona kon-

kursā piedalīsies: Aizkraukles 

arodvidusskola, Apguldes 

arodvidusskola, Jelgavas 

Amatniecības vidusskola, Sau-

laines Profesionālā vidusskola, 

Vecbebru Profesionālā vidus-

skola, Viesītes arodvidusskola, 

Zaļenieku arodvidusskola. 

 

No Latgales reģiona konkur-

sā piedalīsies: Bebrenes Pro-

fesionālā vidusskola, Dagdas 

arodvidusskola, Daugavpils 

1.arodvidusskola, Daugavpils 

Celtnieku profesionālā vidus-

skola, Jaunaglonas arodvidus-

skola, Latgales Transporta un 

sakaru tehniskā skola, Malna-

vas koledţa, Rēzeknes 

14.arodvidusskola, Rēzeknes 

Profesionālā vidusskola, Višķu 

Profesionālā vidusskola. 

No Kurzemes reģiona kon-

kursā piedalīsies: Cīravas 

arodvidusskola, Laidzes Pro-

fesionālā vidusskola, Liepājas 

Tūrisma un tekstila skola, 

RTU Liepājas filiāles Profesi-

onālā vidusskola,  Saldus Pro-

fesionālā vidusskola. 

 

Rīgu un Rīgas rajonu kon-

kursā pārstāvēs: Latvijas 

Jūras akadēmijas Jūrskola, 

Mālpils Profesionālā vidus-

skola, Olaines Mehānikas un 

tehnoloģijas koledţa, Rīgas 

13.arodvidusskola, Rīgas Stila 

un modes profesionalā vidus-

skola, Rīgas Būvamatniecības 

vidusskola, Rīgas Celtniecī-

bas koledţa, Rīgas Dzelzceļ-

nieku skola, Rīgas Pārdauga-

vas profesionālā vidusskola, 

Rīgas Pārtikas raţotāju vidus-

skola, Rīgas Purvciema amatu 

skola, Rīgas Tehniskā kole-

dţa, Rīgas Vieglās rūpniecī-

bas tehnikums. 

 

Katrs finālā uzvarējušās gru-

pas audzēknis saņems iPod 

NANO atskaņotāju, savukārt 

visi fināla dalībnieki varēs 

veselu dienu bez maksas at-

pūsties ―Līvu Akvaparkā‖. 

Individuāli labākie audzēkņi 

katrā reģionā un Rīgā tiks 

godināti ar titulu „Profs 2008‖ 

un savā īpašumā iegūs fotoka-

meras. Savukārt fināla dalīb-

nieku pārstāvētās izglītības 

iestādes saņems sporta inven-

tāru 300 latu vērtībā. 

 

Konkursu „Profs‖ rīko Latvi-

jas Brīvo arodbiedrību savie-

nība (LBAS) ar Eiropas Soci-

ālā fonda finansiālu atbalstu, 

konkursu informatīvi atbalsta 

Izglītības un zinātnes minis-

trija, kā arī IZM Profesionālās 

izglītības administrācija. 

 

Kā informē LBAS komunikā-

cijas konsultante Dace Avena, 

konkursa ―Profs 2008‖ galve-

nais mērķis ir veicināt profesi-

onālo skolu audzēkņu interesi 

un izpratni par darba tiesībām 

un drošību, uzsākot darba gai-

tas, kā arī rosināt izglītības 

iestādes vairāk pievērsties jau-

tājumiem, kas skar jauniešu 

gatavību sākt darba dzīvi.  

 

Kā liecina Latvijas un pasaules 

statistikas dati, tieši jaunieši ir 

tie, kas bieţāk cieš nelaimes 

gadījumos darbā. Saskaņā ar 

Eurostat datiem salīdzinājumā 

ar citu vecuma grupu darba 

ľēmējiem nelaimes gadījumi 

darbā par vismaz 50% bieţāk 

skar 18–24 gadus vecus darbi-

niekus. Tam ir vairāki cēloņi, 

tai skaitā psiholoģiskā un fizis-

kā brieduma trūkums, kā arī 

nepietiekamas zināšanas un 

izpratne par drošību un veselī-

bas aizsardzību darbā. 

 

Otrs valstī aktuālais jautājums, 

kas īpaši skar jaunos darbinie-

kus, ir darba tiesisko attiecību 

prasību neievērošana: rakstvei-

da darba līguma nenoslēgšana, 

neapmaksātas virsstundas, 

nepamatota atbrīvošana no 

amata un virkne citu pārkāpu-

mu. 

 

Pirmoreiz, 2006.gadā, konkur-

sā piedalījās 44 Latvijas profe-

sionālās skolas no visiem Lat-

vijas reģioniem. Kurzemes 

reģiona uzvarētāju godu iegu-

va Saldus Profesionālā vidus-

skola, Zemgales reģionā - Vec-

bebru Profesionālās vidussko-

las audzēkņi, Vidzemes reģi-

onā - Ogres Amatniecības vi-

dusskolas audzēkņi, Latgalē 

uzvarēja Višķu Profesionālās 

vidusskolas audzēkņi, savukārt 

Rīgā - Rīgas Celtniecības kole-

dţas audzēkņi. 

Par titulu “Profs 2008” cīnīsies 46 profesionālās skolas  

http://profs.lbas.lv/
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Pasniegtas Nacionālā eTwinning Gada balvas 2008 

30.oktobrī Latvijas e-

sabiedrības tehnoloģiju ekspo-

zīcijas (LatSTE) ietvaros tika 

paziņoti Latvijas eTwinning 

projektu konkursa „Nacionālā 

eTwinning Gada balva 2008‖ 

uzvarētāji. 

eTwinning Nacionālo Gada 

balvu 2008 ieguva Krāslavas 

valsts ģimnāzijas izstrādātais 

projekts „We are the Neighbo-

urs‖, skolotāja Velta Bērtiņa, 

bet  eTwinning Nacionālās 

Gada balvas 2.vietas ieguvēja 

ir Smiltenes Trīs pakalnu pa-

matskola ar projektu "Let Me 

Introduce my country"), skolo-

tāja Inga Jurciņa.  

Kā informē Izglītības un zināt-

nes ministrijas eTwinning Na-

cionālā atbalsta dienesta vadī-

tāja Guna Stahovska, projektu 

konkursu ―Nacionālā 

eTwinning Balva 2008‖ Latvi-

jā izsludināja 15.maijā. 

19.septembrī, 1.Nacionālajā 

eTwinning programmā iesais-

tīto Latvijas dalībnieku konfe-

rencē, notika konkursa finālis-

tu prezentācijas. Finālā tika 

izvirzīti un prezentēti 5 pro-

jekti: 

 

*  „We are the Neighbours”, 

Krāslavas valsts ģimnāzija, 

skolotāja Velta Bērtiņa, 

*  „Let me introduce my 

country‖, Smiltenes Trīs pa-

kalnu pamatskola, skolotāja 

Inga Jurciņa, 

*  „Stefans Batorijs Latvijā un 

Polijā‖,  Ādaţu vidusskola, 

skolotāja Sarmīte Savicka, 

*  „Dzimtā zeme attēlos”, 

Bērnu un jaunatnes centrs 

„Rīgas skolēnu pils”, skolotā-

ja Taņa Gvozdeva, 

*  „Telling about ourselves”, 

Ventspils 2.pamatskola, sko-

lotāja Ilze Grinfogele. 

 

Šo projektu skolotājiem būs 

iespēja 2009.gada februārī 

piedalīties Eiropas eTwinning 

Gada konferencē Prāgā. 

Savukārt pirmo divu vietu ie-

guvēji projekti tiks izvirzīti 

Eiropas eTwinning Gada Bal-

vas 2008 konkursam, kura 

noslēgums notiks minētajā 

konferencē. 

 

eTwinning ir Eiropas Komisi-

jas Lifelong Learning prog-

rammas apakšprogramma, kas 

tika izveidota 2004.gadā ar 

mērķi organizēt sadarbību 

starp Eiropas skolām, kopīgi 

realizējot projektus mācību 

procesa ietvaros ar IKT 

(informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas) palīdzību. Nozī-

mīgs akcents tiek likts arī uz 

savstarpējas komunikācijas 

attīstīšanu, tādējādi papildus 

motivējot bērnus apgūt arī 

svešvalodas. eTwinning piedā-

vā unikālu iespēju skolām ne 

tikai piedalīties sadarbību pro-

jektos ar augsti attīstītu atbal-

sta sistēmu un veselu virkni 

tiešsaistes rīku, bet arī aktīvi 

nodoties savam profesionāla-

jam ieguldījumam un saņemt 

atzinību par savu darbu kvali-

tāti.  

 

Līdz 2008.gada oktobra bei-

gām Latvijā eTwinning apakš-

programmā ir reģistrētas 300 

skolas, 318 dalībnieki un 84 

projekti. Kopumā Eiropā 

eTwinning apakšprogrammā ir 

reģistrējušies 46 891 aktīvi 

dalībnieki. Sīkāka informācija 

par eTwinning darbību Latvijā 

atrodama www.etwinning.lv, 

par eTwinning darbību Eiropā 

– www.etwinning.net. 

No kreisās: Inga Jurciņa, eTwinning Nacionālās Gada balvas 2.vietas 

ieguvēja ar projektu "Let Me Introduce my country" (Smiltenes Trīs 

pakalnu pamatskola) un Velte Bērtiņa, eTwinning Nacionālās Gada 

balvas 2008 ieguvēja ar projektu "We are the Neighbours" (Krāslavas 

Valsts ģimnāzija). 

Izsludina konkursu jaunajiem tulkotājiem 

Lai veicinātu studentu interesi 

par darbu tulkotāja profesijā, 

Latvijas Universitāte (LU) un 

tulkojumu birojs "Skrivanek 

Latvia" izsludina konkursu LU 

studentiem. Konkursā aicināti 

piedalīties gan LU Moderno 

valodu fakultātes studenti, 

gan arī citu LU fakultāšu stu-

denti. 1.konkursa kārtas darbi 

jāiesniedz līdz 3. novembrim. 

 

Konkursā studenti aicināti tul-

kot no trīs svešvalodām – vā-

cu, angļu un franču, - uz latvie-

šu valodu. Konkurss notiks 

divās atlases kārtās.  

 

http://www.etwinning.lv
http://www.etwinning.net
http://www.etwinning.lv/
http://www.skrivanek.com/lv/
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Pieteikties informatīvā izde-

vuma 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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Pieteikšanās konkursam ir 

"Skrivanek Latvia" tīmekļa 

vietnē www.skrivanek.lv, kur 

pieejami teksti 3 svešvalodās. 

 

No 1.konkursa kārtā iesūtīta-

jiem tulkojumiem tiks atlasīti 

10 labākie, kuri piedalīsies 

konkursa 2.kārtā klātienē uni-

versitātes telpās, kur būs ie-

spēja tulkot aptuveni 400 vār-

du garu tekstu bez palīglī-

dzekļiem no izvēlētās svešva-

lodas uz latviešu valodu. 

 

Darbu vērtēšanas galvenie 

kritēriji būs atbilstība oriģinā-

lam, valodas kvalitāte – gra-

matika, interpunkcija, pareiz-

rakstība un atbilstība valodas 

reģistram. Konkursa ţūrijā 

piedalās LU mācībspēki un 

"Skrivanek Latvia" tulkotāji 

un korektori. 

 

Konkursa galvenā balva ir 

apmaksāts brauciens vienam 

cilvēkam uz Prāgu uz 3 die-

nām. Brauciena ietvaros stu-

dents varēs viesoties 

"Skrivanek Latvia" mātes uz-

ľēmumā "Skrivanek Group", 

uzzināt daudz ko jaunu par 

darbu tulkošanas birojā un 

apskatīt Prāgu gida pavadībā. 

Savukārt vairākiem konkursa 

dalībniekiem "Skrivanek 

Latvia" piedāvās prakses 

vietas uzņēmumā. Konkursa 

balvu fondā ir vēl citas vērtī-

gas veicināšanas balvas. 

 

Papildu informācija:  

Rita Tālmane, Projektu vadī-

tāja, Latvijas Universitātes 

Karjeras centrs, tālr. 

67034409,  

Rita.Talmane@lu.lv 

Aktuālais jautājums 

Skolēna pienākums ir mācīties, bet skolotāja – mācīt. Bet es uzskatu, ka mācīšanās un mācīšana 

nedrīkst būt tikai obligāto izglītības programmu apgūšana. Viens no svarīgiem priekšnoteiku-

miem ir – iemācīt bērnus godprātīgi paveikt ne tikai uzdotos mājasdarbus, bet arī sakopt apkārtni 

ap skolu un veikt citus darbiņus. Taču nereti dzirdēts, ka tieši vecāki ir tie, kuri satraucas, ka viņu 

atvases nelikumīgi tiek nodarbinātas. Skolā strādāju pirmo gadu un gribētu zināt, ko nosaka nor-

matīvie akti – vai tiešām skolotājam nav tiesību ierosināt klasei pēc stundām doties skolas terito-

rijas sakopšanas darbos?    

Jaunā skolotāja Rīgas rajonā 

 

Atbild Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības valsts inspekcija: 

Izglītības valsts inspekcija atbalsta nepieciešamību apgūt pašapkalpošanās prasmes un iemaņas - 

savas darba vietas sakārtošanu pēc mācību stundas, sava šķīvja novākšanu pēc pusdienām skolas 

ēdnīcā utt. Ľemot vērā starptautiskās konvencijas un bērnu tiesību aizsardzības normatīvos aktus, 

bērnu līdzdalība skolas un tās teritorijas uzkopšanā un labiekārtošanā var notikt brīvprātīgi ar 

bērna vecāku piekrišanu. Pirms papildu pienākumu noteikšanas ir jāizvērtē iespējamie riski, kādi 

pastāv, atļaujot skolēniem iesaistīties sadzīves darbu veikšanā. To, kādu pienākumu izpildē (ar 

vecāku atļauju) drīkst iesaistīt audzēkņus, var noteikt izglītības iestādes nolikumā un iekšējās 

kārtības noteikumos, kurus saskaņo ar skolas dibinātāju, un šo iekšējo normatīvo aktu izstrādē var 

piedalīties izglītības iestādes padome, kas ir pašpārvaldes institūcija skolā. Nereti vecāki neiz-

manto šo iespēju piedalīties skolas darba organizēšanā, jo padomei, kuras vadītāju ievēl no vecā-

ku vidus, ir tiesības izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam, ar pasākumu rīkošanu saistī-

tajiem organizatoriskajiem jautājumiem un citiem padomes nolikumā paredzētajiem uzdevu-

miem. 

 

Jāpiebilst, ka 2008.gada 13.oktobrī Ministru kabinetā akceptēts likumprojekts „Grozījumi 

Izglītības likumā” un 54.pants „Izglītojamā pienākumi” papildināts, nosakot, ka skolēnu 

pienākums ir piedalīties izglītības iestādes vides saglabāšanā un sakopšanā atbilstoši izglītī-

bas programmu prasībām un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem.  
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