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Esiet sveicināti! 

aģentūras provizoriskie aprēķi-

ni liecina, ka Latvijas izglītības 

iestādes pilnā apmērā izmanto-

jušas Eiropas Sociālā fonda 

līdzekļus. Kuri bijuši aktīvākie 

projektu īstenotāji, uzzināsit 

šajā izdevumā. 

 

Jau nākamsestdien, 

6.decembrī,  „Latvijas Gada bal-

vas sportā‖ apbalvošanas cere-

monijā uzzināsim arī Izglītības 

un zinātnes ministrijas organi-

zētā konkursa „Gada sporta 

skolotājs‖ uzvarētāju. Šajā 

pašā dienā, 6.decembrī, ikvie-

na Latvijas ģimene aicināta 

piedalīties Latvijas Ģimeņu 

sporta festivālā, kurā varēs gan 

sportot, gan aktīvi atpūsties, 

gan arī iegūt vērtīgu informāci-

ju par veselīgu uzturu. Plašāku 

informāciju un pieteikšanās 

anketu atradīsit mūsu izdevu-

ma 12.lapā.  

 

Priecāsimies, ja novembra 

informatīvais izdevums sniegs 

jums noderīgu informāciju un 

rosinās iesaistīties dažādās 

aktivitātēs. 

Lai decembris ikvienam no 

mums ir gaišu domu pārpilns, 

lai Ziemassvētki atnāk balti un 

mierīgi! 

 

Uz tikšanos šā gada pēdējā—

decembra izdevumā! 

 
Izglītības un zinātnes ministrijas 

Komunikācijas nodaļa 

centra divu gadu garumā rīko-

tā pasākumu cikla „Tu esi 

Latvija‖ norisēs. Par godu 

Latvijas dzimšanas dienai 

dažādās aktivitātēs iesaistīju-

šies arī profesionālo izglītības 

iestāžu audzēkņi un topoša-

jiem pavāriem bija unikāla 

iespēja gatavot un pasniegt 

maltīti diplomātiskā korpusa 

pārstāvjiem un valsts augst-

ākajām amatpersonām. Lasiet, 

kā viņiem veicās! 

 

Kas ir iekļaujošā izglītība, kas 

jādara, lai tiktu ņemtas vērā 

ikviena cilvēka daudzveidīgās 

vajadzības, iekļaujoties izglī-

tības procesā, kultūras vidē un 

vietējā sabiedrībā? Par šiem 

un daudziem citiem jautāju-

miem tika diskutēts konferen-

cē „Iekļaujošā izglītība – ceļā 

uz risinājumiem‖. 

Valsts izglītības attīstības 

Tiekamies novembrī – laikā, 

kad dabā rudens vēl negrib 

atkāpties, bet ziema kā brīdinā-

jumu sūta sniegputeni, vētru un 

salu.  Kaut gan sniegotas die-

nas mijas ar lietainām, šis laiks 

tomēr ir skaists - Adventes 

vainagā gatavojamies iedegt 

pirmo svecīti un domās jau 

pietuvojamies Ziemassvētkiem. 

Mēs tiekamies arī laikā, kad 

daudzu cilvēku sirdīs joprojām 

deg spoža liesmiņa – brīnišķīga 

atblāzma no nupat aizvadītās 

Latvijas 90.dzimšanas dienas, 

kuru gaidot un svinot esam 

piedalījušies, vērojuši, priecā-

jušies, atcerējušies un nākotnes 

sapņus lolojuši. 

 

Arī mēs šajā izdevumā ļausim 

jums vēlreiz izjust aizvadīto 

svētku burvību, ielūkojoties 

Izglītības un zinātnes ministri-

jas Valsts jaunatnes iniciatīvu 
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Noslēdzies Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai veltītais 

pasākumu cikls „Tu esi Latvija” 

Valsts jaunatnes iniciatīvu 

centrs izsaka lielu pateicību 

visiem, kuri divu gadu garumā 

aktīvi iesaistījās un līdzdarbo-

jās vairāk nekā 30 dažādos 

Latvijas Republikas prokla-

mēšanas 90.gadadienai veltītā 

pasākumu cikla „Tu esi Latvi-

ja‖ projektos. Paldies pašval-

dību izglītības pārvaldēm, 

izglītības iestādēm, skolotā-

jiem, skolēniem un atbalstītā-

jiem par lielo atsaucību un 

ieguldījumu šī projekta īsteno-

šanā, veicinot skolēnos patri-

otismu un piederības izjūtas 

veidošanos savai skolai, nova-

dam, zemei un valstij. 

 

Šajā svētku gatavošanas un 

svinēšanas laikā skolēniem 

tika dota iespēja sevi aplieci-

nāt visdažādākajos veidos, 

sagādāt prieku sev un citiem 

ar dziesmu, deju, dzeju, papil-

dināt savas zināšanas par Lat-

vijas vēsturi, cilvēkiem, tradī-

cijām un kultūru, radoši dar-

boties, piedalīties mūsu zemes 

zaļās rotas veidošanā, satikties 

un sadraudzēties, dalīties ie-

spaidos un pieredzē. 

 

Pēc svētkiem izglītības iestā-

des rotās mākslinieces Daigas 

Brinkmanes veidotais plakātu 

komplekts – „Latvijas Valsts 

prezidents‖, „Latvijas valsts 

ģerbonis un karogs”, „Latvijas 

valsts himna‖, „Svētku dienas, 

atceres un atzīmējamās die-

nas‖, ko skolām dāvināja Izglī-

tības un zinātnes ministrija un 

Valsts jaunatnes iniciatīvu 

centrs. Arī skolēnu paveiktais, 

kas iemūžināts fotogrāfijās, 

izpētes un prezentāciju materi-

ālos, DVD diskos, grāmatās, 

mākslas darbos (zīmējumos, 

plakātos, lietišķās mākslas 

darinājumos u.c.) atradīs vietu 

skolu muzejos, lai nākošajām 

paaudzēm atstātu liecības par 

valsts svētku sagaidīšanas un 

svinēšanas norisēm 2008.gadā. 

 

Latvijas Nacionālajam vēstu-

res muzejam ir nodota unikālā 

un ar lielu mīlestību austā jos-

ta, kura gada laikā apceļoja 

visus Latvijas pierobežas rajo-

nus deju pasākumā „Vilksim 

košu zelta jostu apkārt savu 

tēvu zem‘‖, ieaužot gan latvju 

ornamentus, gan bērnu deju 

soļus. Savukārt bērnu un jau-

niešu ar speciālajām vajadzī-

bām aizkustinošais svētku 

koncerts „Kopā vienā saules 

ziedā‖ un sagatavotās dāvanas 

saviem labvēļiem vēl ilgi at-

gādinās par bērnu sirds siltu-

mu, izdomu un vēlēšanos 

līdzdarboties svētku norisēs. 

 

17.novembrī Latvijas Nacionā-

lajā operā notikušais skolēnu 

koncerts „Tu esi Latvija‖ kļu-

va par skaistu dāvanu Latvijai 

90.dzimšanas dienā.  Daudzvei-

dīgie, mākslinieciski un emo-

cionāli uzrunājošie skolēnu 

priekšnesumi, koncerta vizu-

ālais noformējums atklāja, cik 

mūsu skolēni un viņu skolotā-

ji ir radoši un talantīgi, intere-

santi un dzīvespriecīgi. Kon-

certa izskaņā ikviens koncerta 

dalībnieks izjuta gandarījumu 

par mūsu jaunās paaudzes 

sniegumu gan attieksmē pret 

savas tautas garīgajām un 

kultūras vērtībām, gan atklā-

jot jaunības sparu un garu. 

 

Pēc svētkiem turpinās ikdie-

nas darbs ar priekiem un rū-

pēm, ar sasniegumiem un arī 

neizdošanos, bet novēlam 

saglabāt un uzturēt dzīvu to 

darbīgumu un saviļņojumu, 

kas šajā laikā, gatavojoties 

svētkiem, nāca reizē ar jau-

niem atklājumiem, pārsteigu-

miem un uzdrīkstēšanos darīt 

labus darbus sev un citiem, 

lepoties ar sevi un citiem. Lai 

pietiek sirdsgudrības padarīt 

Latviju tuvāku un saprotamā-

ku visiem, kas tajā dzīvo! Lai 

pietiek vēlēšanās un gribas 

iesākto turpināt! 

 

Agra Bērziņa,   

Valsts jaunatnes iniciatīvu 

centra direktore 

 

Jā, mēs esam maza tauta, bet neesam mazi savās domās, jušanā un centienos. 

F.Brīvzemnieks 

http://www.lv90.lv/
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Sveicam Tevi, Latvija! 

 

Deju kolektīva „Pipariņš’ dalībniece Linda Pintāne un Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas „Kokle” dalībnieks Tenis 

Dimants bija vieni no tiem 20.tautas deju pasākuma „Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zem’’’ dalībniekiem, kuriem 

bija jāpabeidz jostas aušanas process.  

Linda: „Nav vārdos aprakstāmas tās fantast iskās sajūtas, kādas bija šajā pasākumā, izjūtot draudzību un kopā būšanas prieku 

ar ikvienu pasākuma dalībnieku. Mūsu kopīgiem spēkiem noaustā josta ir 10 metru gara un tajā ielikts tik daudz labu domu, 

jauku emociju!‖ 

Tenis: „Svētku sajūtu nevar radīt kāds no malas, t ikai mēs paši . Man sagādāja prieku, ka Latvijai dzimšanas dienā varējām 

dāvināt dejas, mūziku un vienotības sajūtu‖. 

 

Koncertakcijas „Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zem’” idejas autore Ilze Maţāne: 

 „Jostā aiz katra ieaustā dzīpariņa ir kāda bērna smaids, labestība un roku sil tums, jo viņi šajā pasākumā piedalījās ar tādu 

aizrautību, prieku un sirsnību! Turklāt jaunieši labi apzinājās, kādēļ to dara – viņi mīl savu valsti. Šāds notikums ir veselas 

vēstures stundas vērts – bērni paši piedalījās vēstures veidošanā.‖ 

 

Tautas deju ansambļa „Zelta sietiņš” dejotājas Alise Burkāne, Elīze Ramsa, Līga Gribuste un Agate Baumane: 

 „Tādu kopības sajūtu un patriotisma noskaņu bieži negadās izjust! Cikls ”Vilksim košu zel ta jostu apkārt savu tēvu zem’” ar 

moto „Skani, Latvija!‖ bija burvīga iespēja ieskandināt Latvijas gadadienu, kā arī dejās atzīmēt kaimiņvalstu nozīmīgu-

mu Latvijai, jo izdejojām arī lietuviešu, igauņu, baltkrievu un krievu tautas dejas.‖ 

Foto mirkļi un viedokļi par dažādām pasākumu cikla “Tu esi Latvija” 

aktivitātēm.  
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Rēzeknes pilsētas Skolēnu interešu centra audzēkne, konkursa ”Svētku priekam” laureāte ar darbu „Veltījums Latvi-

jai” Diāna Supe: 

„Priecīgas tautumeitas un Latvijas karogs manā darbā simbol izē latviskumu, bet svētku salūts un naksnīgās pilsētas fons - 

prieka un svētku noskaņu. Ar dalību konkursā gribēju apsveikt Latviju dzimšanas dienā un, domāju, man tas izdevies.‖ 

  

Akcijas „Kopā vienā saules ziedā” bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām dalībnieks no Daugavpils BJC 

„Jaunība” un klubiņa „Žēlsirdība”  Pēteris Zvirgzdiņš (11.gadi): 

„Man ļoti  patīk piedalīt ies šajos svētkos.  Es jau uz Rīgu braucu t ikai  pie ārst iem. Gribētos,  lai  biežākas ir  tās reizes, kad  

esmu te kāda priecīga notikuma dēļ. Daudz laimes Latvijai dzimšanas dienā!‖ 

  

Akcijas „Ozolzeme - Latvija” vadītāja Mārīte Grebzde: 

„Gribas atzīmēt Liepājas rajona Kalētu pamatskolu, kuras devums Latvijai ir 126 ozoli , Preiļu rajona Vārkavas vidusskolu - 125 

ozoli, Olaines 2.vidusskolu - 121 ozols, Gulbenes rajona Rēveļu pamatskolu - 120 ozoli, Jēkabpils rajona Salas pamatskolu - 

114 ozoli , Jēkabpils rajona Bērnu un jauniešu centra mazpulku - 112 ozoli . Liels paldies Jāņa Sil iņa ģimenei no Aizkraukles 

rajona Skrīveru pagasta „Apsēniem‖, kuri papildinājuši mūsu valsts zaļo rotu ar 50 ozoliem.‖ 

  

Akcijas „Ozolzeme - Latvija” dalībniece Astra Siliņa: 
„Koku stādīšana mūsu ģimenē ir sirds l ieta. Tā ir vārdos neizstāstāma vienotības sajūta, ko visi kopā radām, veicot šo darbu.  

Ir iestādīti gan skuju, gan lapu koki, un tas rada gan iekšēju mieru, gan apziņu, ka esam izdarījuši ko labu mums visiem, mūsu 

Latvijai.‖ 

  

Sveicam Tevi, Latvija! 
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Latvija pilnībā apgūst Eiropas Sociālā fonda pieejamos līdzekļus 

izglītībā 

Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās  (no 

kreisās) un IZM valsts sekretāra vietniece struktūrfondu 

jautājumos un Eiropas lietās Lauma Sīka preses konferencē, 

iepazīstinot ar provizoriskajiem rezultātiem par ESF līdzekļu 

apguvi izglītībā Latvijā. 

Latvijas izglītības iestādes 

pilnībā, 100% apmērā, izman-

tojušas Eiropas Sociālā fonda 

(ESF) līdzekļus,  l iecina Valsts 

izglītības attīstības aģentūras 

(VIAA) provizoriskie aprēķini .  

Periodā no 2004. līdz 2006. 

gadam izglītībai Latvijā tika 

piesaistīti 48,38 miljoni latu, 

ko veido ESF un Latvijas 

valsts publiskais finansējums. 

Valsts ir uzņēmusies papildu 

virssaistības vairāk nekā 5 

miljonu latu apmērā. 

 

Visa plānošanas perioda laikā 

tika noslēgti līgumi par 665 

atklāto konkursu projektu 

īstenošanu un 18 nacionālo 

programmu projektu īstenoša-

nu. Kopā administrēti 683 

projekti. Tos izstrādājušas un 

īstenojušas dažādas mācību 

iestādes visā Latvijā: gan 

valsts, gan pašvaldību, gan 

privātas izglītības iestādes, 

t.sk. augstskolas, vispārējās 

un profesionālās izglītības 

mācību iestādes. Projektus 

īstenojušas arī sabiedriskas 

organizācijas, biedrības u.c. 

organizācijas. Projektu temati-

ka bijusi daudzveidīga, taču 

pamatā tā vērsta uz izglītības  

satura un materiāli tehniskās 

bāzes modernizāciju un būtis-

ku kvalitātes uzlabošanu, kā 

arī izglītības iestāžu prestiža 

celšanu. 

 

Visaktīvākā projektu īstenotāja 

ir Rīgas Tehniskā universitāte 

– 87 projekti (apgūti 10,3 milj. 

latu). Tai seko Latvijas Uni-

versitāte ar 52 projektiem (8,1 

milj. latu) un Latvijas Lauk-

saimniecības universitāte ar 50 

projektiem (3 milj. latu). 

(Skat. 1.tabulu). 

 

 

Finansiāli visapjomīgākais 

atklāto konkursu projektu gru-

pā bijis projekts „Studiju pro-

cesa modernizācija un kvalitā-

tes uzlabošana spēkratu priekš-

metu grupā‖, ko īstenoja Lat-

vijas Lauksaimniecības uni-

versitāte par 204 tūkst. latu. 

Projekta gaitā notika inženier-

zinātņu studiju izglītības satu-

ra modernizācija un būtiska 

kvalitātes uzlabošana spēkratu 

studiju priekšmetu grupā Lat-

vijas Lauksaimniecības uni-

versitātē. Projekta mērķis bija 

sagatavot desmit jaunas mācī-

bu grāmatas, 24 mācību  

metodiskos materiālus, vienu 

priekšmetu pasniegšanai an-

gļu valodā, izveidot vienu 

jaunu mācību laboratoriju un 

modernizēt sešas esošās mācī-

bu laboratorijas. 

 

Finansiāli vismazākais pro-

jekts bija „Karjeras dienas 

Bebrenes Profesionālajā vi-

dusskolā‖, ko mācību iestāde 

īstenoja par 1 237 latiem. 

Projekta mērķis bija veidot 

audzēkņos pārliecību par iz-

vēlēto profesiju, kas veicinātu 

arī mācīšanās motivāciju, un 

popularizēt Bebrenes Profesi-

onālajā vidusskolā apgūsta-

mās profesijas, lai paaugstinā-

tu profesionālās izglītības 

prestižu sabiedrībā. Karjeras 

dienu ietvaros tika izstrādāti 

bukleti par skolā apgūstama-

jām profesijām, izveidota 

profesiju sienas avīze, novēr-

tēti un apbalvoti uzcītīgākie 

un zinošākie audzēkņi, saga-

tavota apgūstamo profesiju 

izstāde, organizētas ekskursi-

jas pie nozaru uzņēmējiem un 

organizēta jauniešu konferen-

ce. 

 

Finansējuma apguves dinami-

ka norāda, ka visaktīvākais 

posms ESF līdzekļu apguvē 

bijis 2007. un 2008. gads. 

(Skat. 2.tabulu) 

 

Galīgie aprēķini par Latvijā 

apgūtajiem ESF līdzekļiem 

2004.-2006. gada plānošanas 

periodā būs zināmi decembrī. 

 

Būtisks ES struktūrfondu lī-

dzekļu pieaugums gaidāms 

nākamajā – 2007.-2013. gada 

periodā, kad Latvijai būs pie-

ejami vairāk nekā 619 milj. 

latu, un VIAA administrēs 

gan ESF, gan Eiropas Reģi-

onālās attīstības fonda 

(ERAF) līdzekļus izglītībā un 

zinātnē. 
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2.tabula.  Finansējuma apguves dinamika 

(milj. latu)    

Nosaukums Projektu skaits Kopsumma (LVL) 

Rīgas Tehniskā universitāte 87 10 359 784.58 

Latvijas Universitāte 52 8 128 680.56 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 
50 3 095 397.39 

RTU Liepājas filiāles pro-

fesionālā vidusskola 
20 839 867.46 

Rēzeknes Augstskola 20 897 883.03 

Rīgas Tehniskā koledţa 17 904 379.82 

Malnavas koledţa 11 224 042.20 

Liepājas Universitāte 10 210 615.05 

Vidzemes augstskola 9 381 260.54 

1.tabula.  Aktīvākie projektu īstenotāji    

 Līdz 2010. gadam VIAA struk-

tūrfondu vadībā plāno izvērtēt 

540 ESF projektu pieteikumus,  

noslēgt līgumus un administrēt 

900 struktūrfondu (ESF un 

ERAF) projektus, un veikt 

vismaz 640 projektu pārbaudes 

projektu īstenošanas vietās. 

 

 

„Patlaban izglītības sektorā  

Latvijā ir visi priekšnoteiku-

mi, lai veidotos pozitīva sa-

darbība Eiropas Savienības 

struktūrfondu apguvē: ir pie-

ejams finansējums, mācību 

iestādēm ir nepieciešamība un 

uzņēmība attīstīties, un piere-

dzi esam uzkrājuši arī mēs – 

administrējošā iestāde, kas 

uzrauga. Prognozēju, ka šāda 

veiksmīga sadarbība turpinā-

sies arī tuvākajos gados, kad 

Latvijai būs pieejami ievēroja-

mi lielāki līdzekļi izglītības un 

zinātnes attīstībai,‖ vērtē 

Valsts izglītības attīstības 

aģentūras direktore Dita Trai-

dās. 

Turpinājums no 5.lpp. 
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Sagaidot Latvijas valsts 90 

gadu jubileju, arī profesionālās 

izglītības iestādes iesaistījās 

dažādu pasākumu organizēša-

nā un atbalstīšanā. Cikla 

„Atrodi savus svētkus” ietva-

ros viens no spilgtākajiem 

pasākumiem bija biedrības 

„Slow Food” un Izglītības un 

zinātnes ministrijas (IZM) 

rīkotais pasākums 

„Profesionālā izglītība Latvi-

jai‖, kuru organizēja IZM sa-

darbībā ar Ārlietu ministriju 

un Zemkopības ministriju. 

Pasākumā iesaistījās 16 profe-

sionālās izglītības iestādes, 

kurās tiek sagatavoti ēdināša-

nas pakalpojumu speciālisti. 

Atbalstu produktu sagādē snie-

dza Latvijā reģistrētās biolo-

ģiskās zemnieku saimniecības. 

 

Lielu darbu audzēkņu sagata-

vošanā ieguldīja biedrības 

„Slow Food” prezidents Mārtiņš 

Rītiņš, kuram pieder ideja par 

nacionālo ēdienu popularizēša-

nu citu valstu pārstāvjiem. 

 

Profesionālās izglītības iestā-

žu audzēkņi sadarbībā ar res-

torāna „Vincents‖ pavāriem 

18. un 19.novembrī gatavoja 

„pirkst iņuzkodas”,  mācījās to 

noformēšanas un pasniegša-

nas mākslu diplomātiskā kor-

pusa pārstāvjiem un valsts 

augstākajām amatpersonām. 

Savas zināšanas un prasmes 

varēja papildināt arī profesi-

onālās izglītības iestāžu sko-

lotāji, piedaloties „Gardēžu 

ēdienkartes” izveidē un nofor-

mēšanā. Šo pieredzi var pielī-

dzināt meistarklases demon-

strējumam. 

 

Restorāna „Vincents‖ šefpa-

vāra un pavāru, kā arī profesi-

onālālās izglītības iestāžu 

audzēkņu un viņu skolotāju 

sadarbības rezultātā tapa buk-

lets „Gardēžu ēdienkarte Lat-

vijas 90 gadu jubilejā!‖, kurā 

apkopota informācija par pro-

fesionālajām izglītības iestā-

dēm un pasākumā pasniegta-

jām gardajām uzkodām. 

 

Jauno pavāru prasmes un zinā-

šanas demonstrēja: 

Bebrenes Profesionālā vidus-

skola  –  Linda Timma un Karīna 

Rikovska, skolotāja Liene Če-

kanovska; 

Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma profesionālā vidus-

skola  –  Kaspars Vecais un Jā-

nis Sārs, skolotāja Vita Strauti-

ņa; 

Dobeles Amatu skola  –  Rita 

Papendika un Dzintars Bekma-

nis, skolotāja Dzintra Āmare; 

Daugavpils Tirdzniecības 

skola  –  Edgars Batars un Ed-

gars Pitkevičs, skolotājas No-

nna Akopova un Gaļina Vodči-

ca; 

Jāņmuiţas Profesionālā vi-

dusskola  –  Liāna Skrast iņa un 

Jānis Pokšāns, skolotāja Astrī-

da Grīnblate; 

Lūznavas Profesionālā 

vidusskola – Inese Tūle un 

Topošie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti gatavo maltīti 

diplomātiem 

Svinīgais pasākums Melngalvju namā var sākties. Centrā – ārlietu ministrs Māris Riekstiņš un 

biedrības „Slow Food Riga” prezidents Mārtiņš Rītiņš kopā ar Latvijas profesionālo izglītības 

iestāžu audzēkņiem. 

Restorāna „Vincents” 

šefpavāra un pavāru, 

profesionālās izglītības 

iestāžu audzēkņu un 

viņu skolotāju sadarbī-

bas rezultātā tapusi 

„Gardēžu ēdienkarte 

Latvijas 90 gadu jubile-

jā!” 
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Inese Kirsanova, skolotāja 

Irēna Bluse; 

Jelgavas Amatu vidusskola 
– Alina Konovalova un Valē-

rijs Patraško, skolotājas Gunta 

Briede un Aina Tāluma; 

VSIA Rīgas Pārtikas raţotā-

ju vidusskola – Edīte Kaiva 

un Dāvis Rozītis, skolotājas 

Līga Rugāja un Maija Taran-

do; 

Cīravas arodvidusskola – 

Ilze Kurme un Kristīne Bah-

mane, skolotāja Rota Reboka; 

Zaļenieku arodvidusskola – 

Elīna Nikolajeva un Mārtiņš 

Dilāns, skolotājas Sarmīte 

Vīpule un Aina Egle; 

Rīgas Būvamatniecības vi-

dusskola – Laine Timma un 

Ēriks Mercalovs, skolotāja 

Astrīda Viļuma; 

Smiltenes tehnikums – Kris-

tīne Seņka un Līva Jermacāne, 

Turpinājums no 7.lpp. 

Rit sagatavošanās process restorānā „Vincents”. 

Valmieras 36.arodvidusskola  
– Alla Skabe un Sinita Mūrnie-

ce, skolotāja Inese Bedeice; 

Skrundas arodvidusskola – 

Karīna Ozoliņa un Ilze Pavāre, 

skolotājas Dace Kudore un 

Gunta Stepanova; 

Saldus Profesionālā vidus-

skola – Dita Kļaviņa un Agnese 

Niedola, skolotāja Sanita Gal-

baliņa; 

Restorānu servisa skola – 

Lilita Avotiņa un Juris Lazde-

nieks, skolotāja Anna Brice. 

 

„Nav zināms, ko mūsu valsts  

dibinātāji lika galdā pirms 90 

gadiem, lai atzīmētu šo vēstu-

risko notikumu. Tādēļ vēlos 

kopā ar visiem Latvijas profe-

sionālo izglītības iestāžu 

audzēkņiem sākt jaunu tradīci-

ju. Vēlos, lai nākamās pa-

audzes zinātu, ar ko 2008.gada 

svētku viesi tika cienāti, kurās 

saimniecībās tika audzēti svēt-

ku cienasta produkti un kuri 

pavāri to gatavoja. Es aicinu šo 

jauno tradīciju turpināt vismaz 

nākamos 100 gadus!‖ uzsver 

Mārtiņš Rītiņš. 

 

Skaistu dāvanu Latvijai 

90.dzimšanas dienā pasniegusi  

dzejniece Agra Dage – klajā 

laists viņas dzejoļu krājums 

„Kā kadiķīt is  spīvs”.  Grāmata 

tiek dāvināta Latvijas Naci-

onālajai Bibliotēkai, Nacionā-

lo Bruņoto spēku bibliotēkām, 

kā arī Izglītības un zinātnes 

ministrijai izplatīšanai Latvi-

jas skolās.  

 

Grāmatas izdošanu finansēju-

šas Austrālijas latviešu ģime-

nes – Jānis un Aina Vējiņi un 

Goga un Māra Timermaņi. 

Grāmatas izdošanas ierosinā-

tājs, Latvijas radio žurnālists 

Atis Skalbergs jaunā krājuma 

ievadā saka: 

 

„Agra Dage vēlas iedegt l iesmu 

Tavās krūtīs, atraisīt Tevī deg-

smi, cīņas garu, pacelt cilvēku 

alkas, enerģiju prātu un jūtas 

kopējam mērķim Latvijas 

labā. Viņa vairās skaistu po-

ētismu, dīvainu metaforu un 

ārišķīguma. Savu domu dzej-

niece pasaka skaidri, godīgi 

un stingri, aizstāvot mūsu 

tautas tikumiskās vērtības un 

tradīcijas‖. 

 

Grāmatas dizainu un maketu 

veidojusi reklāmas aģentūra 

”DUE”, ilustratori Līga Del-

vera, Ieva Nagliņa, Svens 

Neilands un Rihards Delvers, 

redaktors Atis Skalbergs. 

 

Dzejoļu krājumu ―Kā kadiķī-

tis spīvs‖ saņems visas vispār-

izglītojošās skolas ar savu 

rajonu, pilsētu izglītības pār-

valžu starpniecību. 

Latvijas skolām dāvina dzejoļu grāmatu 
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21.novembrī UNESCO Latvi-

jas Nacionālā Komisija, Izglī-

tības un zinātnes ministrija, 

Valsts speciālās izglītības 

centrs (VSIC), Izglītības ino-

vāciju fonds, Liepājas Univer-

sitāte un Liepājas pašvaldība 

organizēja konferenci 

„Iekļaujošā izglītība – ceļā uz 

risinājumiem‖, kas bija noslē-

dzošais posms diskusiju vir-

knē par iekļaujošās izglītības 

būtību, tās formām, dažādiem 

aspektiem un aktualitātēm. 

 

Konferenci vadīja Liepājas 

Universitātes rektors, profe-

sors Oskars Zīds un Sorosa 

fonda Latvijā Cilvēktiesību un 

sociālās integrācijas program-

mas direktore Liesma Ose. 

Konferences dalībniekus uz-

runāja Liepājas Domes 

priekšsēdētāja pirmā vietniece 

Silva Golde, UNESCO Latvi-

jas Nacionālās komisijas ģe-

nerālsekretāre Dagnija Balti-

ņa un IZM valsts sekretāra 

vietniece Kristīne Vāgnere. 

 

Konferences ievadā Silva 

Golde informēja par labās 

prakses piemēriem - pedago-

ģiskās korekcijas izglītības 

sistēmu Liepājā - sadarbību 

starp pilsētas Sociālo dienes-

tu, Izglītības pārvaldi un Do-

mi iekļaujošās izglītības vei-

cināšanā. Invalīdu un viņu 

draugu apvienības 

„Apeirons” valdes priekšsē-

dētājs Ivars Balodis uzsvēra, 

ka speciālās vajadzības dau-

dziem ir viņu pamatvajadzī-

bas. Prezentējot videofilmu 

„Iekļaujošie gadījumi”, tika 

raksturoti četri labās prakses 

piemēri – Turaidas pamat-

skolā, Āgenskalna pamatsko-

lā, Rīgas 84.vidusskolā un 

Rīgas 45.vidusskolā. VSIC 

direktors Guntis Vasiļevskis 

un Izglītības inovāciju fonda 

vadītājs Nils Sakss prezentēja 

Izglītības un zinātnes minis-

trijas programmas „Sociālās 

atstumtības riskam pakļauto 

jauniešu un iekļaujošās izglī-

tības atbalsta sistēmas izvei-

de‖ nostādņu projektu. 

 

Piecās darba grupās konfe-

rences dalībnieki diskutēja 

par iekļaujošās izglītības de-

finīciju un tās atspoguļojumu 

normatīvajos aktos, iekļaujo-

šās izglītības īstenošanas 

„atslēgas” posmu - pašvaldī-

bu, sabiedrības attieksmi pret 

speciālajām (īpašajām) vaja-

dzībām un to pedagoģiska-

jiem risinājumiem, to izpēti 

un kā to organizēt, efektīvām 

alternatīvajām mācību satura 

apguves tehnoloģijām, skolo-

tāju izglītību iekļaujošajai 

izglītībai un tālākizglītības 

kursiem. 

 

Lai pilnveidotu normatīvos 

aktus, tika ieteikts tajos regu-

lēt iekļaušanās procesu; ja 

pašvaldība nevar nodrošināt 

bērna ar speciālajām vajadzī-

bām izglītošanos savā skolā, 

tad tai jānodrošina viņa izglītī-

bas iegūšana citā skolā un tas 

jāfinansē no šīs pašvaldības 

līdzekļiem, īstenojot principu 

„nauda seko bērnam”. Nepie-

ciešams arī noteikt agrīnās 

diagnostikas nepieciešamību, 

augstskolu likumā iekļaut nor-

mu, ka augstskolai ir jānodro-

šina izglītības iespējas cilvē-

kiem ar dažādām vajadzībām 

u.c.  

 

Analizējot Cēsu un Liepājas 

pieredzi, secināts, ka iekļaujo-

šās izglītības ieviešanai paš-

valdībā nepieciešams organi-

zēt politikas veidotāju izglīto-

šanu iekļaušanas jautājumos, 

ar viņu atbalstu nodrošināt 

sociālās, izglītības, medicīnas 

nozares institūciju un profesi-

onāļu sadarbību. Profesionā-

ļiem, kas strādā, ieviešot ie-

kļaujošu izglītību, nepiecieša-

ma supervīzija. Ir produktīvi 

izglītot sociālos darbiniekus 

darbam skolās, kā arī reģiona-

lizēt nacionālās konsultatīvās 

padomes „Izglītība visiem‖ 

darbu, lai ietekmētu politikas 

virzību reģionos šajā jomā. 

 

 Diskutējot par sabiedrības 

attieksmi, tika uzsvērts, ka tā 

mērķa grupa, kuras viedokļi ir 

īpaši nozīmīgi, ir vecāki, tāpēc 

nepieciešams iesaistīt un at-

balstīt vecākus iekļaujošas 

izglītības ideju īstenošanā. Lai 

nodrošinātu iekļaušanu, galve-

nokārt jāstrādā ar ģimeni. Ļoti 

daudzi konkrēti priekšlikumi 

tika formulēti, diskutējot par 

efektīvām alternatīvajām mā-

cību satura apguves tehnoloģi-

jām - starppriekšmetu saiknes 

nodrošināšanas, atbilstošas 

mācību vides veidošanas ziņā 

u.c.  

Iekļaujošā izglītība – tā ir kvalitatīva izglītība visiem 

Konferences vadītāji - Liepā-

jas Universitātes rektors, pro-

fesors Oskars Zīds un Sorosa 

fonda Latvijā Cilvēktiesību un 

sociālās integrācijas program-

mas direktore Liesma Ose. 
Saskaņā ar UNESCO 

2005.gadā akceptēta-

jām „Iekļaušanas vad-

līnijām” iekļaušana ir 

process, kurā tiek ņem-

tas vērā un risinātas 

visu izglītojamo daudz-

veidīgās vajadzības, 

palielinot līdzdalību 

izglītības procesā, kul-

tūras vidē un vietējā 

sabiedrībā un ierobežo-

jot izslēgšanas iespējas 

no izglītības procesa un 

sistēmas kopumā.  
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Turpinājums no 9.lpp. 

Tika atbalstīta VSIC iniciatīva 

interneta mājaslapā apkopot 

labās prakses piemērus. Ierosi-

nāts, ka studiju programmu 

saturu, kuru apgūst skolu 

psihologi, izglītības vadītāji 

u.c. izglītības darbinieki, ne-

pieciešams papildināt ar ie-

kļaujošās izglītības aspektiem.  

 

Kā efektīva iekļaujošās izglītī-

bas popularizēšanas iespēja 

minēta bērnu ar speciālajām 

vajadzībām piedalīšanās dažā- 

dās kultūras aktivitātēs, sporta 

pasākumos u.c.  

Būtisks konferences secinā-

jums: iekļaujošā izglītība ir 

kvalitatīva izglītība visiem. 

 

Konferencē tika izstrādāts 

noslēguma dokuments, kurā 

raksturota pašreizējā situācija 

iekļaujošajā izglītībā, definēti 

mērķi un uzdevumi, kas veica-

mi, lai Latvijā tiktu ņemtas 

vērā un risinātas visu izglītoja-

mo daudzveidīgās vajadzības, 

palielinot ikviena sabiedrības 

locekļa līdzdalību izglītības 

procesā, kultūras vidē un vie-

tējā sabiedrībā.  

Šis dokuments tiks publicēts 

VSIC mājaslapā un izmantots 

izglītības politikas dokumentu 

izstrādei un normatīvās bāzes 

pilnveidei, pētniecisko un dar-

bības projektu izstrādei iekļau-

jošās izglītības un kopumā 

sociālās iekļaušanas jomā, kā 

arī dažādu avotu finansējuma 

plānošanai. 

 

 

Armands Kalniņš, Valsts 

speciālās izglītības centra no-

daļas vadītājs 

2008.gadā savu darbību uzsāka 

Nordplus Ietvarprogramma 

2008-2011, atbalstot  sadarbību 

izglītībā starp piecām Ziemeļ-

valstīm un trijām Baltijas val-

stīm. Latvijā atbalstu No-

rdplus Jauniešu (Junior)  mobi-

litātes programmas ietvaros 

pirmais izmantoja Valmieras 

Pārgaujas ģimnāzijas (VPĢ) 

‘’Norvēģu klubs’’, īstenojot 

projektu ‗‘Jauniešu veselība 

un labsajūta skolā‘‘. 

 

VPĢ jau vairākus gadus ir 

sadraudzības skola Norvēģijā 

– Rud vidusskola Berumas 

pašvaldībā (Bærum kommu-

ne) .  ‘’Norvēģu klubs’’ VPĢ 

darbojas jau kopš 1992.gada, 

kluba dalībnieki apgūst norvē-

ģu valodu un interesējas par 

norvēģu/skandināvu kultūru. 

Rud vidusskolā savukārt ir 

izvēles priekšmets ‗‘Kultūras 

sapratnes tilts pāri robežām‘‘. 

Skolas sadarbojušās dažādos 

projektos, galvenokārt aptverot 

kultūras un vēstures jomas. 

Īstenotajā projektā jaunieši 

iepazinās ar ideju par veselī-

bas kopumu/veselumu, ar to 

saprotot daudzu faktoru sav-

starpējo saistību, mijiedarbī-

bu; mainoties kādiem fakto-

riem, mainās veselums. 

 

Projekta koordinatore, Val-

mieras Pārgaujas ģimnāzijas 

norvēģu valodas skolotāja 

Sanda Deisone uzskata, ka 

jauniešos nepieciešams veidot 

atbildības apziņu par savu 

veselību visos tās aspektos, 

sapratni, ka veselību nosaka 

daudzi un dažādi faktori. 

 

Līdzšinējo projekta rezultātu 

prezentācija notiks VPĢ Ve-

selības nedēļā decembrī. Re-

zultāti būs pamats arī jaunām 

diskusijām, kad Rud vidus-

skolas jaunieši ieradīsies stu-

diju vizītē Valmierā martā. 

 

Sākoties jaunajai Nordplus 

Ietvarprogrammai 2008.gadā 

šajā Ziemeļu Ministru pado-

mes izveidotajā programmā ir 

apstiprināti 70 projekti, kuros 

kā koordinējošās iestādes vai 

kā partneriestādes piedalās 

vairāk kā 80 izglītības iestā-

des no Latvijas, to skaitā 25 

skolas.  

 

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija pirmā īsteno Nordplus Jauniešu 

programmas atbalstītu projektu 

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas „‟Norvēģu kluba‟‟ jaunieši 

projekta ietvaros no 17.līdz 21.oktobrim viesojās Norvēģijā. 

Notiek gatavošanās prezentācijai. 

Plašāka informācija 

par Nordplus program-

mu mājaslapā 

www.apa.lv, sadaļā 

“Nordplus” 

http://www.apa.lv/
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Noslēgumam tuvojas Izglītības 

un zinātnes ministrijas organi-

zētais konkurss „Gada sporta 

skolotājs‖. Tradicionāli kon-

kursa uzvarētājs tiks paziņots 

„Latvijas Gada balva sportā” 

apbalvošanas ceremonijā, kas 

notiks 2008.gada 6.decembrī 

Dailes teātrī. Ceremoniju tieš-

raidē translēs Latvijas Televī-

zijas 1.kanāls. 

 

Dalībniekus konkursam „Gada 

sporta skolotājs‖ izglītības 

pārvaldes bija aicinātas izvirzīt 

līdz 2008.gada 31.oktobrim. 

Katra izglītības pārvalde varē-

ja pieteikt vienu sava rajona 

vai pilsētas labāko sporta sko-

lotāju un kopumā konkursam 

tika nominēti 25 dalībnieki no 

visas Latvijas.  

 

Par vislabākajiem savā rajonā, 

pilsētā atzīti un titulam „Gada 

sporta skolotājs‖ tika izvirzīti 

Raimonds Ţabovs (Bauskas 

pilsētas 1.vidusskola), Lauris 

Špels (Auces vidusskola),  Na-

tālija Raudive (Krāslavas pa-

matskola), Viktorijs Krišāns 

(Kārsavas vidusskola),  Zintis  

Bergmanis  (E.Kauliņa Liel-

vārdes vidusskola), Aivars 

Strods (Dekšāru pamatskola),  

Aļģimants Piļeckis (Zaņas 

pamatskola), Arno Kiršteins 

(Pil tenes vidusskola),  Ser-

gejs Vasiļjevs (Daugavpils  

3.vidusskola),  Biruta Petro-

va (Ventspils  1.pamatskola),  

Dace Ametere (Rīgas Ziep-

niekkalna sākumskola), Ai-

nārs Broks (Rīgas 

100.vidusskola),  Kristīne 

Dzene (Rīgas Kristīgā vidus-

skola), Aina Legzdiņa (Rīgas 

Purvciema Amatu skola), 

Aivars Šutka (Viļānu 

41.arodvidusskola),  Aina Pū-

ce (Rankas arodvidusskola),  

Kārlis Ārents (Saulaines 

Profesionālā vidusskola). 

No sava rajona, pilsētas izvir-

zīti un konkursa otrajā kārtā 

iekļuva Mārīte Bisniece 

(J .Endzelīna Kauguru pamatsko-

la), Daiga Gabrūna (Rucavas 

pamatskola), Iveta Gulbin-

ska (Priekuļu vidusskola),  

Broņislavs Hadaņonoks 

(Kandavas internātvidusskola),  

Voldemārs Mezītis 

(Ozolkalna pamatskola),  Inga 

Ozoliņa (Āgenskalna Valsts  

ģimnāzija), Nadeţda Povasa-

re (Salaspils  sākumskola),  

Andis Rozītis (Smiltenes ģim-

nāzija). 

 

Atbilstoši nolikumam pirmajā 

kārtā konkursa komisija vēr-

tēja skolotāju veikumu 

2008.gadā.  Otrās kārtas dalīb-

nieku uzdevums bija sagatavot 

videoierakstu, kurā atspoguļota 

skolotāja vizītkarte un nemon-

tētā video iespējams noskatī-

ties viņa vadītu sporta stundu. 

Trešajai kārtai tika izvirzīti trīs 

sporta skolotāji, kas vienlaikus 

ir arī finālisti - Iveta Gulbin-

ska (Priekuļu vidusskola),  

Broņislavs Hadaņonoks 

(Kandavas internātvidusskola) 

un Nadeţda Povasare 

(Salaspils  sākumskola).  Šonedēļ 

konkursa komisija devās uz 

skolām, lai klātienē vērtētu 

sporta stundu norisi un noteik-

tu uzvarētāju. Kurš no trim 

finālistiem iegūs titulu „Gada 

sporta skolotājs‖, uzzināsim 

jau nākamnedēļ. 

  

Konkursa uzvarētājs saņems 

titulu ‖Gada sporta skolotājs‖ 

un piemiņas balvu, visi trīs 

konkursa finālisti saņems nau-

das balvu – 500 latu pirms 

nodokļu nomaksas.  

Konkursu „Gada sporta skolo-

tājs‖ Izglītības un zinātnes 

ministrija pirmo reizi organizē-

ja pirms 3 gadiem – 

2005.gadā.  Toreiz t i tulu „Gada 

sporta skolotājs‖ ieguva Rīgas 

5.speciālās internātpamatsko-

las sporta skolotāja Astra Kur-

me. 

 

„2005.gadā saņemtā balva bija 

ļoti augsts mana darba novērtē-

jums. Manuprāt, mūsu valstī ir 

daudz gan jaunu, gan pieredzes 

bagātu, radošu sporta skolotāju 

un katrs no viņiem būtu pelnī-

jis saņemt šādu titulu. Tādēļ 

prieks, ka tiek rīkoti šādi pasā-

kumi, kas palīdz stiprināt spor-

ta skolotāja amata prestižu,‖ 

saka Astra Kurme, novēlot 

saviem kolēģiem stipru veselī-

bu un radošas idejas darbā. 

 

2006.gadā t i tulu „Gada sporta 

skolotājs ieguva Austris Ābo-

liņš (Drabešu internātpamat-

skola), bet 2007.gadā - Tija 

Tripāne (Rīgas 41.vidusskola). 

Pirmo reizi tituls “Gada sporta skolotājs” tika piešķirts 

2005.gadā un to ieguva Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas 

sporta skolotāja Astra Kurme.   

Konkursa “Gada spor-

ta skolotājs” uzvarētājs 

tiks paziņots „Latvijas 

Gada balva sportā” 

apbalvošanas ceremo-

nijā, kas notiks 

2008.gada 6.decembrī 

Dailes teātrī. Ceremo-

niju tiešraidē translēs 

Latvijas Televīzijas 

1.kanāls. 

Noslēgumam tuvojas konkurss “Gada sporta skolotājs” 
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2008. gada 6.decembrī 

plkst.12:00 Olimpiskajā spor-

ta centrā, Rīgā, notiks Latvijas 

Ģimeņu Sporta festivāla no-

slēguma pasākums, kuru orga-

nizē Latvijas Tautas Sporta 

Asociācija (LTSA) sadarbībā 

ar Izglītības un zinātnes mi-

nistriju. Latvijas Ģimeņu 

Sporta festivālu atbalsta un 

piedalīties aicina šogad Peki-

nā notikušo Olimpisko spēļu 

zelta medaļas ieguvējs Māris 

Štrombergs, sudraba medaļas 

ieguvējs Ainārs Kovals un 

bronzas medaļas ieguvējs 

Viktors Ščerbatihs. 

 

' 'Šī  pasākuma mērķis ir  veidot 

ģimenisku tradīciju - kopīgi 

sportot un aktīvi atpūsties, 

izkopt sportošanas prieku.  

Šogad esam organizējuši pie- 

cus Latvijas Ģimeņu Sporta 

festivālus dažādās Latvijas 

pilsētās: Kuldīgā, Rēzeknē, 

Lielvārdē, Ventspilī un Cēsīs, 

un esam saņēmuši ļoti pozitī-

vas atsauksmes un emocijas 

no visām ģimenēm, kuras 

piedalījušas mūsu rīkotājos 

Sporta festivālos. Tas liek 

mums strādāt tālāk, ar vēl lie-

lāku entuziasmu,‖ saka LTSA 

ģenerālsekretāre Gaļina Gor-

batenkova. 

 

Festivālā plānotas dažādas 

komandu fiziskās aktivitātes, 

to skaitā ģimenes stafetes un 

apļa spēles ar skriešanas, lēk-

šanas u.c. elementiem, kā arī  

individuālās atrakcijas un vei-

di: peldēšana, konkursi u.c. 

' 'Stafešu un spēļu distanču 

garums un konkrētās disciplī-

nas netiks atklātas līdz pat 

6.decembrim, lai  visām ģime-

nēm, kuras sapulcēsies Olim-

piskajā sporta centrā, būtu 

vienādas iespējas,'' piebilst 

G.Gorbatenkova. 

 

Ģimenes tiks sadalītas apakš-

grupās, atkarībā no bērnu ve-

cuma, kā arī no cilvēku skaita 

ģimenē. Izvērtējot cilvēku 

skaitu ģimenēs un iepriekš 

apspriežoties ar tiesnešiem, tās 

var izvēlēties sev atbilstošāko 

apakšgrupu, kurā piedalīties. 

 

Bērniem vecumā līdz 5 ga-

diem tiks organizēta speciāli 

sagatavota programma. 

 

Paralēli sporta sacensībām un 

stafetēm notiks arī vairāki 

izklaides pasākumi, uzstāsies 

cirka mākslinieki, ģimenes 

varēs arī iegūt vērtīgu  infor-

māciju par veselīgu uzturu un 

dzīvesveidu. 

 

Visām ģimenēm, kas vēlas 

piedalīties festivālā, līdz 

5.decembrim nepieciešams aiz-

pildīt un iesniegt pieteikumu, 

kas atrodams mājaslapā 

www.sportsvisiem.lv .  Pieda-

līšanās festivālā ir bez mak-

sas. 

 

Plašāk par Latvijas Ģimeņu 

Sporta festivāla Nolikumu, 

apakšgrupām u.c. var lasīt 

www.sportsvisiem.lv ,  kā arī 

rakstot jautājumus uz LTSA  

e-pastu: ltsa@riga.lv, vai zva-

not pa tālruņiem: 67226215, 

Ģimenes aicinātas piedalīties Latvijas Ģimeņu Sporta festivālā 

māciju tehnoloģijās‖. 

 

Konkursa nolikums un pietei-

kuma veidlapa pieejama 

Valsts valodas aģentūrā, kā 

arī mājaslapā www.valoda.lv.  

 

Projektu pieteikumu iesnieg-

šanas termiņš – 2008. gada 

11. decembris. 

 

Pieteikumi iesniedzami Valsts 

valodas aģentūrā Lāčplēša 

ielā 35-5, Rīgā, LV-1011 kat-

ru darbdienu no plkst. 9.00 

līdz 17.00, 11.decembrī - līdz 

plkst. 15.00. 

Nr. 2: „Latviešu valodas pozī-

ciju un prestiža nostiprināšana, 

informējot sabiedrību par lat-

viešu valodas attīstības un 

lietojuma problēmām‖; 

 

Nr. 3: „Latviešu valodas mācī-

bu kvalitāte izglītībā: situācijas 

izpēte, mācību metodisko jau-

tājumu risināšana‖; 

 

Nr. 4: „Vārdnīcu un dažādu 

izglītojošu (zinātnisku, popu-

lārzinātnisku u. c.) materiālu 

izstrāde un/vai izdošana‖; 

 

Nr. 5: „Latviešu valoda infor-

Valsts valodas aģentūra izslu-

dinājusi pieteikumu iesniegša-

nu projektu konkursam 

„Valsts  valodas at tīstība”.  

Projektu pieteikumu iesnieg-

šanas termiņš – 2008.gada 

11.decembris. 

 

Projektu konkursa  

vadlīnijas: 

 

Nr. 1: „Latviešu valodas attīs-

tības un lietojuma problēmu 

apzināšana, šo problēmu 

praktiskā risinājuma variantu 

izstrāde‖; 

 

Izsludināts projektu konkurss „Valsts valodas attīstība” 

Nenokavē pieteikties! 

http://www.sportsvisiem.lv
http://www.sportsvisiem.lv
http://www.valoda.lv/
http://www.izm.gov.lv/
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21. novembrī nācis klajā at jau-

notais Eurydice pārskats 

"Pamatrādītāji par valodu 

mācīšanu Eiropas sko-

lās" (Key Data on Teaching 

Languages at School in Euro-

pe) .  Šis datums sakrīt  ar  Ei-

ropas Komisijas Izglītības 

padomes sēdes norisi, kuras 

laikā pieņemta Rezolūcija par 

daudzvalodību. 

Atjaunotā publikācija sniedz 

vispārēju ieskatu par valodu 

mācīšanu sākumskolās un pa-

matskolās 31 valstī, kas pieda-

lās Eiropas Savienības Mūžiz-

glītības programmā un izklāsta 

galvenās tendences attiecībā 

uz valodu mācīšanu Eiropas 

skolās 2006./07.mācōbu gadā. 

Ar 40 izglītības indikatoriem 

ilustrētais apskats raksturo 

atbalstu valodu mācīšanai vis-

pārējās izglītības līmenī 

un  skolēnu motivēšanai apgūt 

svešvalodas pēc iespējas jaun-

ākā vecumā. 

Pārskata dati liecina, ka sveš-

valodu mācīšana sākas arvien 

agrīnākā vecumā (pat no 3 

gadu vecuma), bet sākumsko-

lā tās māca salīdzinoši mazā-

ku laiku nekā pamatskolā. 

Skolās tiek veicināta vismaz 2 

svešvalodu apguve; 90% Ei-

ropas skolēnu kā pirmo sveš-

valodu apgūst angļu valodu. 

Joprojām visai neliels valstu 

skaits savu topošo svešvalodu 

pedagogu studijās iekļauj 

mācību periodu ārzemēs. 

 

Pētījums pieejams tiešsaistē: 

http://eacea.ec.europa.eu/

portal/page/portal/Eurydice/

showPresentation?

pubid=095EN 

 

http://eacea.ec.europa.eu/

about/eurydice/index_en.htm 

Paziņojums medijiem latviešu 

valodā: 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

referen-

ce=IP/08/1754&format=HTM

L&aged=0&language=LV&gu

iLanguage=en 

 

Eiropas Komisijas paziņojums 

„Daudzvalodība:  Eiropas priekš-

rocība un kopīga apņemšanās‖ 

http://ec.europa.eu/education/

languages/news/

news2853_en.htm 

 

Eurydice pētījums būs pie-

ejams drukātā veidā angļu, 

franču un vācu valodā š. g. 

nogalē un tiks prezentēts 

Eurydice Latvijas nodaļas rī-

kotā informatīvajā seminārā 

2009.gada sākumā. 

 

Publicēts jauns Eurydice pārskats  

“Pamatrādītāji par valodu mācīšanu Eiropas skolās” 

„Eurydice Latvijas nodaļa 

informē, ka ziņojums 

„Tiešskats uz augstākās iz-

glītības struktūru Eiropā 

2006/07. Boloņas procesa 

īstenošanai veiktie Eiropas 

valstu pasākumi” pieejams 

internetā arī latviešu valodā.  

 

Šis apjomīgais salīdzinošais 

pārskats aptver situāciju rak-

sturojumu 45 Eiropas valstīs, 

kas parakstījušas Boloņas 

deklarāciju. Raksturojums 

skar trīs ciklu studiju sistēmu, 

Eiropas kredītpunktu pārneses 

sistēmu, Diploma pielikuma 

izsniegšanas praksi, kvalitātes 

nodrošināšanu, kā arī sniedz 

informāciju par doktorantūras 

programmām, kvalifikāciju 

atzīšanu veicinošiem pasāku-

miem un augstākās izglītības 

kvalitātes nodrošināšanas 

aģentūrām šajās Eiropas val-

stīs.  

 

Publikācija sniedz plašāku 

ieskatu par strukturālajām pār-

maiņām, kas šobrīd skar augst-

āko izglītību Eiropā. Līdztekus 

„Augstākās izglītības pamatrā-

dītājiem Eiropā 2007‖ šis ir 

otrais nozīmīgākais augstākās 

izglītības jautājumiem veltītais 

Eurydice pārskats, kas tagad 

pieejams lasītājiem latviski. 

 

Pārskats latviešu valodā pie-

ejams tiešsaistē: 

http://eacea.ec.europa.eu/

ressources/eurydice/

pdf/0_integral/086LV.pdf 

 

Dokuments „Augstākās izglī-

tības pamatrādītāji Eiropā 

2007” pieejams latviski: 

http://eacea.ec.europa.eu/

ressources/eurydice/

pdf/0_integral/088LV.pdf 

 

Papildu informācija: Aija 

Lejas-Sausa, Eurydice Latvi-

jas nodaļas vadītāja, 

tālr.67280138, e-pasts: 

eurydice@apa.lv 

 

Tiešskats uz augstākās izglītības struktūru Eiropā 2006/07 

 lasāms latviešu valodā 

http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=095EN
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=095EN
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=095EN
http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=095EN
http://eacea.ec.europa.eu/about/eurydice/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/about/eurydice/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1754&format=HTML&aged=0&language=LV&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1754&format=HTML&aged=0&language=LV&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1754&format=HTML&aged=0&language=LV&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1754&format=HTML&aged=0&language=LV&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1754&format=HTML&aged=0&language=LV&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1754&format=HTML&aged=0&language=LV&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/education/languages/news/news2853_en.htm
http://ec.europa.eu/education/languages/news/news2853_en.htm
http://ec.europa.eu/education/languages/news/news2853_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/086LV.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/086LV.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/086LV.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/088LV.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/088LV.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/088LV.pdf
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Rakstu krājumu sērijā 

„Laikmets un personība” tapusi 

grāmata, kas veltīta izglītības 

ministriem un izglītības attīs-

tībai Latvijas 90 gadu past-

āvēšanas vēsturē. Izdevumā 

sniegta informācija par visiem 

ministriem kopš 1918.gada. 

Savukārt septiņi raksti atklāj 

dažādu laikmetu ministru dzī-

vesstāstus, devumu izglītības 

vadībā un pedagoģijā. 

 

Grāmatas sastādītāja un zināt-

niskā redaktore ir Latvijas 

Universitātes Pedagoģijas 

muzeja vadītāja, profesore, 

Dr.paed. Aīda Krūze. Savu-

kārt priekšvārda autore ir iz-

glītības un zinātnes ministre, 

profesore, Dr.hab.paed. Tatja-

na Koķe. Daudzpusīgs ir grā-

matas autoru kolektīvs – Mā-

ris Baltiņš, Alīda Zigmunde, 

Jeļena Vediščeva, Aīda Krū-

ze, Dace Lagzdiņa, Ilgars 

Grosvalds, Iveta Ķestere un 

Baiba Kaļķe.  

 

Rakstu krājuma adresātu loks 

ir plašs – skolotāji, augstskolu 

pasniedzēji, studenti, vecāko 

klašu skolēni, izglītības un 

zinātnes darbinieki, ikviens 

interesents.  

 

Ieskatam piedāvājam 

fragmentu no izglītības 

un zinātnes ministres  

Tatjanas Koķes grāmatas 

ievada „Personība laik-

meta audumā” 
 

Svarīgi ir dokumentēt laiku, 

kura neatņemama sastāvdaļa 

ir konkrēto tajā darbojošos 

personību dzīves un darba 

notikumi, jo personībai mēdz 

būt izšķirīga loma laikmeta 

notikumos. Ja būtu darbojušās 

citas personības, tad, kas zina, 

varbūt arī laiks būtu citāds? 

Rakstu krājumā „Laikmets un 

personība‖ ietvertie pētījumi 

par vēsturiskām personībām – 

izglītības ministriem no Latvi-

jas neatkarības pasludināšanas 

1918.gadā līdz neatkarības at-

jaunošanai – atspoguļo cilvēku 

dzīves, kas ietekmējušas Lat-

vijas izglītības vēsturisko attīs-

tību, un ir pamācoši uzzināt, 

kā tas ir darīts. Esmu pārlieci-

nāta, ka reiz šai grāmatai taps 

arī turpinājums par atjaunotās 

Latvijas valsts izglītības mi-

nistriem, jo līdz ar to tiktu 

dokumentēti no iepriekšējiem 

periodiem atšķirīgie, nebijuši 

straujie un globalizētie mūs-

dienu izglītības attīstības pro-

cesi tos virzošu un ietekmējo-

šu konkrētu personu dzīves un 

darba stāstu rakursā. 

 

Esmu pateicīga, ka rakstu krā-

juma „Laikmets un personība‖ 

izglītības ministriem veltītais 

sējums iznāk tieši tajā laikā, 

kad izglītības nozares vadība ir 

uzticēta man un es varu izpil-

dīt lūgumu izveidot rakstu 

krājuma priekšvārdu. Daru to 

ar patiesu prieku, jo uzskatu, 

ka ir paveikts liels ļoti vaja-

dzīgs darbs. 

 

Šajā grāmatā, apkopojot un 

pētot materiālus par izglītības 

un zinātnes ministriem Latvijā, 

sākot no neatkarīgas valsts 

izveidošanas līdz padomju 

varas perioda beigām, ir vien-

laikus izpildīti vairāki uzdevu-

mi, turklāt pārsniedzot izglītī-

bas nozares robežas, atklājot 

dažādu laika periodu kultūr-

vēsturisko kontekstu. 

 

Pirmkārt, ir aptverta Latvijas 

vēsture vairāku gadu desmitu 

garumā, lai arī šoreiz ar to 

īpatnību, ka tā aplūkota galve-

nokārt vienā, taču, atļaušos 

teikt, valsts attīstībai nozīmī-

gākajā – izglītības – aspektā. 

Otrkārt, ir pievērsta uzmanība 

tām personībām, īpaši to attie-

cinot uz pirmā valsts neatkarī-

bas perioda izglītības minis-

triem, par kuru darbu un dzīvi 

daudzus gadus tika noklusēts. 

Treškārt, vēsturisko pieredzi 

mums ir iespējams salīdzināt 

ar mūsdienām un secināt nā-

kotnes attīstībai ļoti nozīmī-

gas lietas. 

 

Iepazīstoties ar krājuma 

„Laikmets un personība” satu-

ru, lasot izglītības ministru 

biogrāfijas, nākas konstatēt, 

ka ministru rūpju lokā dažā-

dos laikos ir līdzīgas problē-

mas, ka izglītībā gadu gaitā ir 

vairāki nemainīgi akcenti jeb 

atslēgvārdi – piemēram, izglī-

tības saturs; pedagogu profe-

sionalitāte; kvalifikācija un 

atalgojums; izglītības kvalitā-

te; izglītības pieejamība un 

izglītības iestāžu tīkla attīstī-

ba; mazākumtautību izglītība. 

 

Šīs problēmas savu aktualitāti 

nav zaudējušas arī mūsdienās, 

un pamatoti rodas jautājums – 

vai vispār ir iespējams to ide-

āls risinājums, tāds, kas ap-

mierinātu visus? Un kam šo 

problēmu risināšanā būtu no-

teicošais vārds – skolēniem, 

pedagogiem, vecākiem, izglī-

tības darba organizatoriem, 

politiķiem, nacionālajai inteli-

ģencei vai vēl kādam citam 

spēkam?  

 

Vēsturi mēdz salīdzināt ar 

spoguli, gleznu, ainavu… 

Rakstu krājumu „Laikmets un 

personība‖ es redzu kā gaismā 

izceltu un izritinātu audumu, 

kurā cieši savijušies Latvijas 

valsts, Latvijas izglītības un šī 

lauka kopēju likteņi. Darbs 

pie šī auduma ir jāturpina – 

tā, lai tajā ievijas personības 

spēks un saglabājas ticība, ka 

personībai ir izšķirīga loma 

laikmeta notikumos.  

 

Tapis Latvijas izglītības ministriem veltīts rakstu krājums  

„Laikmets un personība – 10” 

“Vēsture rāda, ka izglītī-

bas ministrs vienmēr ir 

bijis šo dažādo sociālo 

grupu interešu krustpun-

ktā. Līdz ar to pastāvīgi 

aktuāls ir bijis jautājums 

– kādam ir jābūt izglītī-

bas nozares vadītājam? 

Vai viņam ir jābūt labam 

pedagogam, prasmīgam 

organizatoram, politi-

ķim, diplomātam? Un 

kuras no šīm zināšanām 

un prasmēm ir prioritā-

ras? Kuras cilvēciskās 

īpašības ir svarīgas, 

strādājot ministra ama-

tā?” grāmatas 

“Laikmets un personības 

–10” ievadā saka izglītī-

bas un zinātnes ministre 

Tatjana Koķe. 



  Nr.9 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

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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3.decembrī plkst.17:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē  -  ES Mūžizglītības programmas 

Leonardo da Vinci programmas 2005. un 2006. gada projektu izvērtēšana un projektu kvali tātes un 

veiksmīgāko dalībnieku balvas „Spārni 2008‖ pasniegšana 

 

8.decembrī plkst.11:00 Ventspils augstskolā (Inženieru iela 101a, Ventspils) - Kurzemes plā-

nošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra rīkotais informatīvais seminārs par  ES 

fondu aktivitātēm 1.1.1.2 „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei‖, 1.1.2.1.1.  „Atbalsts maģistra studiju 

programmu īstenošanai‖ un 1.1.2.1.2. „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai‖ 

 

10.decembrī plkst.11:00 Liepājas Universitātē  (Lielā  iela 14,  Liepāja)  -  Kurzemes plānošanas 

reģiona ES struktūrfondu informācijas centra rīkotais informatīvais seminārs par ES fondu  akti-

vitātēm 1.1.1.2 „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei‖, 1.1.2.1.1.  „Atbalsts maģistra studiju program-

mu īstenošanai‖ un 1.1.2.1.2. „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai‖ 

 

17.decembrī plkst.12:00 Latvijas kara muzejā  (Smilšu ielā  20,  Rīgā) –  Valsts izglītības at-

tīstības aģentūra rīko bezmaksas informatīvo semināru par atklāto projektu iesniegumu atlasi ESF 

aktivitātē 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnē". 

Semināra dalībniekus plānots iepazīstināt ar konkursa noteikumiem un pieteikumu sagatavošanas 

kārtību 

Aktuālais jautājums 

Vai projekta nedēļai ir noteikti datumi visām vispārējās vidējās izglītības iestādēm 

vienlaicīgi, vai arī tas ir katras skolas kompetencē? Ja ir vienoti datumi, tad kādi 

tie ir šajā mācību gadā? 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumiem Nr. 381 "Noteikumi par 

2008./2009. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku",  projektu nedēļa skolās t iek 

organizēta otrajā semestrī un katra izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par konkrētu pro-

jektu nedēļas norises laiku.  

 

Vai citas ES valsts augstskolā atzīs manu Latvijā iegūto vidusskolas diplomu? 

 

ES neizvirza vienotas prasības vidējās izglītības diplomu atzīšanai un atsevišķu normatīvo aktu, 

kas regulētu šādu jomu, nav. 

 

Ja vidusskolas atestāts ir atzīts Latvijā, tad to ņems vērā arī, stājoties citas ES dalībvalsts augst-

skolā. Izņēmums ir tie atestāti, kas agrāk izsniegti par 10 klašu izglītību. Šādus atestātus atzīst 

Latvijā, taču ne citās ES valstīs. 

 

Neskaidrību gadījumā var vērsties Akadēmiskās Informācijas centrā (AIC), Rīgā, Brīvības ielā 

33, 4.stāvā,  tālr . :  67225155, 67212317, www.aic.lv 

 

AIC nosaka, vai konkrētās mācību iestādes diploms atbilst Latvijas Republikas standartiem, un, 

vai ar to var stāties Latvijas un citu valstu augstskolās. 

Kas, kur, kad? 

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

