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Labdien! 

Arī šogad Izglītības un zināt-

nes ministrija (IZM) piedalās 

15.starptautiskajā izglītības 

izstādē „Skola 2009”, kas 

izstāţu centrā „Ķīpsala” no-

tiek no 26.februāra līdz 

1.martam. 

 

26.februārī, atklājot izstādi, 

IZM valsts sekretārs Mareks 

Gruškevics izteica gandarīju-

mu, ka arī šogad vairums iz-

glītības iestāţu radušas iespēju 

piedalīties izstādē „Skola 

2009”, kas ir lieliska iespēja 

iepazīstināt ar savu piedāvāju-

mu un satikties ar saviem nā-

kamajiem audzēkņiem un stu-

dentiem. M.Gruškevics aicinā-

ja jauniešus nebaidīties, būt 

uzņēmīgiem, mērķtiecīgiem, 

pašiem interesēties un būt ga-

taviem pieņemt lēmumus, kas 

būtiski ietekmēs viņu nākotni. 

IZM izstādē veidojusi atraktī-

vu un krāsainu stendu, lai 

piesaistītu jauniešus un snieg-

tu noderīgu informāciju, izvē-

loties turpmāko izglītības 

ceļu, palīdzētu jauniešiem 

noskaidrot, kur var atrast visu 

aktuālo informāciju, izmanto-

jot internetu. Tieši tāpēc IZM 

mājaslapā izveidota  

īpaša sadaļa, kura var būt no-

derīga ikvienam no jums. 

 

Izstādē stāstām arī par iespēju 

ik mēnesi saņemt IZM infor-

matīvo izdevumu Ceram, ka 

jau nākammēnes izdevums 

sasniegs daudz vairāk intere-

sentu. Neaizmirstiet pieteik-

ties izdevumam IZM mājasla-

pā! 

 

Izstādes ietvaros notiek arī 

profesionālās izglītības iestā-

žu audzēkņu konkurss 

“Jaunais profesionālis 2009”. 

Plašāk par to lasiet 15. un 

16.lapā!  

 Izglītības un zinātnes ministrijas 

informatīvais izdevums 

Sasveicināmies ar jums divpadsmitajā informatīvajā izdevumā - tātad, jau veselu gadu  nākam pie 

jums reizi mēnesī, lai stāstītu par aktualitātēm izglītībā, zinātnē, sportā un valsts valodas jomā. 

Prieks, ka lasītāju skaits ar katru mēnesi palielinās, ka zvanāt un rakstāt mums, lai teiktu paldies 

par saņemto informāciju un izteiktu ierosinājumus turpmākajiem numuriem. 

 

Šodienas izdevuma lielā tēma - zinātne, paveiktais 2008.gadā un 2009.gada aktualitātes. Uzzināsit 

arī par veiktajām un plānotajām izmaiņām, lai uzlabotu izglītības kvalitāti un mazinātu birokrātis-

kos šķēršļus, izdevums stāsta par daţādiem konkursiem, projektiem un pasākumiem. Piedāvāto 

tēmu klāsts ir plašs, un ceram, ka ikviens no jums šodienas izdevumā gūs kādu noderīgu informā-

ciju! 

                                                                                                 Ar cieņu - IZM Komunikācijas nodaļa 

Aicina doties uz izstādi “Skola 2009” 

http://www.g-interactive.com/izm/
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Labdien, mani sauc Signe 

Martišūne, esmu IZM zināt-

nes nozares atašejs LR Past-

āvīgajā pārstāvniecībā Eiro-

pas Savienībā.  

 

Amata pienākumus pildu 

Briselē un tāpēc man ir īpa-

ši svarīgi ik mēnesi IZM 

informatīvajā izdevumā 

lasīt par kolēģu paveikto un 

sasniegumiem. Vienmēr 

uzzinu jaunu, interesantu 

informāciju, kuru izmantoju 

darbā. Ceru, ka, uzzinot 

vairāk par to, ko daru es, arī 

jums radīsies jaunas ieros-

mes un idejas. 2009. gads 

ES ir pasludināts par Rado-

šuma un inovāciju gadu. 

Viena no IZM iekšējās dar-

bības inovācijām varētu būt 

savstarpēja mācīšanās citam 

no cita. 

 

Zinātnes atašeja darbā īpa-

šas ir tās dienas, kad Briselē 

notiek Konkurētspējas ES 

ministru Padomes. Padomes 

notiek četras reizes gadā 

divas dienas, pirmajā dienā 

tiekas ES dalībvalstu ekono-

mikas ministri, bet otrajā 

dienā zinātnes ministri.  

 

Mans galvenais darba uzde-

vums ir sagatavot Latviju 

dalībai Konkurētspējas pa-

domes zinātnes daļā. Pro-

tams, es to nedaru viena. 

Padomes sagatavošanas pro-

cess ir ilgs un sareţģīts un 

notiek ciešā sadarbībā ar 

Zinātnes tehnoloģiju un ino-

vāciju departamentu, Politi-

kas koordinācijas departa-

mentu un citiem ministrijas 

darbiniekiem, citu ministriju 

un pārējo ES dalībvalstu 

pārstāvjiem. 

 

Bet viss sākas ES Padomes 

Zinātnes darba grupā, kurā 

es pārstāvu Latvijas intere-

ses un kurā tiek veidota ES 

zinātnes politika. Darba gru-

pas sanāksmes notiek vis-

maz reizi nedēļā. Tās sākas 

plkst. 10:00 un ilgst visu 

dienu, reizēm līdz pat vēlam 

vakaram, jo ap galdu esam 27 

valstu zinātnes atašeji, visiem 

ir jāpauţ savas intereses un 

jāpanāk vienošanās. Šīs darba 

grupas mērķis ir sagatavot 

dokumentus ministriem ap-

stiprināšanai Konkurētspējas 

Padomē.  

 

Zinātnes jomā ES tiek pie-

ņemti ne tikai politikas doku-

menti (secinājumi, rekomen-

dācijas), bet arī dalībvalstīm 

saistoši tiesību akti (regulas, 

lēmumi).  

 

Apsprieţamo jautājumu loks 

ir ļoti plašs. Minēšu tikai da-

žus. Darba grupā tiek izstrādā-

ta apjomīgā un zinātniekiem 

labi pazīstamā Ietvara prog-

ramma pētniecības un tehno-

loģiju attīstībai. Šobrīd tiek 

īstenota septītā programma no 

2007. – 2013.gadam ar kopējo 

ES finansējumu zinātnes pro-

jektiem 54 miljardu EUR ap-

mērā.  

IZM zinātnes nozares atašeja darbs LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā 

Eiropas Savienībā 

Zinātnes atašeja darbā 

īpašas ir tās dienas, kad 

Briselē notiek 

Konkurētspējas ES 

ministru Padomes.  
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Turpinājums no 2.lpp. 

Tiek sagatavoti lēmumi par 

Kopējo tehnoloģiju iniciatīvu 

izveidi tādās jomās kā inovatī-

vie medikamenti, aeronautika 

un nanoelektronika. Tiek iz-

strādāti lēmumi par dalībvalstu 

kopīgām programmām Baltijas 

jūras pētniecībai, vecāku cilvē-

ku dzīves kvalitātes uzlaboša-

nai, izmantojot jaunās informā-

cijas tehnoloģijas, kā arī pētnie-

cībā iesaistītu mazo un vidējo 

uzņēmumu atbalstam. Regulāri 

strādājam pie politikas doku-

mentu izstrādes par Eiropas 

pētniecības telpas jautājumiem 

– pētnieku mobilitāti, intelektu-

ālā īpašuma un ētikas jautāju-

miem, pētniecības infrastruktū-

rām, starptautisko sadarbību 

zinātnes jomā. Papildus šiem 

jautājumiem darba grupa saga-

tavo arī Eiropas Kosmosa pa-

domes, kurās tiek pieņemti 

lēmumi par ES kosmosa politi-

kas attīstību. Tās notiek reizi 

gadā un arī tajās Latvijas inte-

reses pārstāv IZM. 

 

Latvijas interešu pārstāvniecī-

bas pamatā ir darbs ar Prezidē-

jošo valstu un EK sagatavota-

jiem dokumentiem. Bieţi doku-

mentus saņemu piektdienas 

vēlā pēcpusdienā, bet Latvijas 

viedokli par tiem ir nepiecie-

šams paust jau pirmdienas rītā. 

Iepazīstoties ar dokumentiem, 

analizēju, kādas būtu to ievie-

šanas sekas Latvijas zinātnie-

kiem – vai nosacījumi ir vai 

nav Latvijai izdevīgi? Pēc tam 

sagatavoju savus komentārus ar 

ierosinājumiem teksta grozī-

jumiem. Šie komentāri ir 

pamats Latvijas interešu for-

mulēšanai, ar tiem iepazīstas 

ZTID un tie tiek apspriesti ar 

mūsu sociālajiem partneriem. 

Pēc vienošanās par Latvijas 

nostāju katrā konkrētajā jau-

tājumā, gatavoju savu uzstā-

šanos sanāksmē angļu valo-

dā. Angļu un franču valodas 

pārvaldu brīvi, tāpēc neesmu 

pieprasījusi sanāksmēs lat-

viešu valodas tulkojumu. 

 

Vienmēr domāju par to, kādi 

varētu būt citu dalībvalstu 

iebildumi pret mūsu priekšli-

kumiem, un jau savlaicīgi 

cenšos tos novērst, iekļaujot 

atbildes uz iespējamiem jau-

tājumiem savā uzrunā. Iebil-

dumi ir vienmēr. Īpaši lielā-

kās ES dalībvalstis cenšas 

iegūt uz mazāko valstu rēķi-

na. Piemēram, atsevišķas 

valstis uzstāj, lai visos doku-

mentos tiktu pievienoti tādi 

vārdi kā „ekselence” un 

„visaugstākais līmenis”. Tie 

varētu likties labi ierosināju-

mi, tomēr ņemot vērā, ka 

zinātnes jomā šīs valstis ir 

veikušas būtiskus finanšu 

ieguldījumus un attīstības 

ziņā ir vairākus soļus priekšā 

pārējiem, šādu vārdu iekļau-

šana nozīmē daudzu iespēju 

zaudēšanu tādām valstīm kā 

Latvija. 

 

Pēc katras sanāksmes rakstu 

dienesta ziņojumus, kuros 

iekļauju ne tikai informāciju 

par sanāksmes gaitu, bet arī 

savus ierosinājumus tālākai 

darbībai un komentārus. 

 

Manos darba pienākumos ir 

arī citi uzdevumi, piemēram 

– Latvijas interešu pārstāv-

niecība vairāk nekā piecās 

citās darba grupās, regulāru 

kontaktu uzturēšana ar aptu-

veni trīsdesmit Latvijas zi-

nātnes ekspertiem, kā arī ar 

citu valstu diplomātiem, citu 

ministriju pārstāvjiem šeit 

Briselē, dalība un uzstāšanās 

konferencēs, EK pārstāvju 

vizīšu Latvijā sagatavošana, 

dalība IZM iekšējo kārtības 

dokumentu un nacionālo 

politikas dokumentu izstrā-

dē, visbeidzot problēmu 

savlaicīga atklāšana un risi-

nājumu meklēšana sistēmas 

uzlabošanai.  

 

Zinātnes atašejam nav no-

teikts darba laiks. Bieţi sa-

nāksmes ilgst līdz vēlam 

vakaram, jāstrādā nedēļas 

nogalēs vai jāsāk darbs sešos 

no rīta. Tomēr gandarījums, 

kas rodas redzot, ka Latvijas 

balsi ne tikai dzird, bet mūsu 

ieteikumi tiek arī īstenoti, ir 

pietiekoša atlīdzība un moti-

vācija turpināt nodrošināt to, 

lai mūsu cerības, pievienojo-

ties ES, tiktu īstenotas, lai 

mūsu zinātnieki un Latvija 

varētu gūt maksimālu labu-

mu no ES finansējuma un 

Eiropas zinātnes politikas. 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

2009.gads ir Eiropas Radošu-

ma un inovāciju gads ar gal-

veno mērķi - veicināt radošu-

mu un inovāciju kā galveno 

individuālo kompetenci. Tie-

ši saistībā ar šo mērķi arī 

Čehijas prezidentūra 

(2009.gada 1.janvāris – 

30.jūnijs) uzsver izglītības 

nākotnes izaugsmes un piln-

veidošanas iespējas. Ņemot 

vērā pašreizējo, finansiāli 

sareţģīto laiku, Čehijas pre-

zidentūra lielā mērā pievēr-

sīsies turpmākās zināšanu un 

Eiropas konkurētspējas il-

gtermiņa attīstības veicinā-

šanas metoţu izstrādei. 

 

Zinātnes jomā Čehijas prezi-

dentūras moto ir „Eiropas pēt-

niecības telpa bez robeţām” ar 

mērķi uzlabot Eiropas konku-

rētspēju, kuras pamatā ir zināt-

nes, pētniecības un inovāciju 

attīstība. Īpašu uzmanību Čehi-

ja pievērš idejai, ka ieguldī-

jums zināšanās ir daļa no krī-

zes atrisināšanas.  

Čehijas prezidentūras prioritātes zinātnes jomā  

  Gandarījums, kas 

rodas redzot, ka Latvijas 

balsi ne tikai dzird, bet 

mūsu ieteikumi tiek arī 

īstenoti, ir pietiekoša 

atlīdzība un motivācija 

turpmākajam darbam. 
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Kā vienu no prioritātēm, tur-

pinot darbu pie Eiropas Pēt-

niecības telpas attīstības veici-

nāšanas, Čehija izceļ pētniecī-

bas infrastruktūras. Izcilas 

pētniecības infrastruktūras ir 

nozīmīgas un tādēļ to attīstī-

bai ir jānotiek visas Eiropas 

līmenī. Tāpat arī Čehija uz-

sver, ka infrastruktūrām ir 

jābūt dabiskajiem zināšanu 

trijstūriem, kur tiekas univer-

sitātes, zinātnes institūti un 

industrija, un tām ir jāveicina 

reģionālā konkurētspēja. 

 

Cilvēkresursu attīstības jomā 

Čehija vērš uzmanību barjeru 

novēršanai, veicinot zinātnie-

ku mobilitāti un jauno zināt-

nieku karjeras attīstības iespē-

ju nodrošināšanai. Norisinā-

sies arī diskusijas par sievie-

tēm zinātnē. Tāpat arī Čehija 

virzīs iniciatīvas, kas palīdzēs 

radīt Eiropas darba tirgu zi-

nātnes un attīstības cilvēkre-

sursu jomā. 

Zinātnes investīciju izvērtēša-

nas sfērā tiek plānota diskusija 

par 6.Ietvara programmas zi-

nātnei un tehnoloģiju attīstībai 

izvērtēšanas ziņojumu un no-

tiek gatavošanās 7. Ietvara 

programmas vidus termiņa 

izvērtēšanai. 

 

Savukārt, nodrošinot Eiropas 

pētniecības telpas (EPT) pār-

valdību, tiks skatīti jautājumi 

par mijiedarbību starp EPT un 

tādiem elementiem kā adekvāti 

instrumenti Eiropas līmenī 

augstākās izglītības, inovāciju 

un kohēzijas politiku attīstībai, 

par EPT ģeogrāfisko aspektu, 

kā arī par sadarbību ar visām 

iesaistītajām pusēm, tai skaitā, 

universitātēm, zinātnes organi-

zācijām, pilsonisko sabiedrību 

un industriju. 

 

Kopējais Čehijas prezidentūras 

moto: Eiropa bez šķēršļiem – 

Eiropa, kas pilnībā izmanto tās 

ekonomisko, cilvēkresursu un 

kultūras potenciālu, tādējādi 

palielinot konkurētspēju pa-

saules politiskajā un ekono-

miskajā sfērā. Ņemot vērā 

pašreizējo svārstīgo situāciju 

finanšu tirgū un ekonomiskās 

attīstības palēnināšanos, šāds 

izaicinājums Eiropai ir stratē-

ģiski svarīgs. Šķēršļu, kas 

kavē Eiropas potenciālu, no-

jaukšanai jānotiek vienlīdz ar 

aizsardzības nodrošināšanu 

pret nelikumīgu rīcību, kas 

apdraud eiropiešu drošību un 

intereses. Šo fundamentālo 

mērķu sasniegums būs galve-

nais sešu mēnešu prezidentū-

ras mērķis, izvirzot šādas pri-

oritātes: konkurētspējīga Eiro-

pa (ekonomika), enerģijas un 

klimata maiņa (enerģija) un 

atvērta un droša Eiropa 

(ārējās attiecības). 

 

 

 

Turpinājums no3.lpp. 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

  Plašāka informācija: 

www.eu2009.cz 

 

 

Paveiktais zinātnē 2008.gadā un 2009.gada plāni 

2008.gada nogalē IZM izstrā-

dāja likumprojektu 

„Grozījumi Zinātniskās darbī-

bas likumā”. Likumprojektā 

ietvertie grozījumi paredz 

vairākas zinātnes jomai būtis-

kas tiesību normas. 

 

Ar likumprojektu noteikts 

valsts emeritētā zinātnieka 

statusa piešķiršanas vispārīgās 

normas, nosakot par statusa 

piešķiršanu un pabalsta iz-

maksāšanu atbildīgo institūci-

ju, pretendentu loku, kam 

piešķirams valsts emeritētā 

zinātnieka statuss. Tāpat arī 

pēc likumprojekta pieņemša-

nas paredzēts izdot Ministru 

kabineta noteikumus, kas no-

teiks piešķiramā granta apmē-

ru, valsts emeritētā zinātnieka 

statusa pretendentu izvirzīša-

nas kārtību un atlases kritēri-

jus, kā arī lēmuma pieņemša-

nas kārtību par valsts emeritētā 

zinātnieka statusa un mūţa 

granta piešķiršanu. 

 

Šobrīd Zinātniskās darbības 

likums attiecībā uz valsts insti-

tūciju pasūtītajiem pētījumiem 

nosaka tikai to, ka valsts pār-

valdes institūcijas pasūtītie 

pētījumi ir iepirkums valsts 

vajadzībām, kura mērķis ir ar 

zinātniskās pētniecības palī-

dzību veicināt nozares attīstību 

un konkrētu problēmu risinā-

šanu attiecīgās valsts pārvaldes 

institūcijas kompetences jomā. 

Valsts pārvaldes institūcija 

šādus pētījumus pasūta kon-

kursa kārtībā sava budţeta 

ietvaros (likuma 37.pants). 

 

Saskaņā ar koncepciju „Valsts 

institūciju pasūtīto pētījumu 

koordinācijas sistēma” identi-

ficētas daţādas problēmas 

valsts institūciju pasūtīto pētī-

jumu pasūtīšanas un izstrādes 

vadības procesā, kā arī šīs 

sistēmas koordinēšanā. Pro-

blēmu risināšanai ir sagatavo-

ti grozījumi arī Zinātniskās 

darbības likumā, jo atsevišķās 

valsts institūcijās nepietieka-

mi tiek veikta valsts institūci-

ju pasūtīto pētījumu kvalitātes 

uzraudzība. 

Izstrādāti grozījumi Zinātniskās darbības likumā 

http://www.eu2009.cz
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Turpinājums no 4.lpp. 

Nav arī noteikta pasūtītāja 

loma un atbildība pētījuma 

izstrādes vadības procesos, kā 

rezultātā pētījumu kvalitāte 

var būt neatbilstoša sākotnēji 

uzstādītajiem mērķiem. Tādēļ 

ir paredzēts veikt grozījumus 

Zinātniskās darbības likuma 

37.pantā, precizējot valsts 

institūciju pasūtītā pētījuma 

definīciju, nosakot pētījumu 

grupas. 

 

Ņemot vērā, ka pastāv nepie-

tiekama pētījumu pasūtītāju 

kompetence, jo institūcijas 

nespēj nodrošināt cilvēkresur-

sus, kas plānotu, organizētu 

un kvalitatīvi vadītu pētījumu 

pasūtīšanu un izstrādes uzrau-

dzību, paredzēts noteikt dele-

ģējumu Ministru kabinetam 

noteikt kārtību valsts institūci-

ju pētījuma pasūtīšanas un 

izstrādes vadībai, minimālās 

prasības pētījuma pasūtījuma 

un izstrādes dokumentācijai. 

Tāpat nepieciešams precīzi 

noteikt, kas ir valsts institūciju 

pasūtītais pētījums. 

 

Kā otra būtiska tiesību norma 

likumprojektā „Grozījumi 

Zinātniskās darbības likumā” 

- ir paredzēts noteikt, ka valsts 

zinātniskā institūta, valsts 

augstskolu un valsts augstsko-

lu zinātnisko institūtu darbi-

nieku atalgojuma, kas tiek 

maksāts no valsts vai valsts 

augstskolu zinātniskā institūta 

noslēgto līgumu īstenošanai 

iegūtajiem finanšu līdzekļiem, 

apjomu nosaka saskaņā ar 

darba samaksas un darba laika 

uzskaites sistēmu. Papildus ir 

paredzēts izdot MK noteiku-

mus, kas noteikts vienotas 

darba samaksas un darba laika 

uzskaites sistēmas prasības 

zinātniskajiem darbiniekiem 

un akadēmiskajos amatos strā-

dājošajiem darbiniekiem no 

valsts budţeta  un Eiropas 

Savienības fondu līdzekļiem 

finansētajos pētījumu projek-

tos. Šāda tiesību norma nepie-

ciešama, jo ir identificētas 

problēmas pašreizējā zinātnis-

ko institūciju darba samaksas 

un darba laika uzskaites sistē-

mā, kas saistās ar maksimāli 

pieļaujamo virsstundu skaita 

pārsniegšanu, dubulto finansē-

juma risku, iesniedzamās izde-

vumus pamatojošās dokumen-

tācijas kvalitāti un izdevumu 

izsekojamību. Līdz ar to prak-

sē novērots, ka katrā zinātnis-

kajā institūtā ir atšķirīga sistē-

ma un tās piemērošanas kārtī-

ba, kā rezultātā netiek īstenota 

vienota un caurskatāma pieeja 

akadēmiskā un zinātnes tehnis-

kā personāla darba laika un 

darba samaksas uzskaitei. Šī 

situācija arī apgrūtina Eiropas 

Savienības fondu finansēto 

projektu ieviešanu un kontroli, 

it īpaši, izdevumu izsekojamī-

bas nodrošināšanu. 

 

Papildus minētajam, lai palie-

linātu zinātniskās darbības 

bāzes finansējuma pielietoša-

nas efektivitāti un tādējādi 

nodrošinātu zinātniskās darbī-

bas pilnvērtīgu attīstību, pie-

saistot Eiropas Savienības 

struktūrfondu līdzfinansējumu, 

likumprojekts paredz, ka zināt-

nisko institūciju bāzes finansē-

jumu varēs izmantot arī attīstī-

bai attiecīgajā nozares minis-

trijā apstiprinātajā darbības 

stratēģijā noteikto mērķu sa-

sniegšanai. Pašlaik zinātnisko 

institūciju bāzes finansējumu 

izmanto zinātnisko institūciju 

uzturēšanai (būvju un iekārtu 

uzturēšanai, komunālo pakal-

pojumu apmaksai, administra-

tīvā, tehniskā un apkalpojošā 

personāla darba samaksai) un 

dibinātāja noteikto zinātnisko 

pētījumu veikšanā iesaistītā 

zinātniskā personāla atalgoju-

mam. 

 

Likumprojekts „Grozījumi 

Zinātniskās darbības likumā” 

paredz tiesību normu par zi-

nātniskās institūcijas tiesībām 

uz kustamo, nekustamo un 

intelektuālo īpašumu, kas 

radies no valsts budţeta finan-

sētas zinātniskās darbības. Tā 

kā pašreiz Zinātniskās darbī-

bas likumā nav paredzēta tie-

sību norma par zinātniskās 

institūcijas tiesībām uz nekus-

tamo, kustamo, kā arī intelek-

tuālo īpašumu, kas radies no 

valsts budţeta finansētas zi-

nātniskās darbības, tiek iero-

beţotas zinātnisko institūciju 

tiesības reģistrēt patentus, jo 

līdz šim saskaņā ar Zinātnis-

kās darbības likuma 8.panta 

ceturto daļu viss īpašums, kas 

radies no valsts budţeta finan-

sētas zinātniskās darbības, ir 

valsts īpašums. Šādā gadīju-

mā zinātniskā institūcija nav 

tiesīga šādu patentu reģistrēt. 

 

 Latvijas Nacionālā attīstības 

plāna 2007. – 2013.gadam 

ekspertu darba grupas 

„Zinātnes un pētniecības attīs-

tība” un Ekonomikas ministri-

jas, Tieslietu ministrijas un 

Izglītības un zinātnes minis-

trijas pārstāvju 2008.gada 

14.maija sanāksmē tika no-

lemts, lai risinātu šo problē-

mu, nepieciešams valsts vārdā 

izteikts deleģējums piešķirt 

zinātniskajām institūcijām 

tiesības uz intelektuālo īpašu-

mu, kas radies no valsts bu-

dţeta finansētas zinātniskās 

darbības. Līdz ar to Zinātnis-

kās darbības likumā nepiecie-

šams ietvert deleģējumu Mi-

nistru kabinetam noteikt inte-

lektuālā īpašuma, kas radies 

no valsts budţeta finansētas 

zinātniskās darbības, un no tā 

izrietošo tiesību deleģēšanas 

kārtību un kārtību, kādā iz-

mantojamas zinātniskajai in-

stitūcijai deleģētās tiesības. 

 

Likumprojekts ir saskaņots ar 

citām ministrijām un saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem tiks 

iesniegts izskatīšanai Ministru 

kabineta sēdē. 

Nr.12 

Zinātniskās darbības 

likums nosaka zinātnes 

un augstākās izglītības 

vienotību, zinātnieku 

tiesības, atbildību, 

neatkarību un 

akadēmisko brīvību, 

profesionālās un 

sociālās garantijas, 

valsts institūciju 

kompetenci un saistības 

zinātniskās darbības 

nodrošināšanā. 
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2008.gadā nodrošināta Eiropas 

Savienības struktūrfondu lī-

dzekļu apguve Vienotā prog-

rammdokumenta 2.Prioritātes 

“Uzņēmējdarbības un inovāciju 

veicināšana” divās aktivitātēs – 

2.5.1. “Atbalsts lietišķajiem 

pētījumiem valsts zinātniskajās 

institūcijās” un 2.5.2. 

“Moderna aprīkojuma un infra-

struktūras nodrošināšana pēt-

niecības iestādēs”. 

 

Aktivitātes “Atbalsts lietišķa-

jiem pētījumiem valsts zināt-

niskajās institūcijās” ietvaros 

2008.gadā īstenoti 42 lietišķo 

pētījumu projekti 20 zinātnis-

kajās institūcijās. Aktivitātes 

ietvaros īstenoto projektu rezul-

tātā: 

 

- nodrošināta farmaceitiskās 

rūpniecības attīstība, kas ir 

viena no svarīgākajām zinātņie-

tilpīgajām rūpniecības nozarēm 

Latvijā ar augstu produkcijas 

eksporta potenciālu; 

-nodrošināta zinātniskā, uzņē-

mējdarbības un inovāciju veici-

nāšana mikroelektronikas un 

optoelektronikas nozarē un tās 

attīstība Latvijā; 

- veikti pētījumi molekulārās 

ģenētikas jomā; 

- veicināta ar inženierzinātnēm 

un tehnoloģijām saistīto studiju 

un zinātniskās pētniecības in-

frastruktūras attīstīšanu, izvei-

dojot valsts nozīmes starptau-

tiski konkurētspējīgus izglītī-

bas, zinātnes un tehnoloģiju 

attīstības centrus, kā arī ģeoin-

formācijas tehnoloģiju zināt-

nes, augstākās izglītības un 

inovāciju centrus; 

- izstrādāti pamatnosacījumi 

augsto tehnoloģiju un inovāciju 

pārnesei vietējos uzņēmumos 

un nodrošināta kvalitatīvu 

augstākā līmeņa mācību prog-

rammu realizēšana dabas zināt-

ņu un tehnoloģiju jomā; 

- pilnveidotas laboratorijas, 

t.sk. mikrobioloģijas un bioķī-

mijas, nodrošinot tās ar jaun-

ākām, modernākām iekārtām, 

kā arī tika veikta atsevišķu la-

boratorijas telpu renovācija 

atbilstoši ES prasībām. 

Plašāka inforfmācija 

www.cfla.gov.lv/ 

 

Aktivitātes “Moderna aprī-

kojuma un infrastruktūras 

nodrošināšana pētniecības 

iestādēs” nacionālās program-

mas „Atbalsts zinātniskās infra-

struktūras modernizēšanai 

valsts zinātniskajās institūcijās” 

ietvaros papildus 2007.gadā 

īstenotajiem 27 projektiem 

2008.gadā uzņemtas virssaistī-

bas par 11 131 392Ls, ļaujot 

nacionālās programmas ietva-

ros īstenot vēl 16 projektus. 

Līdz ar to kopumā nacionālās 

programmas ietvaros 

2008.gadā īstenoti 43 projekti. 

Projektu īstenošanas rezultātā 

20 zinātniskajās institūcijās 

iepirktas 552 zinātniskā aprīko-

juma vienības (komplekti), 

palielinot zinātniskās darbības 

potenciālu astoņās augstas 

konkurētspējas pētniecības 

jomās - materiālzinātne, orga-

niskā sintēze un biomedicīna, 

koksnes pārstrādes tehnoloģija 

un meţzinātne, enerģētika un 

mehānika, informācijas tehno-

loģijas, astronomija, vides zi-

nātne, bioloģija un ekoloģija. 

 

Aktivitāšu kopējais mērķis ir 

sniegt atbalstu lietišķo pētīju-

mu projektu veicināšanai pri-

oritārajos zinātnes virzienos 

valsts zinātniskajās institūcijās, 

lai stimulētu jaunu produktu un 

tehnoloģiju radīšanu, un mo-

derna aprīkojuma un infra-

struktūras nodrošināšanai 

valsts zinātniskajām institūci-

jām, kas realizē stratēģiskos un 

lietišķos pētījumus prioritāra-

jos zinātnes virzienos, tādā 

veidā radot vidi tehnoloģiju 

pārnesei, palielinot izpētes 

kvalitāti un zinātnisko izstrāţu 

efektivitāti un sekmējot cilvēk-

resursu attīstību pētniecībā 

valstī kopumā. 

Visi 2004. – 2006.gada plāno-

šanas periodā uzsāktie projekti 

ir īstenoti un pašreiz, saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem, noris 

projektu ieviešanas un doku-

mentācijas pārbaude, ko veic 

Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūra un pēc kuras tiks 

veikta projektu atmaksa. 

Plašāka informācija:  

http://esfondi.izm.gov.lv/ 

 

ES struktūrfondi zinātnei 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Plašāka informācija 

par aktivitāti 

“Atbalsts lietišķajiem 

pētījumiem valsts 

zinātniskajās 

institūcijās” ietvaros  

www.cfla.gov.lv/ 

Plašāka informācija 

par aktivitāti 

“Moderna aprīkojuma 

un infrastruktūras 

nodrošināšana 

pētniecības iestādēs”  

http://esfondi.izm.gov.lv/ 

 

Uzsākts darbs pie 2007.- 2013.gada plānošanas perioda aktivitāšu 

īstenošanas 

Papildus iepriekšējā plānoša-

nas perioda projektu īstenoša-

nai, Izglītības un zinātnes mi-

nistrija ir veiksmīgi uzsākusi 

darbu pie 2007. – 2013.gada 

plānošanas perioda aktivitāšu 

īstenošanas. 

2008.gada beigās uzsākta Eiro-

pas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 

1.1.prioritātes „Augstākā izglītī-

ba un zinātne” 1.1.1.pasākuma 

„Zinātnes un pētniecības poten-

ciāla attīstība” 

1.1.1.2.aktivitātes 

„Cilvēkresursu piesaiste zināt-

nei” īstenošana. Aktivitātes 

īstenošana norit saskaņā ar 

Ministru kabineta 2008.gada 

2.septembra noteikumos   

http://www.cfla.gov.lv/
http://www.cfla.gov.lv/
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Nr.703 „Noteikumi par darbī-

bas programmas 

“Cilvēkresursi un nodarbinātī-

ba” papildinājuma 

1.1.1.2.aktivitāti 

“Cilvēkresursu piesaiste zināt-

nei”” noteikto. 

 

Atbildīgā institūcija par aktivi-

tātes uzraudzību, normatīvās 

bāzes nodrošināšanu un infor-

matīvo pasākumu nodrošināša-

nu ir IZM. Savukārt sadarbības 

iestādes funkcijas nodrošina 

Valsts izglītības attīstības 

aģentūra, kas pieņem projektu 

iesniegumus un veic projektu 

vērtēšanu, kā arī slēdz vieno-

šanos ar finansējuma saņēmē-

ju par projekta īstenošanu. 

Projektu iesniegšanas termiņš 

minētās aktivitātes ietvaros 

bija š.g. 29.janvāris. Līdz 

minētajam termiņam Valsts 

izglītības attīstības aģentūrā 

saņemti 154 projektu iesnie-

gumi. Pašlaik noris darbs pie 

iesniegto projektu pieteikumu 

izvērtēšanas, kas jāveic līdz 

30.aprīlim. 

 

Aktivitātes mērķis ir veicināt 

papildu cilvēkresursu piesaisti 

zinātnei, veidojot jaunas zi-

nātniskās grupas, un sadarbī-

bu ar augstskolām, pētniecī-

bas centriem un komersantiem, 

piesaistot zinātniskajam un 

pētnieciskajam darbam zināt-

niekus, kas atgrieţas darbā 

Latvijā, un ārvalstu zinātnie-

kus, kā arī veicināt jauno zināt-

nieku iesaistīšanos projektos 

un to vadībā, īpaši starpdiscip-

lināros pētījumu virzienos. 

Aktivitātes mērķa grupa ir 

valsts zinātniskās institūcijas, 

zinātnieki, jaunie zinātnieki, 

doktoranti un maģistri. Projek-

tu iesniegšanas veids ir atklāta 

projektu iesniegumu atlase. 

Informācija: www.viaa.gov.lv 

Plašāka informācija: 

http://esfondi.izm.gov.lv/ 

 

2009.gada plāni 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Turpinājums no 6.lpp. 

2009.gadā plānots uzsākt Eiro-

pas Reģionālās attīstības fondu 

aktivitātes darbības program-

mas „Uzņēmējdarbība un ino-

vācijas” 2.1.prioritātes 

„Zinātne un inovācijas” 

2.1.1.pasākuma „Zinātne, pēt-

niecība un attīstība” 2.1.1.3.2. 

“Informācijas tehnoloģiju in-

frastruktūras un informācijas 

sistēmu uzlabošana zinātniska-

jai darbībai” īstenošanu – Lat-

vijas akadēmiskā pamattīkla 

izveide. 

 

Latvijas akadēmisko pamattīk-

lu (LAT) izveides un īstenoša-

nas modeļa izstrādei ir izvei-

dota Latvijas zinātnisko insti-

tūciju un augstākās izglītības 

iestāţu nominētu pārstāvju 

darba grupa, kurā darbojas 

IZM, Elektronikas un datorzi-

nātņu institūta, Latvijas Uni-

versitātes, Latvijas Universi-

tātes Matemātikas un infor-

mātikas institūta, Rīgas Teh-

niskās universitātes un Vents-

pils Augstskolas pārstāvji. 

Darba grupas uzdevums ir 

vienoties par projekta Uzrau-

dzības padomes sastāvu, par 

veidu, kādā tiks pārstāvēti 

LAT lietotāji, par projekta 

saturisko pusi un finanšu sa-

dales vispārējiem principiem. 

LAT izveide veicinās Latvijas 

kopējo mērķu sasniegšanu - 

būtiski uzlabot pašreizējo zi-

nātnes nozares darbību un at-

devi un nodrošināt pētnieku 

iespējas pilnvērtīgi, aktīvi, 

efektīvi un dinamiski iesaistī-

ties Eiropas un pasaules zināt-

nes norisēs, kā arī nodrošināt 

pilnvērtīgu šīs nozares potenci-

āla izmantošanu nacionālo 

interešu un tautsaimniecības 

attīstībai. 

 

Plašāka informācija: 

www.viaa.gov.lv  

http://esfondi.izm.gov.lv/ 

Izstrādāts saprašanās memorands par Starptautisku platformu Eiropas 

infrastruktūru neitronu atskaldīšanai 

Ievērojot tiešās un netiešās 

tehnoloģiskās iespējas, kas 

rastos komerciālo iespēju un 

jaunu, tehnoloģiski orientētu 

uzņēmumu veidā un ņemot 

vērā ilgtermiņa priekšrocības, 

attīstot kopēju atbalstu sistēmu 

arī nākotnes zinātniskajiem 

projektiem, plānots noslēgt 

Latvijas Republikas valdības 

un Zviedrijas Karalistes valdī-

bas saprašanās memorandu 

par Starptautisko platformu 

Eiropas infrastruktūru neitro-

nu atskaldīšanai. 

IZM 2008.gada nogalē ir iz-

strādājusi MK noteikumu 

projektu „Latvijas Republikas 

valdības un Zviedrijas Kara-

listes valdības saprašanās 

memorands par Starptautisku 

platformu Eiropas infrastruktū-

ru neitronu atskaldīšanai”. Tas 

sagatavots, pamatojoties uz 

Eiropas Komisijas Zinātnes 

ģenerāldirektorāta dokumentu 

„Towards new Research In-

frastructures for Europe: The 

ESFRI „List of Opportuni-

ties”” . 

http://www.viaa.gov.lv
http://www.viaa.gov.lv
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Ar šo dokumentu apstiprināts 

Eiropas stratēģiskā foruma 

infrastruktūru „Rīcības 

plāns” (Road map), kurā ko-

pumā pašlaik ir iekļauti 36 

pētniecības infrastruktūru 

projekti daţādās zinātnes no-

zarēs. 

 

Saprašanās memoranda mēr-

ķis ir vienoties par divpusējo 

sadarbību starp Zviedrijas 

Karalistes valdību un Latvijas 

Republikas valdību par Eiro-

pas infrastruktūru neitronu 

atskaldīšanu. Minētais doku-

ments apliecina Latvijas Re-

publikas valdības un Zviedri-

jas Karalistes valdības vēlmi 

sadarboties par abas puses 

interesējošiem jautājumiem 

zinātnes jomā, nosaka sadar-

bības vispārējos un praktiskos 

ietvarus, sadarbības īstenoša-

nas principus, iezīmē priekš-

rocības, kas radīsies kopīgas 

sadarbības rezultātā, kā arī 

apņemas izpētīt Eiropas infra-

struktūru neitronu atskaldīša-

nai finansēšanas iespējas.  

 

Projektus Eiropas Neitronu 

atskaldīšanas avotu izvietoša-

nai savas valsts teritorijā ir 

izstrādājušas arī Ungārija un 

Spānija, tomēr Latvija dod 

priekšroku Zviedrijas iniciatī-

vas īstenošanai, pamatojoties 

uz līdzšinējiem savstarpējiem 

zinātniskās darbības sakariem, 

relatīvi tuvo teritoriālo izvieto-

jumu un zviedru interesi par 

Latvijā radītajām šķidro metā-

lu sūknēšanas tehnoloģijām. 

Saprašanās memoranda pro-

jekts pauţ Latvijas Republikas 

valdības atbalstu Zviedrijas 

valdības iniciatīvai par Eiropas 

infrastruktūru neitronu atskal-

dīšanai būvniecību Zviedrijā, 

Lundā. 

 

Sagatavojot saprašanās memo-

randa projektu, ņemtas vērā 

zinātniskās iespējas, ko pavērs 

liela mēroga Eiropas materiāl-

pētniecības infrastruktūra, 

Eiropas infrastruktūras neitro-

nu atskaldīšanai, izvietošana 

pieejamā vietā Zviedrijas 

dienvidos, kā arī acīmredza-

mā paplašinājuma ietekme, 

kas stiprinās citas zinātnes un 

tehnikas nozares plašā starp-

tautiskā telpā Eiropā un kas 

palielinās lielāku un mazāku 

valstu konsorcijā veikto zināt-

nisko centienu redzamību 

Eiropas pētniecības kartē un 

palielinās Eiropas pētniecības 

telpas ietekmi. 

 

Ministru kabineta noteikumu 

projekts „Latvijas Republikas 

valdības un Zviedrijas Kara-

listes valdības saprašanās 

memorands par Starptautisku 

platformu Eiropas infrastruk-

tūru neitronu atskaldīšanai” 

izskatīts 2009.gada 15.janvārī 

izsludināts Valsts sekretāru 

sanāksmē un pašreiz norisinās 

noteikumu projekta saskaņo-

šana ar citām ministrijām. 

Līgums par sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem mērķiem 

Sagatavojot saprašanās 

memoranda projektu, 

ņemtas vērā zinātniskās 

iespējas, ko pavērs liela 

mēroga Eiropas mate-

riālpētniecības  infra-

struktūra. 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Turpinājums no 7.lpp. 

Ņemot vērā, ka kosmoss ir 

kļuvis par tehnoloģisku, eko-

nomisku, zinātnisku un kultū-

ras attīstības faktoru, kā arī, 

pamatojoties uz Latvijas Re-

publikas un Eiropas Kosmosa 

aģentūras kopējo pārstāvju 

2008.gada 16.aprīlī panākto 

savstarpējo vienošanos par 

Latvijas izteikto vēlmi slēgt 

sadarbības līgumu, IZM 

2008.gada nogalē izstrādājusi 

Ministru kabineta noteikumu 

projektu „Par  Latvijas Re-

publikas valdības un Eiropas 

Kosmosa aģentūras līgumu 

par sadarbību kosmosa jomā 

miermīlīgiem mērķiem”. 

 

Līguma starp Latvijas Repub-

likas valdību un Eiropas Kos-

mosa aģentūru par sadarbību 

kosmosa jomā miermīlīgiem 

mērķiem (turpmāk – līgums) 

mērķis ir izveidot un attīstīt 

Latvijas kosmosa programmu, 

iesaistīties kosmosa pētījumu 

un kosmosa tehnoloģiju iz-

strādes projektos un sagatavo-

ties Latvijas dalībai Eiropas 

Kosmosa aģentūrā sadarbības 

valsts statusā. Ir paredzēts, ka 

līguma noslēgšana dos pozitī-

vu impulsu nozares sakārtoša-

nai un turpmākai attīstībai.    

 

Līgums nosaka Latvijas valdī-

bas un Eiropas Kosmosa aģen-

tūras tiesisko pamatu sadarbī-

bai kosmosa izpētes un miermī-

līgas izmantošanas jomā, kā arī 

paredz nosacījumus kopīgu 

interešu projektu īstenošanā.  

Līgums apliecina abpusēju 

vēlmi rīkoties, lai veicinātu 

un stiprinātu sadarbību starp 

pusēm uz savstarpēji izdevīgām 

darbībām saistībā ar miermīlīgu 

kosmosa izmantošanu. Līgumā 

kā īpaši svarīgas sadarbības 

jomas minētas: 

-kosmosa zinātne, īpaši astro-

nomija un astrofizika, saules 

sistēmas izpēte un saules-

zemes fizika; 

-zemes monitorings, pētījumi 

un pielietojumi, tajā skaitā 

aģentūras satelītu novēroju-

mi atskaites un koordinātu 

sistēmu metroloģiskās bāzes 

nodrošināšanai, vides uzrau-

dzība, meteoroloģija un ae-

ronomija, ģeoinformātika, 

dabas katastrofu pārraudzība; 

-telekomunikācijas, tostarp 

pakalpojumu demonstrējumi, 

kā arī satelītnavigācija; 

-mikrogravitācijas izpēte, 

īpaši kosmosa bioloģija un 

medicīna un materiālzinātne; 

-tehnoloģijas attīstība, tostarp 

programmatūras un aparatūras 

izstrāde; 

-zemes segmenta inženierzi-

nātne un izmantošana; 

-inovatīvu materiālu un kon-

strukciju tehnoloģiju izstrāde 

jaunākās paaudzes Eiropas 

nesējraķetēm, būvēm zemes 

orbītā un uz Zemes dabīgiem 

pavadoņiem. 
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Valsts pētījumu programmas 

Latvijas dalība Eiropas Kos-

mosa aģentūrā pirmajā etapā 

paredz noslēgt sadarbības 

līgumu, kas nozīmē iepazīša-

nās fāzi starp Eiropas Kosmo-

sa aģentūru un jauno dalībval-

sti, kas ilgst piecus gadus. 

Sadarbības līguma ietvaros 

jaunā dalībvalsts saņem  no 

Eiropas Kosmosa aģentūras 

atbalstu projektu realizēšanai, 

zinātnieku apmaiņas prog-

rammām, apmācības procesa 

organizēšanai, kā arī pieredzes 

un informācijas apmaiņai. No 

Latvijas puses šajā laika pos-

mā tiek sniegts apstiprinājums, 

ka tā vēlas kļūt par Eiropas 

Kosmosa aģentūras dalībval-

sti, savukārt Eiropas Kosmosa 

aģentūra apstiprina pievieno-

šanās procesa uzsākšanu. 

 

Ministru kabineta noteikumu 

projekts „Par  Latvijas Re-

publikas valdības un Eiropas 

kosmosa aģentūras līgumu par 

sadarbību kosmosa jomā 

miermīlīgiem mērķiem” 

2009.gada 15.janvārī izskatīts 

Valsts sekretāru sanāksmē un 

pašreiz norisinās noteikumu 

projekta saskaņošana ar citām 

ministrijām. 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Turpinājums no 8.lpp. 

Valsts pētījumu programmas 

ir kompleksi valsts pasūtīti 

lietišķie pētījumi valsts eko-

nomikas attīstībai nozīmīgās 

zinātņu nozarēs ar mērķi vei-

cināt šo nozaru attīstību un 

sekmēt lietišķo pētījumu attīs-

tību šajās nozarēs. 

 

2008.gadā turpināta 2005. un 

2006.gadā uzsākto valsts pētī-

jumu programmu īstenošana 

deviņos prioritārajos zinātnes 

virzienos: 

Informātika – „Informācijas 

tehnoloģiju zinātniskā bā-

ze” (Programmas vadītājs – 

I.Biļinskis). 

Biomedicīna un farmācija – 

„Jaunas zāles un biokorekci-

jas līdzekļi: konstruēšana, 

transportformas un darbības 

mehānisms” (Programmas 

vadītājs – I.Kalviņš). 

Materiālzinātne – „Modernu 

funkcionālu materiālu mikro-

elektronikai, nanoelektroni-

kai, fotonikai, biomedicīnai 

un konstruktīvo kompozītu, 

kā arī atbilstošu tehnoloģiju 

izstrāde” (Programmas vadī-

tājs –A.Šternbergs). 

Meža zinātne – „Lapu koku 

audzēšanas un racionālas iz-

mantošanas pamatojums, 

jauni produkti un tehnoloģi-

jas” (Programmas vadītājs – 

B.Andersons). 

Letonika – „Letonika: pētīju-

mi par vēsturi, valodu un kul-

tūru” (Programmas vadītājs – 

J.Stradiņš). 

Vides zinātne – „Klimata 

maiņas ietekme uz Latvijas 

ūdeņu vidi” (Programmas va-

dītāji – A.Andrušaitis, 

M.Kļaviņš). 

Agrobiotehnoloģija – 

„Inovatīvas tehnoloģijas augst-

vērtīgu, drošu un veselīgu pār-

tikas produktu ieguvei no ģe-

nētiski, fizioloģiski un bioķī-

miski daudzveidīga augu un 

dzīvnieku izejmateri-

āla” (Programmas vadītāja – 

D.Kārkliņa). 

Enerģētika – „Modernu meto-

žu un tehnoloģiju izpēte un 

izstrāde enerģētikā: videi drau-

dzīgiem atjaunojamās enerģi-

jas veidiem, enerģijas piegādes 

drošībai un enerģijas efektīvai 

izmantošanai” (Programmas 

vadītājs – J.Ekmanis). 

Medicīna – „Latvijas iedzīvo-

tāju dzīvildzi un dzīves kvali-

tāti apdraudošo galveno pato-

loģiju zinātniska izpēte ar mul-

tidisciplināra pētnieciskā kon-

sorcija palīdzī-

bu” (Programmas vadītājs – 

V.Pīrāgs). 

 

2008.gada novembrī un de-

cembrī tika veikta valsts pētī-

jumu programmu izpildes gai-

tas un rezultātu uzraudzība, kā 

rezultātā ir sagatavots un pub-

licēts valsts pētījumu program-

mu uzraudzības padomes ziņo-

jums par programmu izpildi 

2008.gadā. 

Piecas no minētajām valsts 

pētījumu programmām, kuru 

īstenošana uzsākta 2005.gadā, 

pagājušajā gadā noslēgušās.  

 

Taču saskaņā ar 2008.gada 

nogalē veiktajiem grozīju-

miem Ministru kabineta 

2006.gada 30.maija noteiku-

mos Nr.443 „Valsts pētījumu 

programmu pieteikšanas, eks-

pertīzes un finansēšanas kārtī-

ba” ir paredzēta iespēja paga-

rināt valsts pētījumu program-

mu izpildes termiņu līdz pri-

oritāro zinātņu virziena termi-

ņa beigām 2009.gadā.  

 

Pamatojoties uz 2008.gadā 

pabeigto valsts pētījumu prog-

rammu iesniegumu par attiecī-

go programmu izpildes termi-

ņa pagarināšanu izvērtēšanu 

zinātniskās un tautsaimniecis-

kās ekspertīzes rezultātiem, to 

izpildes termiņš ir pagarināts 

līdz 2009.gada beigām. 

 

 Programmu termiņa pagari-

nāšana paver iespēju pabeigt 

2005.gadā un 2006.gadā uz-

sāktās valsts pētījumu prog-

rammas vienlaicīgi, pielīdzi-

not visu programmu noslēgu-

ma termiņu Ministru kabineta 

apstiprināto prioritāro zināt-

nes virzienu termiņa beigām 

2009.gadā. 

 

 

2009.gadā tiks veikta 

valsts pētījumu 

programmu uzraudzība 

un sagatavots gala 

ziņojums par visu 

programmu īstenošanu.  

 

 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/zinatne/valsts-petijumu-progr.html
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/zinatne/valsts-petijumu-progr.html
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/zinatne/valsts-petijumu-progr.html


  

 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums Nr.12 

10 

Uzklausot sabiedrības priekš-

likumus par birokrātisko šķēr-

šļu mazināšanas nepiecieša-

mību izglītībā un stiprinot 

prasības pēc kvalitatīvas izglī-

tības ieguves iespējām, IZM 

jau veikusi konkrētus darbus 

un turpina strādāt, nolūkā sa-

sniegt šos mērķus. 

 

Uzskatu, ka īpaši nozīmīga 

skolu saglabāšana ir ekono-

miski vājākajos Latvijas reģi-

onos, lai veicinātu jaunu cil-

vēku un ģimeņu ar bērniem 

palikšanu vai pat pārcelšanos 

uz šīm pašvaldībām, tādējādi 

sekmējot sabalansētu reģionu 

izaugsmi. Vienlaikus mana 

visdziļākā pārliecība ir, ka 

pedagoģiskā procesa rezultātu 

kvalitāte ir un paliek noteico-

šais kritērijs ikvienas skolas 

pastāvēšanai. Šajā sakarā atzi-

nības vērta ir vairāku Latvijas 

izglītības speciālistu iniciatīva 

Latvijas lauku skolu darbības 

stiprināšanai un pārvaldības 

uzlabošanai, jo tie ir reāli 

priekšlikumi, kas saskan arī ar 

IZM kopā ar sociālajiem par-

tneriem un pašvaldībām uz-

sāktajiem darbiem. 

 

IZM paveiktais izglītības kva-

litātes uzlabošanai un birokrā-

tisko šķēršļu mazināšanai: 

 

- pagājušā gada 22.decembrī 

valdība atbalstīja IZM izstrā-

dātos grozījumus Ministru 

kabineta noteikumos 

„Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”. Šie grozījumi 

izstrādāti, lai rūpētos par biro-

krātisko šķēršļu mazināšanu, 

izglītības iestāţu vadītāju un 

skolotāju profesionālās brīvī-

bas un atbildības palielināša-

nu, kā arī – lai skolām pašām 

ir iespējas lemt par sava darba 

organizēšanu. Ar šiem grozī-

jumiem tiek atcelti vispārējās 

izglītības iestāţu pedagogu 

amata vienību saraksti, dodot 

rīcības brīvību izvērtēt un 

noteikt nepieciešamos admi-

nistratīvo u.c. pedagoģisko 

personālu katrai skolai. Minē-

tie grozījumi atvieglo pašval-

dībām optimālu izglītības ie-

stāţu tīkla izveidi ar efektīvā-

ku finanšu izlietojumu, vien-

laikus – saglabājot izglītības 

pieejamību; 

 

- 10.februārī valdība apstipri-

nāja grozījumus Ministru kabi-

neta noteikumos „Vispārējās 

un profesionālās izglītības 

programmu licencēšanas kārtī-

ba”. Šie grozījumi nosaka 

vienkāršāku vispārējās un pro-

fesionālās izglītības program-

mu licences saņemšanas kārtī-

bu un grozījumu veikšanu jau 

licencētajās programmās. Šis 

darbs veikts, lai izglītības ie-

stādēs vairāk uzmanības un 

laika veltītu kvalitatīva izglītī-

bas procesa nodrošināšanai, kā 

arī – lai mazinātu dokumentu 

apriti un birokrātiskās proce-

dūras; 

 

- Nolūkā nodrošināt skolotā-

jiem iespējas konkurēt darba 

tirgū, 8.janvārī Valsts sekretā-

ru sanāksmē izsludināti grozī-

jumi noteikumos „Noteikumi 

par prasībām pedagogiem ne-

pieciešamajai izglītībai un 

profesionālajai kvalifikācijai”. 

Proti, tie pedagogi, kas profe-

sionālajā vidējā izglītībā iegu-

vuši pirmsskolas skolotāja 

profesionālo kvalifikāciju un 

pēc tam ieguvuši augstāko 

pedagoģisko izglītību, varēs 

strādāt pirmsskolā; tāpat tiek 

paredzēta iespēja sākumskolas 

(1.-4.klase) skolotājiem strādāt 

arī tālākā pamatskolas posmā 

(5. un 6.klase); kā arī ļauj sko-

lās strādāt jaunajiem speciālis-

tiem, kuri studiju laikā līdzte-

kus zinātnei, padziļināti pie-

vērsušies arī ar konkrēto zināt-

ni saistīta mācību priekšmeta 

metodikai vai didaktikai kādā 

no izglītības pakāpēm; 

 

- Nolūkā mazināt administra-

tīvo darbu un ievērot samērī-

guma principu atkarībā no 

skolas lieluma un skolēnu 

skaita izglītības iestādes akre-

ditācijas procesā, kā arī – ma-

zināt akreditācijas izdevumus, 

kas jāsedz pašvaldībām un 

pārsniedz 1000 latu, IZM 

sagatavojusi grozījumus Mi-

nistru kabineta noteikumos 

„Kārtība, kādā akreditē vispā-

rējās izglītības programma un 

izglītības iestādes, kā arī ates-

tē valsts un pašvaldību dibinā-

to vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītī-

bas iestāţu vadītājus”; 

 

- Savukārt, lai paaugstinātu 

vispārējās vidējās izglītības 

kvalitāti un vairotu skolēnu 

atbildību par sava darba – 

mācību – rezultātiem, IZM 

sagatavojusi izmaiņas prasī-

bām skolēnu pārcelšanai uz 

11. un uz 12.klasi. Grozījumi 

noteikumos „Par obligātajām 

prasībām izglītojamo uzņem-

šanai un pārcelšanai nākamajā 

klasē vispārējās izglītības 

iestādēs (izņemot internātsko-

las un speciālās izglītības 

iestādes)” šī gada 12.februārī 

izsludināti Valsts sekretāru 

sanāksmē un plānots, ka jaun-

ās prasības stāsies spēkā ar 

2009./2010.mācību gadu. 

 

Sarunās ar sociālajiem partne-

riem, īpaši – ar skolotājiem, 

direktoriem, skolēniem, vecā-

kiem un uzņēmējiem, esmu 

guvusi pārliecību, ka šīs un 

vēl daudzas citas kopīgi izdis-

kutētas un īstenotas izmaiņas 

veicinās Latvijas izglītības 

kvalitāti un atbilstošu rezultā-

tu sasniegšanu, ļaus skolotā-

jiem pedagoģiski radoši strā-

dāt un kalpos par pamatu sa-

balansēta skolu tīkla attīstībai. 

 

Izglītības un zinātnes ministre 

Tatjana Koķe 

Pārmaiņas izglītības kvalitātes uzlabošanai un birokrātisko šķēršļu 

mazināšanai 

 

Rosinu ikvienu izglītībā 

iesaistīto nākt ar sa-

viem priekšlikumiem, 

ieklausīties konstruktī-

vās idejās un kopīgi 

rast iespējas kvalitatī-

vas skolu darbības no-

drošināšanai, tajā skai-

tā – katrā pašvaldībā.  
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Vidusskolās plāno ieviest stingrākus nosacījumus pārcelšanai uz 

nākamo klasi 

Lai paaugstinātu vispārējās 

vidējās izglītības kvalitātes 

līmeni un vairotu skolēnu 

atbildību par saviem mācību 

rezultātiem, Izglītības un zi-

nātnes ministrija (IZM) saga-

tavojusi grozījumus Ministru 

kabineta (MK) noteikumos 

par obligātajām prasībām sko-

lēnu uzņemšanai un pārcelša-

nai nākamajā klasē. Grozījumi 

paredz, ka uz vidusskolas 11. 

un 12.klasi jaunieši tiks pār-

celti tikai ar sekmīgām atzī-

mēm (4 un vairāk balles). 

Kopumā atbalstu prasību pa-

lielināšanai daţādās sarunās 

un auditorijās pauduši gan 

IZM sociālie un sadarbības 

partneri, gan skolu direktori, 

skolotāji un skolēnu vecāki.  

 

Pašreiz spēkā esošie normatī-

vie akti pieļauj 10.-11.klašu 

skolēnu pārcelšanu nākamajā 

klasē ar divām nesekmīgām 

atzīmēm.  

 

Statistikas dati liecina, ka ap-

tuveni 13% jauniešu, kas uz-

sāk mācības 10.klasē, tomēr 

neiegūst vidējo izglītību. Daļa 

mācības kādā no vidusskolas 

klasēm pārtrauc, bet daļa 

12.klasi pabeidz, iegūstot ne-

vis atestātu par vispārējo vidē-

jo izglītību, bet liecību. Tāpēc 

IZM rosina paaugstināt vispā-

rējās vidējās izglītības ieguves 

kvalitātes prasības, nepieļaujot 

situāciju, ka 10. un 11.klasē uz 

nākamo klasi tiek pārcelti sko-

lēni ar nesekmīgām atzīmēm. 

 

Saskaņā ar Vispārējās izglītī-

bas likumu, vidusskolā mācī-

bas var uzsākt jaunieši, kas 

ieguvuši apliecību par pamat-

izglītību (nevis liecību). Aplie-

cību par pamatizglītību sko-

lēns saņem, ja vērtējums, zem-

āks par 4 ballēm, ir ne vairāk 

kā trijos mācību priekšmetos 

gadā vai kādā no valsts pār-

baudījumiem. Savukārt valsts 

un pašvaldību vispārējās vidē-

jās izglītības iestādes, uzņemot 

skolēnus 10.klasē, ir tiesīgas 

rīkot iestājpārbaudījumus. 

Tomēr pieredze rāda, ka, uzsā-

kot mācības vidusskolas pos-

mā, ne visi jaunieši pret mācī-

bu procesu un savas karjeras 

plānošanu izturas atbildīgi. 

MK noteikumu projekts 

„Grozījumi Ministru kabineta 

2005.gada 1.novembra notei-

kumos Nr.822 „Noteikumi 

par obligātajām prasībām 

izglītojamo uzņemšanai un 

pārcelšanai nākamajā klasē 

vispārējās izglītības iestādēs 

(izņemot internātskolas un 

speciālās izglītības iestādes)”  

2009.gada 12.februārī izsludi-

nāts Valsts sekretāru sanāk-

smē un pēc saskaņošanas pro-

cesa tiks virzīts apstiprināša-

nai MK. Plānots, ka grozījumi 

noteikumos stāsies spēkā ar 

2009./2010.mācību gadu. 

 

Pašreizējās izmaiņas saistītas 

ar 10.un 11.klašu skolēnu 

pārcelšanu nākamajā klasē. 

Taču, rūpējoties par vispārē-

jās vidējās izglītības kvalitāti, 

IZM kopā ar sadarbības un 

sociālajiem partneriem plāno 

pārskatīt arī prasības apliecī-

bas par pamatizglītību iegūša-

nai un uzņemšanai vidussko-

lās un ģimnāzijās.  

Grozījumi MK noteiku-

mos paredz, ka uz vi-

dusskolas 11. un 

12.klasi jaunieši tiks 

pārcelti tikai ar sekmī-

gām atzīmēm (4 un vai-

rāk balles).  

Šos divpadsmitos nekādas izmaiņas vairs neskars.  2007./2008.mācību gada Ogres vidusskolas 

12.b klases absolventi. Nu jau viņi ir studenti.  



 

Lai izglītības iestādēs vairāk 

uzmanības un laika varētu 

veltīt kvalitatīva izglītības 

procesa nodrošināšanai, lai 

mazinātu dokumentu apriti un 

birokrātiskās procedūras izglī-

tības iestādēs un Izglītības un 

zinātnes ministrijā (IZM), 

veikti grozījumi vispārējās un 

profesionālās izglītības prog-

rammu licencēšanas kārtībā. 

10.februārī MK apstiprināts 

IZM sagatavotais MK notei-

kumu projekts „Grozījumi 

Ministru kabineta 2006.gada 

3.janvāra noteikumos Nr.9 

„Vispārējās un profesionālās 

izglītības programmu licencē-

šanas kārtība””. 

 

Šie grozījumi nosaka vienkār-

šāku vispārējās un profesionā-

lās izglītības programmu li-

cences saņemšanas procedūru 

un grozījumu veikšanu jau 

licencētajās programmās. Vis-

pārējās izglītības programmu 

licencēšanas kārtība kopumā 

netiek mainīta un iepriekš 

izsniegtās licences paliek spē-

kā līdz tajās norādītā derīgu-

ma termiņa beigām. 

 
Jauninājumi nosaka, ka licen-

ci turpmāk izsniegs uz neno-

teiktu laiku (nevis uz 10 ga-

diem, kā tas bija līdz šim), 

tādējādi licence dod tiesības 

skolai uzsākt kādas izglītības 

programmas īstenošanu, bet 

izglītības programmas īsteno-

šanas kvalitāte tiek pārbaudīta 

ne retāk kā reizi 6 gados – 

skolas akreditācijas procesā. 

 

Vienlaikus, lai daţādotu izglī-

tības piedāvājumu un veidotu 

to atbilstošāku skolēnu un 

audzēkņu vajadzībām, spējām 

un interesēm, IZM rosina sko-

lotājus izstrādāt savas autor-

programmas. Turklāt, pagājušā 

gada septembrī valdības atbal-

stītajā informatīvajā ziņojumā 

„Par priekšlikumiem izglītības 

iestāţu tīkla attīstībai”, teikts, 

ka principa „nauda seko skolē-

nam” ieviešanas kontekstā 

jāņem vērā vairāki kritēriji 

(koeficienti), tajā skaitā – īste-

nojamās izglītības program-

mas specifika. Proti, nepiecie-

šams ar attiecīgā koeficienta 

piemērošanu atbalstīt skolu 

iniciatīvu inovatīvu, uz bērna 

iekšējā potenciāla attīstību 

vērstu, programmu izstrādi un 

īstenošanu skolās. Tādējādi 

skolas tiktu rosinātas piesaistīt 

skolēnus. 

 
Lai saņemtu licenci vispārējās 

izglītības programmas īsteno-

šanai, izglītības iestādei IZM 

jāiesniedz iesniegums, kam 

pievienota izglītības iestādes 

izstrādāta izglītības program-

ma. Šodien atbalstītie MK 

noteikumu grozījumi saskaņā 

ar Vispārējās izglītības liku-

ma 18.panta 3.daļā noteikto 

paredz izglītības iestādei pa-

pildu tiesības iesniegumā no-

rādīt, ka tā īstenos IZM izstrā-

dātajam programmas parau-

gam atbilstošu vispārējās iz-

glītības programmu. Tādā 

gadījumā iesniegumam par 

licencēšanu izglītības prog-

ramma nav jāpievieno.  

 

Lai vienkāršotu licences sa-

ņemšanas kārtību, MK nor-

matīvais akts papildināts ar 

diviem pielikumiem – iesnie-

guma formu vispārējās izglītī-

bas programmas licences sa-

ņemšanai un iesnieguma for-

mu profesionālās izglītības 

programmas licences saņem-

šanai. 

  

Ar MK 2006.gada 3.janvāra 

noteikumos Nr.9 „Vispārējās 

un profesionālās izglītības 

programmu licencēšanas kār-

tība” varat iepazīties šeit 

 

Vienkāršo licenču izsniegšanas procesu 
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IZM un Latvijas vecāku apvienība „VISI” vienojas par turpmāko 

sadarbību   

Izglītības un zinātnes ministri-

ja un Latvijas Vecāku apvie-

nība „VISI” plāno rīkot kopī-

gu forumu, veltītu aktuāliem 

izglītības jautājumiem – par to  

25.februārī tikšanās laikā vie-

nojās IZM un Latvijas Vecāku 

apvienības „VISI” pārstāvji.  

 

Forums paredzēts aprīlī ar 

mērķi stiprināt sociālo dialogu 

ar vienu no nozīmīgākajām 

IZM mērķauditorijām – vecā-

kiem, kā arī – turpināt darbu, 

lai kopīgi rastu atbilstošākos 

risinājumus izglītībā nozīmī-

gos jautājumos.  

 

Paredzēts, ka šajā forumā gal-

venie apsprieţamie temati būs 

izglītības kvalitāte, audzināša-

nas jautājumi, izglītības saturs, 

kā arī – pēctecībai, īpaši – 

pirmsskolas un sākumskolas 

pārejas posmā.  

Tikšanās laikā abas puses 

pauda vienprātību par sadar-

bības stiprināšanu, jo gan 

ministrijai, gan vecākiem sva-

rīgi ir apmainīties viedokļiem, 

izteikt priekšlikumus un kopī-

gi rast atbilstošākos risināju-

mus.    

 

Grozījumi nosaka vien-

kāršāku vispārējās un 

profesionālās izglītības 

programmu licences 

saņemšanas procedūru 

un grozījumu veikšanu 

jau licencētajās prog-

rammās.  

http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/mk-noteikumi/vispareja-izglitiba.html
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Zināmi 2009./2010.mācību gada un mācību semestru sākuma un 

beigu laiki 

Vispārējo izglītības iestāţu 1.-

8.klašu un 10.-11.klašu skolē-

niem 2009./2010.mācību gads 

sāksies 2009.gada 1.septembrī 

un beigsies 2010.gada 

31.maijā. 9.klašu skolēniem 

mācības beigsies 2010.gada 

21.maijā, bet mācību gads 

noslēgsies 11.jūnijā. Savukārt 

12.klasēm mācības beigsies 

2010.gada 21.maijā, bet mācī-

bu gads - 18.jūnijā. 

Pirmais semestris skolās ilgs 

no 2009.gada 1.septembra līdz 

2009.gada 22.decembrim; 

otrais semestris - no 

2010.gada 6.janvāra līdz 

31.maijam (izņemot 9. un 

12.klases skolēnus, kuriem 

otrais semestris noslēgsies 

attiecīgi 11. un 18.jūnijā). 

Rudens brīvdienas noteiktas 

no 2009.gada 26. līdz 

30.oktobrim; Ziemassvētku 

brīvdienas – no 2009.gada 

23.decembra līdz 2010.gada 

5.janvārim; pavasara brīvdie-

nas – no 29.marta līdz 

5.aprīlim; vasaras brīvdienas 

– no 1.jūnija līdz 31.augustam 

(izņemot 9. un 12.klašu skolē-

nus, kuriem brīvdienas eksā-

menu dēļ sāksies vēlāk). 

Katra skola var patstāvīgi pie-

ņemt lēmumu par vienu nedēļu 

ilgām papildu brīvdienām otrā 

semestra laikā 1.klases skolē-

niem. Otrajā semestrī izglītī-

bas iestādēs tiek organizēta 

projektu nedēļa, tās norises 

laiku katra skola nosaka pati. 

Ja mācību gada laikā iestājas 

ārkārtējas situācijas, kuras 

iepriekš nevar paredzēt un 

kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu 

nedēļu) nav iespējams nodroši-

nāt mācību procesu atbilstoši 

normatīvajos aktos noteikta-

jām prasībām, izglītības iestā-

des dibinātājs pēc konkrēto 

ārkārtējās situācijas apstākļu 

izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt 

lēmumu 1.–8.klašu un 10.–

11.klašu skolēniem pagarināt 

mācību gadu. 

 

Izglītības un zinātnes ministri-

jas sagatavotais Ministru kabi-

neta (MK) noteikumu projekts 

„Noteikumi par 

2009./2010.mācību gada un 

mācību semestru sākuma un 

beigu laiku” 2009.gada 

10.februārī apstiprināts MK 

sēdē. 

 

Katru gadu MK noteikumu 

projekta apspriešanas laikā 

izvēršas debates par iespēja-

majām izmaiņām mācību ga-

da sākuma un beigu laikos. 

Daļā sabiedrības valda uz-

skats, ka skolēni tiek pārslo-

goti ar mācību saturu, bet, 

pagarinot mācību laiku, saturu 

varētu izkārtot vienmērīgāk. 

Pastāv arī viedoklis, ka vasa-

ras brīvdienas trīs mēnešu 

garumā ir pārāk ilgas un ka 

brīvlaika saīsināšana varētu 

mazināt nesekmīgo skolēnu 

skaitu. IZM mājaslapā veikta-

jā aptaujā vairāk nekā 80 pro-

centu aptaujas dalībnieku 

pauda viedokli, ka mācību 

gada pagarināšana nesekmību 

nesamazinās. 

 

Lai rosinātu ikvienu intere-

sentu izteikt savu viedokli un 

priekšlikumus, IZM mājasla-

pā sadaļā „Tavs viedoklis” 

tika aizsāktas diskusijas 

„Mācību gada pagarināšana: 

jā vai nē?”. Viedokļu un 

priekšlikumu iesniegšana par 

iespējamām izmaiņām mācību 

gada garumā mājaslapā   jo-

projām turpinās. 

Nr.12 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

„Mācību gada pagari-

nāšana: jā vai nē?” - 

viedokli un priekšliku-

mus par šo tēmu ik-

viens interesents aici-

nāts izteikt  IZM mājas-

lapā sadaļā „Tavs vie-

doklis” 

Plāno paplašināt studentu iespējas saņemt studiju un studējošo 

Par studiju un studējošo kredī-

tiem varēs galvot arī personas, 

kuras pašas saņem vai atmak-

sā šos vai arī citus kredītus, ja 

vien potenciālā galvinieka 

ienākumi būs pietiekami – 

ikmēneša maksājumi kredīt-

saistību dzēšanai nepārsniegs 

40 % no ikmēneša ienāku-

miem. To paredz Izglītības un 

zinātnes ministrijas (IZM) 

sagatavotie grozījumi Minis-

tru kabineta 2001.gada 

29.maija noteikumos Nr.220 

„Kārtība, kādā tiek piešķirts, 

atmaksāts un dzēsts studiju 

kredīts un studējošā kredīts no 

kredītiestādes līdzekļiem ar 

valsts vārdā sniegtu galvoju-

mu”, kas 2009.gada 

12.februārī izsludināti Valsts 

sekretāru sanāksmē. 

 

Grozījumi izstrādāti, ņemot 

vērā Latvijas Studentu apvie-

nības iesniegtos priekšliku-

mus, kā arī Latvijas Rektoru 

padomes priekšlikumus, lai 

mazinātu šķēršļus, kas kavē 

būtisku augstskolu funkciju 

veikšanu – attiecībā uz studiju 

pieejamības nodrošināšanu. 

Jaunā kārtība paredz arī iespē-

jas galvot par vairākiem stu-

dentiem, ja vien galvinieka 

ikmēneša ienākumi ir vienādi 

ar valstī noteikto mēnešalgu, 

kura reizināta ar studējošo 

skaitu, par kuriem galvo. 

 

Paplašinot galvinieku par 

studiju un studējošo kredītiem 

loku, tiks radītas lielākas ie-

spējas studentiem piekļūt kre-

dītu resursiem. Jāpiebilst, ka 

2009.gadā IZM nodrošinājusi  

http://izm.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/3232.html
http://izm.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/3232.html
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12.klases skolniece Vita Štro-

bindere, kura bija Komunikā- 

valsts izsniedzamā galvojuma 

apjoma studiju un studējošo 

kredītiem būtisku palielināju-

mu. Studiju kredītiem piešķir-

ti 18,95 miljoni latu (5,8 mil-

joni jeb 40% vairāk nekā 

2008.gadā), bet studējošo kre-

dītiem piešķirti 10,69 miljoni 

latu (saglabāts 2008.gada lī-

menis). 2008.gadā tika no-

slēgts 4291 studiju kredīta 

līgums par 11,72 miljoniem 

latu un 1728 studējošo kredīta 

līgumi par 6,05 miljoniem 

latu. 

 

Noteikumu projekts precizē 

arī kredīta galvinieka nomai-

ņas kārtību, precizēta arī kre-

dītiestāţu sniegtā informācija 

par kredīta ņēmējiem, kuri 

pēdējo sešu mēnešu laikā nav 

veikuši regulārus kredīta un 

kredīta procentu maksājumus 

izmantošanas kārtību, nepare-

Konkursa 1.kārtai ese-

jas jāiesūta līdz 

2009.gada 9.martam 

Nr.12 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Turpinājums no 13.lpp. 

Jauniešus aicina piedalīties konkursā par NATO 

Lai veicinātu jauniešu zināša-

nas un interesi par NATO un 

starptautiskās drošības un 

aizsardzības politikas jautāju-

miem, tādējādi sekmējot jaun-

ās paaudzes politisko iesaistī-

šanos, neatkarīgu izpētes dar-

bu, analīzes un erudīcijas spē-

ju uzlabošanos, kā arī lēmumu 

pieņemšanas procesa izpratni, 

jaunieši aicināti piedalīties 

konkursā „NATO 60 gadu 

pieredze – quo vadis?”. 

 

Konkursā var piedalīties ik-

viens 18-26 gadus vecs stu-

dents vai aktīvs jaunietis 

(izņemot konkursa organizē-

šanā iesaistīto LATO un Ār-

lietu ministrijas darbinieku 

ģimenes locekļus). 

 

Lai piedalītos konkursā, jaun-

iešiem jāizveido komanda 

divu cilvēku sastāvā. Konkurss 

norisināsies latviešu valodā, 

taču vēlamas ir labas angļu 

valodas zināšanas, kas nepie-

ciešamas, lai pilnvērtīgi saga-

tavotos konkursam un uzvaras 

gadījumā braucienam uz NA-

TO galveno mītni Briselē. 

 

Konkurss sastāv no divām 

kārtām. Pirmā kārta - eseju 

izstrāde un iesūtīšana, otrā 

kārta - 28 labāko komandu 

dalība NATO samita simulāci-

jas spēlē. 

 

Konkurss tika izsludināts 

2009.gada 16.februārī, eseju 

iesūtīšanas termiņš ir 9.marts 

līdz plkst. 16:00. 

 

Eseju konkursa uzvarētāji tiek 

paziņoti 16.martā, kad noslēg-

sies konkursa pirmā kārta un 

28 labākajām komandām tiks 

izsūtīta informācija par otrās 

kārtas norisi. 

Konkursa otrajā kārtā, 

27.martā, 28 labāko eseju 

komandas piedalīsies NATO 

samita simulācijas spēlē. 

 

Simulācijas spēles beigās tiks 

noskaidrotas 6 labākās ko-

mandas. Pirmās trīs iegūs 

iespēju apciemot NATO gal-

veno mītni Briselē, trīs pārē-

jās saņems dāvanu kartes no 

grāmatnīcas „Valters un Ra-

pa”. 

 

Plašāka informācija un kon-

kursa nolikums atrodams Ār-

lietu ministrijas mājaslapā: 

 

 

Plašāk par studiju un studējošo kredītu saņemšanu, dzēšanu un atmaksu 

lasiet Studiju fonda mājaslapā 
 

Latvijas vidusskolas saņems zinātniskā institūta izdotu filmu 

 Lai radītu interesi par fiziku 

un tās apakšnozari – materiāl-

zinātnēm, skaidrotu enerģēti-

kas problēmas un Latvijas 

zinātnes veikumu šajā nozarē, 

Latvijas Universitātes aģentū-

ra „LU Cietvielu fizikas insti-

tūts” ar (IZM finansiālu atbal-

stu izveidojis informatīvu, 

populārzinātnisku filmu, kuru 

saņems visas Latvijas vidus-

skolas. Filmas mērķis ir jaun-

iešiem radīt priekšstatu par to, 

kā zinātnes sasniegumi ietek-

mē mūsu ikdienu, skolēni uz-

zinās par institūta veiktajiem 

pētījumiem, to aktualitāti šo-

dien un skatu nākotnē.  

Filmā iekļauts arī atskats uz 

institūta organizētajiem pasā-

kumiem 2008.gadā - ekskursi-

jām institūta laboratorijās, 

konkursiem un valstī labāko 

vidusskolu zinātniski pētnie-

cisko darbu fizikas priekšme-

tā aizstāvēšanas pasākumu. 

 

http://www.am.gov.lv/lv/dp/Jaunumi/konkurss-NATO-SAMITA-SIMULACIJAS-SPELE/
http://www.am.gov.lv/lv/dp/Jaunumi/konkurss-NATO-SAMITA-SIMULACIJAS-SPELE/
http://www.sf.gov.lv/?sadala=144


 

Jau otro gadu starptautiskās 

izglītības izstādes „Skola” 

ietvaros no 26.februāra līdz 

1.martam Latvijas profesi-

onālās izglītības iestāţu 

audzēkņi piedalīsies profe-

sionālās meistarības kon-

kursā „Jaunais profesionā-

lis”, šogad savu meistarību 

apliecinot būvniecībā, me-

hatronikā, metināšanā un 

ēdienu gatavošanā. Sest-

dien, 28.februārī, izstādes 

apmeklētājiem starptautiskajā 

izstāţu centrā „Ķīpsala” būs 

iespēja vērot, kā konkursa 

dalībnieki ar saviem skolotā-

jiem paraugdemonstrējumā 

veidos 16 metru garu sviest-

maizi. 

Konkursu „Jaunais profesionā-

lis” organizē Izglītības un zi-

nātnes ministrija (IZM) un 

IZM Profesionālās izglītības 

administrācija sadarbībā ar 

atbalstītājiem. 

Vēlmi piedalīties konkursā 

izteikuši 104 dalībnieki no 33 

profesionālās izglītības iestā-

dēm. Vislielākais dalībnieku 

skaits - 60 audzēkņu no 12 

profesionālajām izglītības 

iestādēm – piedalīsies aktivi-

tātē „Arhitektūra un būvniecī-

ba”. Tās ietvaros notiks vairā-

ki profesionālās meistarības 

konkursi: 

Sausā būve un ēkas siltinā-

šana, kurā dalībniekiem būs 

jāveic starpsienu montēšana  

Konkursa „Jaunais profesionālis 2009” laikā veidos 16 metru garu sviestmaizi 
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atbilstoši zīmējumam, jāsaga-

tavo virsma flīzēšanai, jāveic 

ārsienas siltināšanu ar putupo-

listirolu, kā arī jāsagatavo 

dekoratīvā krāsojuma darba 

virsma. Šim konkursam ir 

pieteiktas 12 profesionālās 

izglītības iestāţu audzēkņu 

komandas. 

 

Flīzēšana. Konkursanti veiks 

sienas un grīdas hidroizolāci-

ju, flīzēs sienas un grīdu atbil-

stoši uzdevumiem; 

Foto: 

F64 
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Dekoratīvā krāsošana 

konkursa dalībnieki veiks 

divus darbus : obligāto - ar 

brīvu roku velk 10 vienāda 

platuma slejas ar pāreju no 

tumšākas krāsas uz gaišāku, 

un brīvo dekoratīvo krāsoju-

mu (sienas laukums izmēri 

1,2x1,5m). 

 

Dekoratīvās apmešanas 

konkursa dalībniekiem būs 

jāizveido atbalstītāja SIA 

KNAUF logo, izmantojot 

divu veidu apmetumus. 

Aktivitātes atbalstītājs SIA 

KNAUF, kā arī ROBERT 

BOSCH SIA. 

 

Mehatronikā (mehānismu 

vadība ar integrētu elektro-

nikas un datortehnikas palī-

dzību) sacentīsies četras 

komandas, katrā divi dalībnie-

ki. Uzvarētāju komandai būs 

iespēja apliecināt savus spēkus 

sacensībā ar pagājušā gada 

konkursa laureātiem Oskaru 

Lubiņu un Reini Otisonu no 

Rīgas Tehniskās koledţas. 

Šiem puišiem jau ir Eiropas 

konkursu pieredze - viņi pār-

stāvēja Latviju profesionālās 

meistarības konkursā 

„EuroSkills 2008” Roterdamā, 

Nīderlandē. 

Tāpat kā iepriekšējā gadā, 

konkursu „Robota program-

mēšana” atbalsta SIA FESTO. 

Metināšanas konkursā savus 

spēkus demonstrēs 17 audzēk-

ņu no 9 profesionālās izglītī-

bas iestādēm. Aktivitātē notiks 

divi konkursi - rokas lokmeti-

nāšanā un lokmetināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās 

gāzes vidē. Konkursa atbalsta 

ESAB OY Latvijas filiāle, 

nodrošinot konkursa darba 

vietas, savukārt materiālus 

nodrošina SIA „Severstaļlat” 

un SIA”AGA”. 

 

Profesionālās meistarības 

konkursā „Ēdienu gatavoša-

na” piedalās 16 profesionālās 

izglītības iestāţu audzēkņi. 

Konkursa uzdevums – 

„Sviestmaizes”. 28.februārī 

konkursa dalībnieki ar saviem 

skolotājiem paraugdemonstrē-

jumā veidos 16 metru garu 

sviestmaizi. Paraugdemons-

trējuma atbalstītāji ir Biedrī-

ba ,,Siera klubs” un Biedrība 

„Mārketinga padome”. Kon-

kursa atbalstītāji - Latvijas 

Viesnīcu un restorānu asoci-

ācija, Latvijas Pārtikas  

Turpinājums no 15.lpp. 
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uzņēmumu federācija, Pavāru 

klubs, SIA „DIETA LTD”, 

SIA „MAXIMA Latvija”, 

Coca-Cola Hellenic Latvia, 

SIA Double coffee, A/S Han-

zas Maiznīcas, A/S 

„MAIZNĪCA DINELLA”, 

AS „Jelgavas gaļas kombi-

nāts”, „ISLANDE HOTEL”. 

 

Lai atspoguļotu konkursa 

norisi, tiks izmantota SIA 

„BIROTEH” tehnika. 

 

Konkurss izstāţu centrā 

„Ķīpsala” notiek visas četras 

izstādes „Skola 2009” dienas 

– no 26.februāra līdz 

1.martam. Konkursa uzvarē-

tāju apbalvošana – svētdien, 

1.martā, no plkst.16:00. 

Fotomirkļi no izstādes “Skola 2009” atklāšanas  
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eTwinning gadskārtējā konfe-

rencē, kas šogad notika Prāgā 

no 13. līdz 15. februārim, Ei-

ropas Komisija pasniedza 

balvu eTwinning projektam, 

kurā piedalījās arī Latvijas 

skola. Projektā „The Pizza 

Business Across Europe”, kas 

tika veidots jauniešiem vecu-

mā no 16 līdz 19 gadiem, 

veiksmīgi iesaistījās Rīgas 

Uzņēmējdarbības koledţas 

skolēni skolotāja Rūdolfa Ze-

mesarāja vadībā. 

 

Kā stāsta eTwinning Nacionā-

lā atbalsta dienesta vadītāja 

Guna Stahovska, konferences 

svarīgākais notikums ir balvu 

pasniegšanas ceremonija, kurā 

šoreiz balvas saņēma desmit 

labākie 2007.–2008. mācību 

gada eTwinning projekti. Vēr-

tēšana notika piecās kategori-

jās, no kurām trīs iedalītas 

vecuma grupās (4-11, 12-15, 

16-19), viena pēc mācību 

priekšmetiem (matemātika un 

eksaktās zinātnes) un viena, 

kuru sponsorēja Francijas pre-

zidentūra, attiecās uz franču 

valodas izmantošanu. 

 

Tika vērtēti vairāk nekā 500 

daţādi projekti, pamatojoties 

uz to inovatīvajiem aspektiem, 

iekļaušanu mācību program-

mā, sadarbību, radošu IKT 

izmantošanu, kā arī pārnesa-

mību.  Desmit finālisti no 40 

skolām 21 valstī (Apvienotajā 

Karalistē, Beļģijā, Bulgārijā, 

Čehijā, Francijā, Grieķijā, Is-

landē, Īrijā, Itālijā, Kiprā, Lat-

vijā, Lietuvā, Luksemburgā, 

Maltā, Polijā, Portugālē, Ru-

mānijā, Slovākijā, Spānijā, 

Ungārijā un Zviedrijā) tika 

izvirzīti galvenajai apbalvoša-

nai. 

 

Par labāko projektu vecuma 

grupā 16-19 gadi tika atzīts 

Itālijas, Portugāles, Ungārijas, 

Rumānijas, Polijas, Bulgārijas 

un arī Latvijas skolu kopīgi 

veidotais projekts eTwinning 

vidē „The Pizza Business 

Across Europe”.  

 

Projekta mērķis bija izzināt 

picas cepšanas tradīcijas visā 

Eiropā, vienlaikus iepazīstot 

iesaistīto skolēnu ikdienu, 

izpratni par picu un tās recep-

tēm, kā arī radīt iespēju uz-

sākt mazo biznesu – picas 

pārdošanu gan vienaudţiem, 

gan, iespējams, arī plašāk. 

 

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 komunikāci-

ju tehnoloģijas) palīdzību.  

 

Nozīmīgs akcents tiek likts arī 

uz savstarpējas komunikācijas 

attīstīšanu, tādējādi papildus 

motivējot bērnus apgūt arī 

svešvalodas. eTwinning pie-

dāvā unikālu iespēju skolām 

ne tikai piedalīties sadarbību 

projektos ar augsti attīstītu 

atbalsta sistēmu un veselu 

virkni tiešsaistes rīku, bet arī 

aktīvi nodoties savam profesi-

onālajam ieguldījumam un 

saņemt atzinību par savu dar-

bu kvalitāti. 

 

Līdz 2008.gada oktobra bei-

gām Latvijā eTwinning apakš-

programmā ir reģistrētas 339 

skolas, 367 dalībnieki un 83 

projekti. Kopumā Eiropā 

eTwinning apakšprogrammā 

ir reģistrējušies 54 466 aktīvi 

dalībnieki. Sīkāka informācija 

par eTwinning darbību Latvijā 

atrodama www.etwinning.lv, 

par eTwinning darbību Eiropā 

– www.etwinning.net. 

Pirmo reizi eTwinning Eiropas Gada balva tiek arī Latvijas skolai 

Sīkāka informācija par 

eTwinning darbību Lat-

vijā atrodama 

www.etwinning.lv,  

par eTwinning darbību 

Eiropā – 

www.etwinning.net. 

R.Zemesarājs kopā ar kolēģēm no Portugāles un Ungārijas 

projekta stendā Prāgā. 
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  „Ēnu diena ir mūsdienīgs 

veids karjeras izglītībai, kas ir 

interesants gan jauniešiem, 

gan daţādu nozaru speciālis-

tiem” – atzīst „ēnas” un 

„ēnojamie”, kuri 18.februārī 

satikās Izglītības un zinātnes 

ministrijā (IZM). 

 

Skolēnu ieinteresētība par 

iespējām iepazīties ar IZM 

vadošo amatpersonu darbu 

bija liela – „ēnošanai” pietei-

cās gandrīz 70 

„ēnotgribētāju”, pārsvarā vi-

dusskolēni, kuri savās pietei-

kuma vēstulēs par nākamās 

profesijas izvēli apliecināja 

atbildīgu attieksmi lēmumu 

pieņemšanā. 

 

Visspraigākā diena līdz asto-

ņiem vakarā izvērtās izglītības 

un zinātnes ministres Tatjanas 

Koķes „ēnai” – Rīgas 

2.vidusskolas 11.klases skol-

niecei un vienlaikus arī šīs 

skolas skolēnu pašpārvaldes 

izglītības ministrei Kristīnei 

Mellupei. 

Kristīne kopā ar ministri no 

rīta strādāja ar dokumentiem,  

piedalījās ministres intervijā 

Latvijas Radio par prasību 

paaugstināšanu pārcelšanai no 

klases uz klasi. Darba kārtībā 

bija arī daţādas sanāksmes.    

Pēcpusdienā Kristīne kopā ar 

ministri piedalījās „Ēnu dienu” 

preses konferencē Latvijas 

Nacionālajā teātrī, kur stāstīja 

par saviem iespaidiem un at-

bildēja uz mediju jautājumiem. 

Jauniete atzina, ka ministres 

darba diena ir ļoti saspringta 

un intensīva – tikšanās pēc 

tikšanās un katra par atšķirī-

giem jautājumiem. . 

 

T.Koķe īpaši atzinīgi vērtē 

„Ēnu dienas” ideju: „Tā ir 

veiksmīga, vērtīga un mērķtie-

cīga mācīšanās darba vietā, 

kas atbilst mūsdienu dinamis-

kajam laikmetam. Turklāt, 

svarīgi, ka informācijas apmai-

ņa ir nepastarpināta un vienno-

zīmīgi ir abpusēji lietderīga”. 

Ministre atzīst, ka valsts iestā-

žu, īpaši IZM, iesaistīšanās 

„Ēnu dienā” ir veids gan kā 

vairot jauniešu zināšanas un 

izpratni par IZM darbu, gan 

stiprināt IZM prestiţu – šī 

ministrija ir īpaša, jo strādā ar 

Latvijas nākotni un nākotnei. 

 

„Pieredze, ko šodien ieguvu, 

ir ļoti noderīga. Uzzināju 

daudz jaunas informācijas, 

guvu priekšstatu par darbu 

IZM. Esmu ļoti apmierināta 

ar savu „ēnojamo,” saka Og-

res ģimnāzijas 12.klases skol-

niece Jūlija Miļča, kura 

„ēnoja” IZM valsts sekretāra 

vietnieci nozares politikas 

jautājumos Kristīni Vāgneri. 

 

„Šo dienu vērtēju ļoti pozitīvi. 

Esmu ieguvusi jaunu informā-

ciju, izpratusi līdz šim ne-

skaidros jautājumus par Lat-

vijas izglītības sistēmu. Saru-

nas ar manu ēnas devēju un 

viņas kolēģiem lika man vēl-

reiz rūpīgi pārdomāt savas  

profesijas izvēli,” piebilst 

Skaistkalnes vidusskolas 
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Ēnu diena palīdz pieņemt lēmumu nākamās profesijas izvēlē 

cijas nodaļas vadītājas Da-

ces Jansones – Klasiņas 

ēna. 

 

Ēnu dienā dažādu Latvijas 

skolu jaunieši IZM iepazi-

nās arī ar jurista profesiju, 

„ēnoja” Augstākās izglītī-

bas departamenta, Struktūr-

fondu departamenta un 

Sporta departamenta direk-

torus un viņu vietniekus, 

atzīstot, ka viņu darbs pa-

tiesībā nemaz nav tik 

„sauss”, kā šķitis, no malas 

raugoties. 

 

„Ēnu dienas projekts virza 

jauniešus nebaidīties, būt 

uzņēmīgiem, mērķtiecī-

giem. omāt par nākamās 

profesijas izvēli nekad nav 

par agru un ikviena iespēja, 

kas palīdz pieņemt pareizo 

lēmumu, jācenšas izman-

tot,” uzsver Izglītības un 

zinātnes ministrijas valsts 

sekretārs Mareks Gruške-

vics, kuru “ēnoja”Liepājas 

15.vidusskolas skolniece 

Ilva Bērza. 
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Šogad jau devīto reizi norisi-

nājās profesionālās izglītības 

iestāţu mācību metodisko 

līdzekļu skate „Pieredze”, ko 

organizē IZM Profesionālās 

izglītības administrācija. 

Šoreiz izvirzītās tēmas bija – 

metodiska izstrādne 

„Kvalifikācijas prakses uz-

ņēmumā metodiskais nodro-

šinājums” un/vai „Praktisko 

mācību izglītības iestādē 

metodiskais nodrošinājums”. 

 

Skatei vērtēšanai iesniedza 

89 darbus no 38 profesionā-

lās izglītības iestādēm. Pa-

pildus šiem darbiem vēl bija 

iespēja iepazīties un apskatīt 

trīs profesionālo izglītības 

iestāţu astoņus mācību me-

todiskos līdzekļus, kuri iz-

veidoti ESF ietvaros. 

Mācību metodisko līdzekļu 

skates „Pieredze” izvērtējot 

iesniegtos darbus, secināja, 

ka darbi atbilst izvirzītajām 

tēmām, atspoguļojot izglītī-

bas iestādes sadarbību ar 

sociālajiem partneriem, or-

ganizējot mācību prakses 

uzņēmumā un izglītības ie-

stādēs. Iesniegtos darbus 

vērtēja komisija, kuras sastā-

vā darbojās Latvijas Darba 

devēju konfederācijas, Latvi-

jas Brīvo arodbiedrību, Izglī-

tības un zinātnes ministrijas, 

profesionālās izglītības ad-

ministrācijas deleģētie pār-

stāvji.  

Pēc komisijas lēmuma: 

 

pirmā vieta un apbalvojums 

ar diplomu ir Skrundas 

arodvidusskolas skolotājai 

Guntai Stepanovai par meto-

disko izstrādni 

“Kvalifikācijas prakses uz-

ņēmumā metodiskais nodro-

šinājums" izglītības prog-

rammai "Ēdināšanas ser-

viss"”; 

 

otrā vieta un apbalvojums 

ar diplomiem ir Rīgas Būv-

amatniecības vidusskolas 

skolotājām  Nataļjai Isajevai 

un Dzintrai Baumanei par me-

todisko izstrādni 

„Kvalifikācijas prakses saturs 

un norise apdares darbu strād-

nieku profesijā”. 

 

trīs trešās vietas un apbalvo-

jumus ar diplomiem saņem 

Višku Profesionālās vidus-

skolas skolotāja Irēna Sipovi-

ča par metodisko izstrādni 

„"Kvalifikācijas prakses lauk-

saimniecības uzņēmumā meto-

diskais nodrošinājums izglītī-

bas programma 

"Lauksaimniecības tehnika"”; 

Jēkabpils Agrobiznesa kole-

džas skolotājas Tekla Rozen-

tāle un Vineta Gutāne par me-

todisko materiālu 

„Kvalifikācijas prakses rokas-

grāmata”; 

Jēkabpils Agrobiznesa kole-

džas skolotājas Valda Kalniņa, 

Inta Vaikule, Ingrīda Veipa, 

Tekla Rozentāle un Elita Sta-

fecka par metodisko materiālu 

„”Kvalifikācijas prakses ro-

kasgrāmata”. 

 

Atzinības rakstus saņem: 
Alsviķu profesionālās skolas 
skolotājas Daci Ēķi un Veroni-

ku Beču par metodisko iz-

strādni „Kvalifikācijas prakses 

metodiskais nodrošinājums 

Alsviķu profesionālajā skolā”; 

Lūznavas Profesionālās vi-

dusskolas skolotāju Vili Pa-

uliņu par metodisko izstrādni 

„Praktisko mācību "Motori" 

metodiskais nodrošinājums 

izglītības iestādē”; 

Lūznavas Profesionālās vi-

dusskolas skolotāju Silviju 

Smirnovu par „Metodisko 

izstrādni praktisko mācību 

priekšmetā "Zivju mazuļu ie-

guve"”; 

Liepājas Jūrniecības kole-

džas Jūrskolas skolotāju Tatja-

nu Robinu par „Metodisko 

nodrošinājumu kvalifikācijas 

praksei uz kuģiem”; 

Rīgas Būvamatniecības vi-

dusskolas skolotāju Astrīdu 

Viļumu par metodisko izstrād-

ni 

„Praktisko mācību miltu kon-

ditorejas izstrādājumu gatavo-

šanas tehnoloģijā metodiskais 

nodrošinājums”;   

Smiltenes tehnikuma skolotā-

ju Inesi Veidemani par meto-

disko izstrādni „Praktiskās 

mācības ēdienu gatavošanā un 

pasniegšanā”;  

Lūznavas Profesionālās vi-

dusskolas skolotājas Anitu 

Jakubāni un Irēnu Blusi par 

metodisko izstrādni „Praktisko 

mācību "Konditorejas izstrādā-

jumu gatavošanas tehnoloģija" 

metodiskais nodrošinājums 

izglītības iestādē”;  

Valsts Priekuļu lauksaimnie-

cības tehnikuma skolotāju 

Liānu Ozolanti par metodisko 

izstrādni „Grāmatvedība un 

nodokļi”;  

Vecbebru Profesionālā vi-

dusskolas skolotāju Ilzi Pa-

bērzu par „Metodiskie norādī-

jumi Izglītības programma 

"Ēdināšanas serviss" kvalifikā-

cijas prakses uzņēmumā meto-

diskais nodrošinājums”;  

Rīgas Vieglās rūpniecības 

tehnikuma skolotājas Alīnu 

Voskresensku, Tiju Puškundzi, 

Ņinu Miški par metodisko 

izstrādni „Apģērbu konstru-

ēšanas datorprogramma Acu-

Mark praktisko mācību meto-

diskais nodrošinājums kvalifi-

kācijai "Apģērbu modelēšanas 

un konstruēšanas speciālists"”; 

Rīgas Vieglās rūpniecības 

tehnikuma skolotāju Baibu 

Čadori par metodisko izstrādni 

„Datorprogrammas 

CorelDRAW X4 izmantošana 

stilistu darbā”;  

Rīgas Valsts tehnikuma Poli-

grāfijas centra skolotājas Taņu 

Grafovu un Ilgu Pētersoni par 

metodisko izstrādni „Izglītības 

programmas  „Iespieddarbu 

maketētājs” praktisko mācību 

darba uzdevumi, pārbaudes un 

diagnosticējošo darbu uzdevu-

mi un vērtēšanas kritēriji”;  

 

Mācību metodisko līdzekļu skates „Pieredze” 
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Jelgavas Amatniecības 

vidusskolas skolotāju Nonu 

Jakušovu par „Metodisko 

izstrādni praktisko mācību 

Jelgavas Amatniecības vi-

dusskolā metodiskais nodro-

šinājums”;  

Laidzes profesionālā vidus-

skolas skolotaju Antru Gār-

benu par „Metodiskais no-

drošinājums kvalifikācijas 

prakses norisei uzņēmumā”;  

Barkavas arodvidusskolas 
skolotāju Līgu Druvenieci 

par metodisko izstrādni 

„Metodiskie norādījumi kva-

lifikācijas prakses organizē-

šanai profesijā „Tūrisma 

pakalpojumu komercdarbi-

nieks””;  

Aizkraukles arodvidussko-

las skolotājus Rasmu Auzen-

bergu un Edgaru Brensonu 

par „Kvalifikācijas prakse 

Metodiskais palīgmateriāls 

prakses vadītājiem”; 

Aizkraukles arodvidussko-

las skolotāju Gaļinu Travki-

nu par „Metodiskā izstrādne 

praktiskajās mācībās "Logu 

un durvju ailu apdare"”;  

Jēkabpils Agrobiznesa ko-

ledžas skolotāju Ingrīdu 

Mārāni par „Metodisko ma-

teriālu. 

Praktiskās mācības. Darbs 

birojā”;  

Valmieras Pārtikas ražotā-

ju vidusskolas skolotāju 

Guntu Megni par „Praktisko 

mācību metodiskie materiāli 

miltu izstrādājumu gatavoša-

nā”;  

Barkavas arodvidusskolas 
skolotāju Ināru Salenieci par 

metodisko izstrādni 

„Kvalifikācijas prakses nori-

se izglītības programmai 

„Miltu izstrādājumu ražoša-

na””;  

Laidzes profesionālā vidus-

skolas skolotāju  Baibu Pur-

licu par metodisko izstrādni 

„Izglītības programmas 

"Sekretariāta un biroja 

darbs" prakse - metodiskie  

norādījumi”. 
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Sākot ar šo mācību gadu 

valsts aģentūra „Akadēmisko 

programmu aģentūra” (APA) 

darbojas kā Eiropas Moderno 

valodu centra (EMVC) kon-

taktpunkts, nominējot pārstāv-

jus EMVC semināriem un 

konferencēm un organizējot 

vietējās aktivitātes. 

EMVC mērķi ir veicināt efek-

tīvu valodu apguves stratēģiju 

dalībvalstīs: 

-pievēršot īpašu uzmanību 

valodu mācīšanas un apguves 

praksei; 

-veicinot valodu speciālistu 

dialogu un apmaiņu; 

-apmācot valodu speciālistus 

tālākai projektu un semināru 

rezultātu izplatīšanai; 

-atbalstot ar EMVC program-

mu saistītus tīklus un pētnie-

ciskus projektus. 

 

Lai īstenotu šos mērķus, 

EMVC organizē četrgadīgas 

programmas, to ietvaros tiek 

izstrādāti projekti, organizētas 

darbnīcas un konferences, uz 

kurām tiek aicināti pārstāvji 

no visām dalībvalstīm. Kā 

stāsta Eiropas Moderno valo-

du centra kontaktpunkta koor-

dinatore Jana Merţvinska, 

EMVC nodrošina sadarbības 

platformu ekspertiem, asoci-

ācijām un institūcijām, kuras 

iesaistītas Eiropas valodu iz-

glītības standartu pilnveidoša-

nā, kā arī atbalsta Eiropas mē-

roga skolotāju sagatavotāju, 

pētnieku un izglītības darbinie-

ku tīklus. Semināri un konfe-

rences nav veltītas atsevišķām 

valodām, bet daţādiem valodu 

apguves aspektiem; īpašu uz-

manību pievēršot svešvalodu 

apguves ideju un veiksmīgas 

pieredzes izplatīšanai. Tādējā-

di dalībvalstis pašas apņemas 

veicināt semināru rezultātu 

izplatīšanu. Turklāt Eiropas 

Moderno valodu centrs sniedz 

savu atbalstu kontaktu un sa-

darbības paplašināšanai tā 

locekļu vidū, kā arī veicina 

nacionālo tīklu izveidi. 

 

EMVC organizē starptautiskus 

valodu izglītības attīstības 

projektus, kurus koordinē eks-

pertu komandas. Projektu gal-

venā mērķauditorija ir skolotā-

ju sagatavotāji, mācību grāma-

tu autori un eksperti, kas atbild 

par mācību satura izstrādi, 

priekšmetu standartiem, vēr-

tēšanu un daudzvalodību iz-

glītībā. 

Kopš 2000. gada projekti tiek 

izstrādāti četrgadīgu program-

mu ietvaros. Eiropas Moderno 

valodu centra valde saskaņā 

ar programmas parametriem 

atlasa pieteikumus konkursa 

kārtībā. 2004.–2007. gada 

programmas „Valodas soci-

ālajai kohēzijai – valodu iz-

glītība daudzvalodīgajā un 

daudzkultūru Eiropā” ietvaros 

tika izstrādāts 21 projekts; 

2008.–2011. gadam ir izstrā-

dāta programma „Atbalsts 

valodu profesionāļiem – kom-

petences-tīkli-ietekme-

kvalitāte” (Empowering lan-

guage professionals: compe-

tences – networks – impact – 

quality”). 

 

Sīkāka informācija par Eiro-

pas Moderno valodu centru ir 

atrodama VA „Akadēmisko 

programmu aģentūra” mājas 

lapā www.apa.lv un Eiropas 

Moderno valodu centra mājas 

lapā http://www.ecm.at . 

 

Eiropas Moderno valodu centrs 
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“Mūsdienu deju festivāls 2009” 

12.februārī VEF Kultūras pilī 

norisinājās “Mūsdienu deju 

festivāls 2009”. Pasākumu 

organizēja IZM Valsts jaunat-

nes iniciatīvu centrs sadarbībā 

ar Bērnu un jauniešu centru 

“Rīgas Skolēnu pils”. Festivā-

lā piedalījās 48 labākās mūs-

dienu deju grupas no Rīgas 

pilsētas, kopā  579  dejotāji. 

Skatītāji varēja vērojot moder-

nās un šova dejas, kā arī hip 

hop dejas.Tika izdejotas 50 

jaunrades dejas. Dejotājus 

vērtēja kompetenta ţūrija: 

Edmunds Veizāns, Edīte 

Ābeltiņa, Inese Upeniece un 

Ramona Galkina.  Ţūrija uz-

sver, ka šogad rezultāti ir ievē-

rojami labāki nekā pagājušā 

gadā, dejotāju prasmju līmenis 

kļuvis augstāks. 

         

Mūsdienu deju festivāls sastāv 

no diviem konkursiem. Iesācē-

ju konkurss – Dejas brīnums 

un konkurss deju grupām ar 

stāţu „Jaunā, straujā paaudze -   

NRG 2009’’. 

 Februārī un martā „Mūsdienu 

deju festivāls 2009” notiks arī 

Latvijas novados - 27. februārī 

– Kurzemes novadā, 28. febru-

ārī Zemgales novadā, 6. martā 

Latgales novadā un 13. martā 

Vidzemes novadā. Katrā no-

vadā piedalīsies apmēram 500 

dejotāji, sākumā  notikusi 

atlase rajonos, lai labākos 

virzītu uz novadu konkur-

siem. 

Uz pasākumiem tiek aicināti 

visi mūsdienu deju interesen-

ti. Ieeja pasākumos bez mak-

sas.  

 

Plašāk par festivālu uzziniet 

šeit  

 

 

 

http://www.apa.lv/
http://www.ecm.at/
http://www.vjic.gov.lv/?id=787&doc=662
http://www.vjic.gov.lv/?id=787&doc=662


Lai vienotu daţādas paaudzes, 

atjaunojotu stāstīšanas tradīci-

ju, pilnveidot bērnu, viņu ve-

cāku, vecvecāku u. c. ģimenes 

locekļu sociālās prasmes un 

valodas kompetenci 

(klausīties prasmi un stāstīt-

prasmi). 

Atzīmējot Starptautiskās 

dzimtās valodas dienu, 

21.februārī Rīgas Skolēnu pilī 

notika akcijas „Pirmais vārds” 

atklāšanas pasākums pirms-

skolas vecuma bērniem ar 

ģimenēm. 

 

Klātesošos bērnus sveicināja 

Izglītības un zinātnes ministri-

jas valsts sekretāra vietniece 

nozares politikas jautājumos 

Kristīne Vāgnere, izceļot savu 

īpašo vārdu „Mīļums”. Dialo-

gu ar bērniem turpināja 

UNESCO LNK ģenerālsekre-

tāre Dagnija Baltiņa, pārdo-

mām piedāvājot vārdu 

„Pasaule”. Iepazīšanos turpi-

nāja Valsts valodas aģentūras 

direktora vietniece V.Līcīte, 

pasākuma dalībniekus uzrunā-

jot ar vārdu „Labrītiņ!”, savu-

kārt Rīgas Skolēnu pils direk-

tora vietniece I.Jankovska 

dzimtās valoda svētkus rosi-

nāja svinēt, atceroties vārdu 

„Prieks”. 

 Pirmsskolas vecuma bērni, 

izstaigājot burtu pļaviņu, iepa-

zīstot burtu tārpiņa draugus, 

minot muzikālās mīklas, izde-

jojot un zīmējot daţādus burti-

ņus, tika ievadīti valodas pa-

saulē. 

 

Dzimtajai valodai veltīto svēt-

ku turpinājumā bērni kopā ar 

vecākiem un vecvecākiem 

klātesošos iepazīstināja ar sa-

viem pirmajiem nozīmīgāka-

jiem vārdiem: atcerējās daţā-

das interesantas valodiskās 

situācijas un parādīja savu 

izvēlēto vārdu vizualizācijas. 

 

Klātesošie varēja noskatīties 

arī Rīgas Skolēnu pils bērnu 

sagatavotos priekšnesumus. 

Akcija „Pirmais vārds” līdz 

24.aprīlim turpinās Latvijas 

pirmsskolas izglītības iestādēs 

un vispārējās izglītības iestā-

dēs, kas īsteno pirmsskolas 

izglītības programmas. Šajā 

laikā izglītības iestādes aicinā-

tas audzēkņiem rīkot daudz-

veidīgas nodarbības un daţā-

dus pasākumus par valodu un 

iesaistīt šajā procesā arī ģime-

nes locekļus – vecākus, brāļus 

un māsas, vecvecākus u. c. 

ģimenei nozīmīgus cilvēkus. 

 

Pašlaik Valsts valodas aģen-

tūrā dalībai akcijā pieteikušās 

49 izglītības iestādes, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības 

programmas, bet pieteikšanās 

turpinās. 

Informāciju par akcijas 

„Pirmais vārds” norisi un 

citiem Starptautiskās dzimtās 

valodas dienas pasākumiem 

Latvijā sk. Valsts valodas 

mājaslapā www.valoda.lv. 

 

Pasākumu rīkoja UNESCO 

Latvijas Nacionālā komisija 

un Valsts valodas aģentūra 

sadarbībā ar Rīgas Skolēnu 

pili un pirmsskolas vecuma 

bērnu izglītošanas centru 

„Mazais prātnieks”. Akciju 

„Pirmais vārds” atbalsta arī 

Izglītības un zinātnes minis-

trija, Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības augstskola, 

TV raidījums „Māmiņu 

klubs”, ţurnāls „Spicīte”, SIA 

„Madonas poligrāfists” un 

SIA „Talsu tipogrāfija”. 

 

 

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītās akcijas „Pirmais vārds” 

atklāšanas pasākums 
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Pirmsskolas 

vecuma bērni, 

izstaigājot bur-

tu pļaviņu, 

iepazīstot bur-

tu tārpiņa 

draugus, minot 

muzikālās mīk-

las, izdejojot 

un zīmējot da-

žādus burtiņus, 

tika ievadīti 

valodas pasau-

lē. 
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Pieteikties informatīvā izde-

vuma saņemšanai var IZM 

mājas lapā 

 

Jautājumus rubrikai “Aktuālais jautājums”, kā arī komentārus, 

ieteikumus turpmāko izdevumu veidošanā un vērtējumu par 

mūsu izdevumu sūtiet Komunikācijas nodaļai: tālr. 67047834, 
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Ārvalstu stipendijas Latvijas studentiem, pētniekiem un pasniedzējiem 

Kopš 2008. gada maija valsts 

aģentūra „Akadēmisko prog-

rammu aģentūra” (APA) admi-

nistrē ārvalstu stipendijas, ku-

ras Latvijas studentiem, pēt-

niekiem un mācībspēkiem 

(turpmāk tekstā vienkāršības 

labad būs minēti tikai studenti) 

piedāvā ārvalstis, pamatojoties 

uz starptautiskiem līgumiem, 

kas noslēgti starp šīm valstīm 

un Latviju par sadarbību izglī-

tībā un zinātnē. 

 

Patlaban Latvijas studentiem 

stipendijas piedāvā: Čehija, 

Beļģija (Flandrija un Valoni-

ja), Grieķija, Igaunija, Izraēla, 

Ķīna, Lietuva, Meksika, Vāci-

ja, Šveice, Dānija, Īslande un 

Slovākija (ar pēdējām četrām 

valstīm Latvijai nav līgumu 

par sadarbību augstākās izglītī-

bas jomā). Valdību stipendiju 

piedāvājumā parasti nav minē-

tas nozares, students pats atrod 

augstskolu un studiju prog-

rammu, kura viņu interesē. 

 

Kā informē APA Programmas 

vadītāja Aija Jakoviča, jaunā, 

2009./2010. akadēmiskā gada, 

„stipendiju loks” sākās 

2008.gada augustā, kad tika 

saņemta pirmā ārvalsts vēstule 

ar uzaicinājumu pieteikties uz 

stipendiju. Tā bija Šveices 

valdības stipendija, un šogad 

uz to pieteicās četrpadsmit 

kandidātu. Pēc pārrunām un 

svešvalodas pārbaudes darba 

Šveices vēstniecībā visu kan-

didātu dokumenti tika nosūtīti 

Šveices Stipendiju komisijai, 

atbildes vēstules gaidāmas 

maijā. 

 

Janvārī, februārī, martā un 

aprīlī stipendijas sekoja cita 

citai. Īpašs piedāvājums ir 

Čehijas, Lietuvas, Igaunijas, 

Grieķijas un Ungārijas vasa-

ras kursi jeb vasaras skolas, 

kurās studenti mācās attiecī-

gās valsts valodu un iepazīst 

tās kultūru. Tā kā daţas uz-

aicinājuma vēstules, īpaši par 

vasaras skolām, tiek sūtītas 

vēlu vai ceļo ilgi, var gadīties, 

ka kāds sludinājums atrodas 

aģentūras mājas lapā tikai 

pāris nedēļu. Nekad doku-

menti kādai stipendijai netiek 

vākti pirms oficiālas uzaicinā-

juma vēstules saņemšanas, jo 

jārēķinās ar iespēju, ka kāda 

ārvalsts dažādu iemeslu dēļ 

stipendiju var arī vairs nepie-

dāvāt. Pēdējie „stipendiju 

loka” piedāvājumi būs vasarā 

– uzaicinājums pieteikties uz 

praksi Vācijas parlamentā un 

uzaicinājums pieteikties uz 

Meksikas stipendiju. 

 

Aprīļa beigās, maijā, jūnijā, 

arī vēl jūlijā saņemam atbil-

des vēstules, kurās ārvalstu 

partneri paziņo rezultātus – 

kam stipendija piešķirta, kam 

ne. Arī šajā ziņā katra valsts 

rīkojas, kā vēlas, – daţas val-

stis pašas informē visus kan-

didātus, daţas lūdz to darīt 

aģentūru. Tātad „stipendiju 

loks” ir noslēdzies augustā, 

kad saņemtas visas atbildes 

vēstules, un tad jau klāt ir arī 

pirmā jaunā piedāvājuma vēs-

tule, un sākas viss no gala. 

Tā kā ārvalstu prasības, pie-

dāvājot stipendijas, atšķiras, 

vajadzētu rūpīgi izlasīt visu 

informāciju, kas atrodama 

aģentūras norādītajā ārvalsts 

mājas lapā. Ārvalstu valdību 

stipendijas tiek piedāvātas pa 

daţādiem ceļiem, tāpēc mi-

nētā ārvalsts interneta adrese 

var būt gan ārvalsts Ārlietu 

ministrijas, gan tās Izglītības 

ministrijas, gan kādas izglītī-

bas aģentūras adrese. 

 

Sagatavot prasīto dokumentu 

komplektu nav grūti. Katrai 

stipendijai tiek prasīta aizpil-

dīta pieteikuma veidlapa (tā 

parasti atrodama minētajā 

mājas lapas adresē). Parasti 

tiek prasītas apstiprinātas 

augstskolas diplomu kopijas 

(tās apstiprina augstskolas 

Ārējo sakaru daļā). Ja stu-

dentam diploma vēl nav, 

jāiesniedz atzīmju izraksts, 

kurā uzskaitīti visi nokārtotie 

eksāmeni (izsniedz augstsko-

la). Gatavojot prasītos doku-

mentus, vajadzētu sākt ar 

vēstules sagādāšanu no ār-

valsts augstskolas, kurā stu-

dents vēlas studēt. Vēstule ir 

nepieciešama kā apstiprinā-

jums, ka students ir uzņēmis 

kontaktus ar šo augstskolu 

un, ja stipendiju iegūs, augst-

skolai nebūs iebildumu, ka 

viņš tur studēs. Ieteicams 

izvēlēties valsts augstskolu. 

Parasti tiek prasīti divi vai 

trīs dokumentu eksemplāri, 

tas nozīmē, ka jāsagatavo 

pirmais eksemplārs, kurā 

veidlapa, ieteikuma vēstules 

ir ar oriģināliem parakstiem, 

uz diplomu kopijām un tul-

kojumiem ir zīmogi un pa-

raksti. Pēc tam, šo pirmo 

eksemplāru pārkopējot, dabū 

otro un trešo eksemplāru. 

Visiem dokumentiem ir jā-

būt tulkotiem angļu, vācu vai 

spāņu valodā (atkarībā no 

valsts).  Gatavojot dokumen-

tu komplektu, jādarbojas 

pedantiski: nedrīkst trūkt 

neviena prasītā dokumenta, 

tie jāsakārto prasītajā secībā. 

 

Dokumenti, piesakoties uz 

minēto valstu stipendijām, ir 

jāiesniedz valsts aģentūrā 

„Akadēmisko programmu 

aģentūra”, Blaumaņa ielā 22, 

Rīgā, LV-1011, Aijai Jako-

vičai. Tālrunis – 67280138. 

E-pasts: 

aija.jakovica@apa.lv. Izņē-

mums ir Izraēlas, Vācijas 

stipendija sociālajiem darbi-

niekiem un audzinātājiem, 

Vācijas stipendija praksei 

Bundestāgā un Slovākijas 

stipendija – kandidātiem 

dokumenti jāiesniedz Izra-

ēlas vēstniecībā, Vācijas 

vēstniecībā un jānosūta pa 

pastu uz Slovākiju, šajā ga-

dījumā APA palīdz izplatīt 

informāciju un savu iespēju 

robeţās sniedz konsultācijas. 

 

Aicinām ieskatīties aģentū-

ras mājas lapā www.apa.lv, 

sadaļā „Stipendijas”, jo tur 

atradīsiet ne vien aktuālos 

regulāro stipendiju piedāvā-

jumus, bet arī sludinājumus 

par īpašu fondu un citām 

stipendijām, par kurām in-

formējam pēc ārvalstu vēs-

tniecību lūguma. 

http://izm.izm.gov.lv/izdevums.html
mailto:inta.stipniece@izm.gov.lv

