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Esiet sveicināti pavasarī! 

Izglītības un zinātnes ministri-

ja (IZM) kopā ar saviem par-

tneriem nedaudz vairāk kā 

pirms gada uzsāka izstrādāt 

mehānismu jaunā finansēša-

nas principa „Nauda seko 

skolēnam‖ ieviešanai ar 

2009./2010.mācību gadu un 

loģiski skatīja to kopā ar skolu 

tīkla sakārtošanu Administra-

tīvi teritoriālās reformas 

(ATR) kontekstā. Arī pašval-

dības un izglītības pārvaldes 

iesaistījās šī principa virtuālajā 

modelēšanā, godprātīgi veica 

aprēķinus par jaunveidojamo 

novadu izglītības iestāţu attīs-

tības perspektīvām, un paldies 

par to. 

 

Klausoties īpaši pēdējā laikā 

publiski paustajā un IZM adre-

sētajā retorikā par sociālo situ-

āciju, kultūrvides aspektiem, 

nerēķināšanos ar sliktajiem 

ceļiem, gribas vērst uzmanību 

uz to, ka līdzās izglītības sis-

tēmai pastāv arī sociālā, kul-

tūras, ekonomikas un citas, 

kuru funkcijās ietilpst rūpes 

par iepriekšminētajiem jautā-

jumiem un atbildība par ne-

pieciešamā finansējuma no-

drošināšanu. 

 Izglītības un zinātnes ministrijas 

informatīvais izdevums 

Šodienas Izglītības un zinātnes ministrijas 

(IZM) izdevuma lielā tēma ir - jaunais finan-

sēšanas modelis ―Nauda seko skolēnam‖. 

Lasiet gan izglītības un zinātnes ministres 

Tatjanas Koķes viedokli, gan sarunu ar IZM 

Finanšu departamenta direktori Ingu Štāli, 

kura atbild uz mūsu izdevuma lasītāju visbie-

žāk uzdotajiem jautājumiem. 

 

Daudz informācijas ir profesionālās izglītības 

iestāţu audzēkņiem, pedagogiem, administrā-

cijai - gan par iespējām saņemt papildu sti-

pendijas, gan modernizēt mācību aprīkojumu 

un profesionālās izglītības programmas.  

 

Uzziniet par daţādām aktivitātēm, kas noritēs 

aprīlī, par iespējām pieteikties projektiem, 

konkursiem un mācību braucieniem, kā arī 

gūstiet citu noderīgu informāciju.  

 

Gaidām Jūsu atsauksmes, jautājumus, ierosi-

nājumus, kas palīdzēs mums veidot nākamo -

aprīļa informatīvo izdevumu. 

 

 Ar cieņu - IZM Komunikācijas nodaļa 

Izglītības naudu – izglītībai 
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Taču mani visvairāk satrauc 

tas, ka daudz mazāk esmu 

dzirdējusi baţas par izglītības 

kvalitātes un atbilstoša peda-

goģiskā procesa nodrošināša-

nu. Lai gan tieši šiem kritēri-

jiem jābūt sabiedrības uzma-

nības degpunktā, domājot par 

bērnu nākotni, nevis tam, kā 

saglabāt skolas vajadzībām 

pielāgotu simtgadīgu muiţu 

vai padomju gados celtu, no 

uzturēšanas viedokļa neefek-

tīvu skolas ēku, turklāt, ja 

bērnu skaits tajā ir daudz 

mazāks nekā ietilpība. Mēs 

nedrīkstam savus bērnus pa-

darīt par morāli un materiāli 

novecojušu telpu ķīlniekiem. 

IZM uzsvērusi, ka tās galve-

nā uzmanība ir nodrošināt 

atbilstošu izglītības kvalitāti, 

pieejamību un valsts un paš-

valdību līdzekļu efektīvu 

izlietojumu.  

 

Pašvaldībām ir jānokārto 

skolēnu aizvešana uz skolu 

un no skolas uz mājām, un 

tad jau attālumam, kilometru 

daudzumam vairs nebūs iz-

šķirīgas nozīmes. Tāpat nav 

korekti šodienas lauku situ-

āciju nostalģiski salīdzināt ar 

pagājušā gadsimta sākumu, 

bet drīzāk tā ir jāvērtē šādi, 

ka ilgstoši nesakārtotā lauku 

infrastruktūra, neesošo darba 

vietu dēļ iedzīvotāju pames-

tās dzimtās vietas ir tie ap-

stākļi, kas noplicinājuši dau-

dzas lauku skolas, radījuši 

situāciju, ka izglītības iestādē 

ir gandrīz vienāda skolēnu, 

skolotāju un tehnisko darbi-

nieku proporcija. 

 

Tālāk par konstruktīviem 

IZM piedāvājumiem, kuros 

ietverti arī pašvaldību ierosi-

nājumi, ieviešot modeli 

„Nauda seko skolēnam”. 

Mūsu mērķis ir saglabāt kva-

litatīvi strādājošas skolas, 

izglītības pieejamību katram 

bērnam, nevis skolas slēgt. 

Netiek iets lineārais ceļš, bet 

paredzēti vairāki koeficienti. 

Pirmkārt, iedzīvotāju blīvuma 

koeficients – lai nodrošinātu 

izglītības pieejamību laukos 

un mazapdzīvotās teritorijās; 

otrkārt, izglītības pakāpes ko-

eficients – lai nodrošinātu iz-

glītības programmas īstenoša-

nai nepieciešamo skolotāju 

darba stundu skaitu; treškārt, 

izglītības programmas koefi-

cients – lai rosinātu skolotājus 

izstrādāt autorprogrammas, 

nolūkā daţādot izglītības pie-

dāvājumu, attīstīt ikviena bēr-

na iespējas, nodrošināt indivi-

duālu pieeju atbilstoši bērna 

talantam. Sevišķi ar pēdējā 

koeficienta palīdzību tiktu 

veicināta izglītības atvērtība 

un saturiskā konkurence, sko-

lēnu socializēšanās, redzesloka 

paplašināšanās. 

 

Taču jāatzīst, ka neesam saņē-

muši daudz priekšlikumu šādu 

programmu licenču saņemša-

nai. Bet, manuprāt, tās ir pa-

matu pamats, lai skola stipri-

nātu savas pozīcijas. 

Tālāk – kvalitatīvi strādājošām 

sakoptām mazām skolām ir 

iespējams kļūt par lielāku iz-

glītības iestāţu filiālēm, tādē-

jādi samazinot administratīvās 

izmaksas. Demonstrējot rūpes 

par administratīvo izmaksu 

samazināšanu un par izglītības 

pieejamību, īpaši – izglītības 

sākumposmā, šādu risinājumu 

pašvaldības piedāvājušas sais-

tībā ar 22 skolu pārveidi par 

filiālēm vai zemākas pakāpes 

izglītības iestādēm. Skolu ad-

ministratīvajām izmaksām 

aicinu pievērst īpašu uzmanī-

bu, jo dažās skolās tās sa-

sniedz pat 30%, daudzviet ir 

nepamatoti liels visai augsti 

atalgotu direktora vietnieku 

skaits. Līdzīgi būtu jātaupa uz 

pilnībā neizmantoto telpu, to 

apkures un elektrības rēķina, 

lai vairāk līdzekļu paliktu iz-

glītībai, mācību materiāliem, 

radošiem un profesijai uzticī-

giem skolotājiem. Tāds para-

dokss diemţēl ir vērojams, ka 

par naudu, ko pašvaldības va-

rētu izmantot skolu infrastruktū-

ras uzlabošanai, tiek pirkts kuri-

nāmais, lai apsildītu padomju 

laikā būvētās, ļoti lielam skolē-

nu daudzumam paredzētās, sko-

las, ko raksturo ideja „kāda sis-

tēma – tāds mantojums‖. Tur-

pretī divdesmitajos un trīsdes-

mitajos gados celtās skolu ēkas 

vairākumā gadījumu ir racionāli 

plānotas, ar atbilstošām klašu 

telpām un gaiteņiem. Aicinu arī 

vecākus jo īpaši vērīgi sekot 

līdzi skolu uzturēšanas un admi-

nistratīvo izmaksu jautājumiem, 

lai sekmētu atbilstošas izglītības 

iegūšanas iespējas saviem bēr-

niem. 

 

Vienlaikus, vēlos izcelt labo 

praksi pašvaldībās, kas atbildīgi 

rūpējas par skolu tīkla sakārto-

šanu. Nesen apmeklēju Ilūkstes 

novadu, kur skolu tīkls tiek ska-

tīts kontekstā ar teritorijas attīs-

tības perspektīvām. Atbalstāms 

ir Ilūkstes novada priekšlikums 

no IZM pārņemt Bebrenes Pro-

fesionālo vidusskolu un kopā ar 

Bebrenes vidusskolu veidot sko-

lu, kur būtu iespējams gan apgūt 

vispārējo vidējo izglītību, gan 

orientēt uz profesionālo izglītību 

bērnus, kuriem jau pirmajās 

klasēs rodas interese par arodu. 

 

Ieviešot principu „Nauda seko 

skolēnam‖, tāpat kā līdz šim – 

IZM nodrošinās skolotāju atal-

gojumu saskaņā ar valsts budţe-

tā paredzētajām mērķdotācijām, 

un tāpat kā līdz šim – pašvaldī-

bas būs atbildīgas par atbilstošu 

skolu uzturēšanu. Tātad galve-

nais ir mehānisms, kā racionā-

lais princips „Nauda seko skolē-

nam‖ tiek īstenots. Turklāt ar 

laiku noteikti izdosies panākt, 

lai aizvien vairāk „Naudas seko-

tu skolēnam‖ un mērķtiecīgi 

tiktu ieguldīta kvalitatīvu izglītī-

bas iespēju nodrošināšanai. 

 

 

Izglītības un zinātnes  

ministre Tatjana Koķe 

Turpinājums no 1.lpp 

“Mana pozīcija ir, ka 

resursi, kas paredzēti 

izglītībai, arī jātērē 

izglītības mērķiem, nevis 

citu funkciju 

nodrošināšanai. Ar 

salīdzinoši mazo 

izglītības naudu nav 

„jālāpa” citu nozaru 

pārziņā esoši jautājumi. 

Arī skolotājs strādā 

skolā, lai mācītu 

bērnus,” uzsver 

izglītības un zinātnes 

ministre Tatjana Koķe. 
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Jau kopš aizvadītā gada rudens, 

kad valdība atbalstīja Izglītības 

un zinātnes ministrijas kopā ar 

sadarbības un sociālajiem par-

tneriem izstrādāto jaunā finan-

sēšanas modeļa „Nauda seko 

skolēnam‖ plānoto ieviešanu, 

sabiedrībā un plašaziņas līdzek-

ļos daudz diskutēts par iespēja-

mo mazo lauku skolu slēgšanu 

un neprognozējamām sekām, 

ko šāds solis varētu izraisīt. 

Šobrīd visu pašvaldību Izglītī-

bas pārvaldes ir veikušas jaunā 

finansēšanas modeļa virtuālo 

modelēšanu, kuras rezultāti 

tikai apliecina: pašvaldības 

neplāno masveida skolu slēgša-

nu. 

 

Šodienas izdevumā piedāvājam 

sarunu ar IZM Finanšu departa-

menta direktori Ingu Štāli, 

kura sniegs atbildes uz jautāju-

miem, kurus IZM informatīvā 

izdevuma lasītāji uzdevuši vis-

bieţāk. 

 

Kāpēc radās nepieciešamība 

mainīt finansēšanas modeli 

vispārizglītojošām skolām? 

 

2007.gadā Latvijā viesojās Pa-

saules Bankas (PB) misija, 

veicot pētījumu par finansēša-

nas sistēmu izglītībā un veselī-

bā. PB eksperti secināja, ka 

esošais finansējuma modelis 

izglītības sistēmā ir neefektīvs. 

Lai sistēmu padarītu efektīvā-

ku, PB sniedza savus ieteiku-

mus situācijas uzlabošanai, 

uzliekot par pienākumu peda-

gogu finansēšanā ieviest mode-

li „Nauda seko skolēnam‖. 

PB ieteikums bija novadīt fi-

nansējumu katram bērnam vie-

nādi, neatkarīgi no tā, vai viņš 

mācās republikas nozīmes pil-

sētā vai attālā lauku teritorijā. 

 

Bet Latvijā taču situācija 

atšķiras? 

 

Tieši tā. Izanalizējot ieteiku-

mus, sapratām, ka tiešā veidā 

jauno finansēšanas modeli 

Latvijā ieviest nav iespējams, 

jo mums izmaksas uz vienu 

audzēkņi būtiski atšķiras -

ņemot vērā skolas atrašanās 

vietu, situāciju ar ceļiem, 

skolu piepildījumu un citus 

aspektus. 

Sadarbībā ar Reģionālās at-

tīstības un pašvaldību lietu 

ministriju un sociālajiem un 

sadarbības partneriem tika 

izveidota darba grupa, kura 

izstrādāja priekšlikumus 

jaunā finansēšanas modeļa 

ieviešanai. Pagājušā gada 

septembrī darba grupas saga-

tavotais informatīvais ziņo-

jums „Par priekšlikumiem 

izglītības iestāţu tīkla attīstī-

bā‖ tika izskatīts valdībā, un 

saņemts atbalsts, ka finansē-

šanas modelis „Nauda seko 

skolēnam‖ izstrādājams, pie-

mērojot diferencētu pieeju. 

 

Ņemot vērā Izglītības pārval-

žu sniegto informāciju par 

skolēnu skaitu 2008.gada 

1.septembrī un skolēnu skai-

tu uz kopējo iedzīvotāju skai-

tu konkrētajā teritorijā, IZM 

sagatavoja aprēķinu par ie-

spējamo mērķdotācijas ap-

mēru pamata un vispārējās 

izglītības iestāţu pedagogu 

darba samaksai un obligāta-

jām valsts sociālās apdroši-

nāšanas iemaksām. Gandrīz 

četrus mēnešus Izglītības 

pārvaldes sadarbībā ar paš-

valdību un izglītības iestāţu 

vadītājiem, kā arī Latvijas 

Izglītības un zinātnes darbi-

nieku arodbiedrības pārstāv-

jiem veica jaunās finansēša-

nas sistēmas virtuālo modelē-

šanu topošā novada ietvaros. 

 

Šomēnes beidzās termiņš, 

kad Izglītības pārvaldēm 

bija jāiesniedz virtuālās 

modelēšanas rezultāti. Kādi 

ir secinājumi pēc to saņem-

šanas? 

 

Rezultāti apstiprina mūsu 

jau iepriekš izteiktās prog-

nozes: masveida skolu slēg-

šana Latvijā netiek plānota. 

Tā, piemēram, pamatskola 

ar vidēji 55 skolēniem var 

veiksmīgi turpināt izglītības 

programmu īstenošanu, vei-

dojot apvienotās klases un 

samazinot administratīvās 

izmaksas. Daudzām pašval-

dībām mazo skolu pastāvē-

šana ir ļoti būtiska, un tāds 

arī sākotnēji bija IZM uzstā-

dījums: vismaz sākumskolas 

posmā bērnam jārada iespēja 

iegūt izglītību pēc iespējas 

tuvāk ģimenes dzīvesvietai. 

 

Par jaunā finansēšanas 

modeļa ieviešanu nācies 

atbildēt uz daudziem jau-

tājumiem dažādās audito-

rijās. Par ko cilvēki visvai-

rāk satraucās? 

 

Manuprāt, satraukums pa-

matā bija saistīts ar apziņu, 

ka tiks ieviests kaut kas 

jauns un tas ir tik cilvēcīgi, 

ka mēs baidāmies no visa 

jaunā, nezināmā, raugāmies 

uz to ar aizdomām. Man 

šķita, ka atsevišķas pašvaldī-

bas it kā meklēja „zemūdens 

akmeņus‖- vai tik ministrija 

nemeklē kārtējo iespēju, kā 

kaut ko samazināt, ietaupīt 

uz pašvaldību rēķina. Taču 

tad, kad virsroku ņēma nevis 

emocijas, bet konkrēti skaitļi 

par konkrētām teritorijām, 

situācija mainījās. 

Satraukumu radīja arī tas, 

ka, neiedziļinoties jaunā 

finansēšanas modeļa būtībā, 

cilvēki bija sapratuši, ka 

nauda sekos skolēnam nevis 

uz novadu kopumā, bet uz 

katru skolu, un tādā gadīju-

mā mazajām skoliņām tie-

šām būtu grūti pastāvēt. 

Skaidrs, ka gan jaunā finan-

sēšanas modeļa ieviešana,  

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Masveida skolu slēgšana Latvijā netiek plānota  

“Daudzām pašvaldībām 

mazo skolu pastāvēšana 

ir ļoti būtiska, un tāds 

arī sākotnēji bija IZM 

uzstādījums: vismaz 

sākumskolas posmā 

bērnam jārada iespēja 

iegūt izglītību pēc 

iespējas tuvāk ģimenes 

dzīvesvietai,” saka IZM 

Finanšu departamenta 

direktore I.Štāle 
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gan administratīvi teritoriālā 

reforma, gan arī skolēnu skai-

ta straujā samazināšanās, ir 

iemesli, kas pašvaldībām liks 

sakārtot savu skolu tīklu un 

līdzekļus izlietot efektīvāk. 

 

Kā pēdējo gadu laikā mainī-

jies skolēnu skaits un kāda 

ir proporcija starp skolēnu 

skaitu un vienu pedagoģisko 

likmi? 

 

Piemēram, 

2006./2007.mācību gadā Lat-

vijā bija 266 111 skolēnu, 

pagājušajā mācību gadā – 

250 941, bet šajā mācību gadā 

– 236 223 skolēnu. Latvijā 

šobrīd uz 6,2 skolēniem ir 

viena pedagoģiskā likme, Ei-

ropas valstīs vidēji šis rādītājs 

ir 14 bērnu uz vienu pedago-

ģisko likmi. Taču mūsu mēr-

ķis nav par katru cenu mēģi-

nāt sasniegt kaut kādus vidē-

jos rādītājus, jo mēs dzīvojam 

Latvijā un skolu tīkls jāplāno 

tā, lai pakalpojumu saņēmē-

jiem – bērniem un viņu vecā-

kiem – tiktu piedāvāts maksi-

māli kvalitatīvs, pieejams un 

finansiāli efektīvs pakalpo-

jums – izglītība. Ja mums 

laika gaitā izdosies palielināt 

skolēnu skaitu uz vienu peda-

goģisko likmi, labi, bet es 

esmu pārliecināta, ka tas nav 

izdarāms viena, divu vai trīs 

gadu laikā. 

Skolu vadītāji pauduši sa-

traukumu, ka ierobežotā 

finansējuma dēļ skolas pirm-

ām kārtām var būt spiestas 

atteikties no atbalsta perso-

nāla, piemēram, psihologa. 

 

 Izmantojot šo izdevību, vēl-

reiz gribu uzsvērt: pedagoģis-

ko likmju skaits uz konkrēto 

novadu netiek samazināts. 

Ņemot vērā pašreizējo finansi-

ālo situāciju, kad algas var 

nākties samazināt visiem, sa-

mazināts tiks finansējums uz 

vienu likmi, bet likmju skaits 

paliks nemainīgs. 

Modelis „Nauda seko skolē-

nam‖ netiek ieviests, lai valsts 

varētu taupīt uz izglītības rēķi-

na, bet gan, lai varētu atrast 

efektīvu finansējuma pārdales 

mehānismu, kurš jaunajiem 

novadiem, nākotnē plānojot 

savu skolu tīklu, būtu pilnīgi 

skaidrs. Naudas daudzums būs 

atkarīgs no skolēnu skaita kon-

krētajā novadā un kurš gan 

labāk par pašvaldību (novadu) 

zina, kādi šeit ir dzimstības 

rādītāji, kad un cik bērnu sāks 

skolas gaitas, kāds konkrētajā 

novadā ir pirmsskolas, vispā-

rējās un profesionālās izglītī-

bas piedāvājums. Jaunā finan-

sēšanas modeļa mērķis ir pēc 

iespējas atvieglot izglītības 

iestāţu dibinātāju darbu, plā-

nojot savu skolu tīklu. 

IZM ir saņēmusi virtuālās 

modelēšanas rezultātus. Kas 

ar tiem notiks tālāk? 

 

Šobrīd IZM speciālisti apko-

po iesniegtos datus. Jāsaka 

paldies tiem, kuri ne tikai 

atsūtīja aizpildīto tabulu ar 

veiktajiem aprēķiniem, bet arī 

sūtīja savas pārdomas, ietei-

kumus. Konkrētie ieteikumi 

tiek analizēti, veicot aprēķi-

nus, kā varētu mainīties finan-

šu daudzums un plūsma, ja 

veiktu izmaiņas šobrīd izstrā-

dātajos koeficientos. 

Lai jaunā finansēšanas sistē-

ma darbotos efektīvi, mums ir 

svarīgi uzklausīt visu ieintere-

sēto pušu viedokļus un izdis-

kutēt to ieviešanas lietderību. 

Kad visi dati un saņemtie 

priekšlikumi būs apkopoti un 

izanalizēti, jau esošā darba 

grupa sagatavos Ministru ka-

bineta noteikumu projektu par 

jaunā finansēšanas modeļa 

aprēķinu kārtību un naudas 

sadales mehānismu. Šim dar-

bam jābūt paveiktam tuvāko 

mēnešu laikā, lai līdz šā mācī-

bu gada beigām skolu vadībai 

un pedagogiem jau būtu pilnī-

gi skaidrs, kā finanšu līdzekļi 

tiks sadalīti jaunajā mācību 

gadā. 

Nr.13 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Turpinājums no 3.lpp. 

Pašvaldības ir ieinteresētas skolu darba efektivitātes 

paaugstināšanā 

 Vispārējās izglītības kvali-

tātes novērtēšanas valsts 

aģentūras direktore Evija 

Papule: 

 

Vispārējās izglītības kvalitā-

tes novērtēšanas valsts aģen-

tūras (VIKNVA) galvenais 

uzdevums ir organizēt izglītī-

bas iestādes darbības kvalitā-

tes novērtēšanu. Skolas darbī-

bas kvalitātes novērtēšana ir 

vienots vispārējās izglītības 

iestādes akreditācijas un di-

rektora atestācijas process. 

VIKNVA akreditācijas piere-

dze gūta laikā no 2005.gada 

oktobra. Kopumā četros mācī-

bu gados akreditācijas process 

nodrošināts 723 izglītības ie-

stādēs (t.i., apmēram 72% no 

2008./2009.mācību gadā eso-

šajām skolām), šī pieredze 

pamatā ir pozitīva. 

 

Apkopojot VIKNVA šobrīd 

pieejamos datus par trīs mācī-

bu gados akreditētajām 547 

izglītības iestādēm, secināms, 

ka apmēram 5% skolu varētu 

būt nepieciešams atbalsts kva-

litatīvas izglītības nodrošinā-

šanai. Analizējot šo skolu 

datus pēc akreditācijas un 

valsts pārbaudījumu rezultā-

tiem, pamatā būtisks atbalsts 

nepieciešams no pašvaldību 

puses (72%), t.sk. izvērtējot 

skolas administrācijas darbu 

(9%).  



 

Domājot par iespējamām pārmaiņām izglītības vidē  
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Rīcība mācību procesa norises 

kvalitātes paaugstināšanai 

nepieciešama 7,45% šo skolu, 

t.sk. nopietni, pamatojoties uz 

skolēnu mācību sasniegumu 

līmeni valsts pārbaudījumos, 

jāstrādā 9,8% gadījumos. 

 

Šādi piemēri jāuztver kā diag-

noze konkrētām izglītības 

iestādēm un ne vienmēr tie ir 

vispārināmi un attiecināmi uz 

visu izglītības sistēmu. Tāpēc 

VIKNVA uzsver sadarbību ar 

katru skolu, plānojot arī tiešā-

kas konsultācijas ar pašvaldī-

bām. Pieredze liecina, ka gan 

skolu vadītāji, gan pašvaldību 

atbildīgās amatpersonas, īpaši 

rajonu un pilsētu izglītības 

pārvaldes, ir ieinteresētas sko-

lu darba efektivitātes, tātad - 

izglītības kvalitātes - paaugsti-

nāšanā.   

Veicot izglītības iestādes dar-

bības kvalitātes novērtēšanu, 

nācies secināt, ka visos reģi-

onos skolu darbības kvalitātes 

novērtēšanas rezultāti ir vien-

mērīgi daţādi. Skolu izglītības 

kvalitāte nav atkarīga no sko-

lēnu skaita vai ģeogrāfiskā 

izvietojuma, bet gan no ekono-

miskās attīstības un aktivitātes, 

kā arī iespējamās attīstības 

perspektīvas, t.sk. administra-

tīvi teritoriālās reformas as-

pektā. Līdz ar to atšķirība ir 

atsevišķos skolu darbībās kva-

litātes rādītājos iegūtajos re-

zultātos, pamatā resursu pie-

ejamībā, tātad materiāli tehnis-

kajā nodrošinājumā (telpu 

kvalitāte, IT pieejamība, bibli-

otēku krājums, cilvēkresursu 

pieejamība u.c.). 

Skaidrs, ka skolu kvalitāti 

diktē arī iepriekš ieguldītā 

darba rezultāti un to novērtē-

jums sabiedrībā. Ja bijušie un 

esošie skolēni, vecāki atzīst 

savu pieredzi skolā par veik-

smīgu, sekmīgu gan mācību 

laikā, gan turpinot karjeru 

izglītības vai darba tirgū atbil-

stīgi savām vēlmēm, sapņiem 

un iespējām, tad skolai ir gan 

pelnīti laba reputācija, gan 

lielākas iespējas piesaistīt 

papildresursus. Tomēr panā-

kumi nav atkarīgi tikai no 

skolas administrācijas un sko-

lotājiem, veiksmīgu attīstību 

un rezultātus tieši ietekmē 

izglītības iestādes dibinātāja 

(pašvaldības) devums skolai, 

arī īstenotā izglītības politika. 

Turpinājums no 4.lpp. 

Sociāli - ekonomiskās pār-

maiņas pasaulē ir kļuvušas 

par nopietnu izaicinājumu 

mūsu valstij un sabiedrībai, 

skarot gandrīz katras iestādes 

ikdienas darbību un indivīda 

dzīvi. Nav šaubu, ka šajā lai-

kā mums visiem ir jāapzinās 

šo pārmaiņu neizbēgamais 

raksturs, cenšoties lietišķi un 

konstruktīvi piedalīties mūsu 

valsts un tās ekonomiskas 

“atveseļošanas” pasākumos. 

 

Arī izglītībai šis gads ir nozī-

mīgu pārmaiņu laiks. Ir 

skaidrs, ka kopējais nozares 

finansējuma samazinājums 

liek gan politiķiem, gan izglī-

tības vadītājiem, gan pedago-

giem apzināties iespējamos 

tuvākās nākotnes darbības 

scenārijus, izvērtēt jau pa-

veiktā rezultātus un meklēt 

jaunus, optimālākus darbības 

veidus. 

 

Tieši tādēļ uzskatu, ka galve-

nā mēraukla, kas ļautu pie-

ņemt lēmumus izglītības jo-

mā, ir tieši sniegto izglītības 

pakalpojumu saturs un kvali-

tāte. Šajā kontekstā gribētu 

īpaši uzsvērt, ka manis vadītā 

Izglītības valsts inspekcija 

(IVI), kontrolējot izglītības 

procesa un izglītības iestāţu 

darbības atbilstību izglītību 

regulējošiem normatīvajiem 

aktiem līdz šim nav konstatē-

jusi būtiskas atšķirības vispā-

rējās izglītības iestāţu darbībā 

lielāko Latvijas valsts pilsētu 

un reģionu vispārējās izglītī-

bas iestāţu darbībā, kā arī 

būtiskas atšķirības skolās ar 

lielu vai mazu skolēnu skaitu. 

 

Arī 2008./2009.mācību gada 

sākumā veiktā plānotā pār-

baude ―Pedagogu tarifikācijas 

kontrole vispārējās izglītības 

iestādēs‖ apliecina minēto 

tendenci, jo pārkāpumi tika 

konstatēti 47% lielo valsts 

pilsētu vispārējās izglītības 

iestādēs un 35% reģionu vis-

pārējās izglītības iestādēs.  

IVI uzskata, ka ārējie normatī-

vie akti, valsts un vietējo paš-

valdību sniegtais atbalsts līdz 

šim ir devis un joprojām dod 

iespēju vienlīdz labi attīstīties 

un kvalitatīvi darboties gan 

lielo valsts pilsētu, gan arī 

reģionu izglītības iestādēm.  

 

Tādējādi, domājot par iespēja-

mām pārmaiņām izglītības 

vidē, būtu primāri jāatceras 

par izglītības iestāţu darbības 

rādītājiem, izglītojamo intere-

sēm un tiesībām saņemt patie-

si labu izglītību. Uzskatu, ka 

šai tēzei ir jākļūst par galveno 

iespējamo pārmaiņu moto. 

 

Patiesā cieņā un pateicībā 

Latvijas pedagogiem -  

 

Izglītības valsts inspekcijas 

vadītājs Aivars Stankevičs  

“Izglītības centrā 

atrodas cilvēks – 

skolēns, audzēknis, 

students, kuram ir 

jānodrošina iespēja 

saņemt konkurētspējīgu, 

kvalitatīvu, laika 

prasībām atbilstošu 

izglītību,” uzsver 

A.Stankevičs. 
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Izglītības un zinātnes ministri-

ja (IZM) uzsākusi Eiropas So-

ciālā fonda atbalstītās aktivitā-

tes ―Sākotnējās profesionālās 

izglītības pievilcības veicināša-

na‖ īstenošanu un jau tuvākajā 

laikā aptuveni 10 000 profesi-

onālās izglītības iestāţu 

audzēkņu papildus jau esoša-

jām valsts noteiktajām stipen-

dijām varēs sākt saņemt mērķ-

stipendijas, kuru apjoms ir līdz 

50 latiem mēnesī. 

 

Tiesības saņemt mērķstipendi-

ju ir audzēkņiem, kuri mācās 

akreditētās profesionālās izglī-

tības iestādēs, kuras īsteno 

profesionālās izglītības prog-

rammas prioritārajās jomās – 

inţenierzinātnēs un tehnoloģi-

jās, arhitektūrā un būvniecībā. 

 

12.martā uz projekta īstenoša-

nas semināru IZM pulcējās 

pārstāvji no tām profesionālās 

izglītības iestādēm, ar kurām 

jau tuvākās nedēļas laikā tiks 

parakstīti līgumi, lai skolas 

varētu uzsākt mērķstipendiju 

izmaksu audzēkņiem.  

 

Šī ir iepriecinoša ziņa gan IZM, 

gan profesionālās izglītības ie-

stādēm, gan audzēkņiem un 

viņu vecākiem, jo līdz 50 latu 

lielā mērķstipendija būs no-

pietns atbalsts jauniešiem, kas 

mācās un apgūst profesiju. 

 

Patiesu gandarījumu par kopīgi 

paveikto darbu, lai ES Sociālā 

fonda aktivitāti varētu sākt īste-

not, izteica IZM valsts sekretāra 

vietniece struktūrfondu jautāju-

mos Lauma Sīka. Uzrunājot 

skolu direktorus un pedagogus, 

viņa uzsvēra, ka ar šodienu Ei-

ropas Sociālā fonda nauda ir 

uzsākusi ceļu pie arodskolu 

jauniešiem: "Sabiedrībā plaši  

esam sākuši diskutēt par profe-

sionālās izglītības pievilcību, 

meklējot  profesionālās izglītī-

bas prestiţa celšanai jaunus 

risinājumus, bet jau izsenis, 

gadsimtu garumā, ir  skaidrs, 

ka,  izvēloties mācīties amatu, 

ejot  profesionālās izglītības  

ceļu,  jauniešu pamatmotivācija  

vienmēr ir bijusi  ātrāk   kļūt 

patstāvīgiem, ātrāk  sevi nodro-

šināt  ar iztikas līdzekļiem vai  

nodrošināt  iespējas tikt pie la-

biem darba rīkiem. Jaunietis 

grib iemācīties kaut ko, kas 

dzīvē nes atpakaļ naudu. Tradi-

cionāli arī profesionālajā izglī-

tībā studējošiem ir bijis lielāks 

finansiāls atbalsts aroda iegūša-

nas laikā, tāpēc esam gandarīti, 

ka pirms pāris gadiem, struk-

tūrfondu plānošanas procesa 

laikā, esam paredzējuši finansi-

ālu atbalstu jauniešiem, kas 

mācās profesionālās izglītības 

iestādēs‖. 

 

L.Sīka aicina skolas lepoties un 

stāstīt sabiedrībai, ka tieši šajā 

skolā ir pieejams Eiropas  Soci-

ālā fonda finansējums, dot ziņu  

vecākiem, ka tieši šajā skolā 

viņu bērni var iegūt arodu, kas 

būs pamats dzīvei.  

 

 „Palielinot jauniešu interesi 

par profesionālo izglītību Lat-

vijas izglītības sistēma kļūs 

tuvāka Eiropas izglītības telpai, 

kas vērsta uz to, lai nodrošinātu 

laikmetīgu, kvalitatīvu izglītī-

bu, atbilstošu katras valsts un 

globālā darba tirgus prasībām.  

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Jau tuvākajā laikā 

aptuveni 10 000 

profesionālās 

izglītības iestāžu 

audzēkņu papildus 

jau esošajām valsts 

noteiktajām 

stipendijām varēs 

sākt saņemt 

mērķstipendijas, kuru 

apjoms ir līdz 50 

latiem mēnesī. 

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi varēs saņemt papildu 

stipendijas 

Skolu vadītāji pulcējušies uz projekta īstenošanas semināru 

Izglītības un zinātnes ministrijā.  

IZM valsts sekretāra vietniece 

struktūrfondu jautājumos 

Lauma Sīka ir patiesi 

gandarīta par kopīgi paveikto 

darbu. 
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Profesionālās izglītības no-

stiprināšanai ir būtiska loma 

arī katra Latvijas  reģiona 

ekonomikas un sociālajā 

attīstībā. Runājot par profe-

sionālās izglītības pievilcī-

bas paaugstināšanu, nenolie-

dzami, ikvienam jaunietim ir 

svarīgi iegūt kvalitatīvu iz-

glītību, kas ļauj atrast labu 

darbu un labi pelnīt, taču ne 

mazāk svarīgs faktors ir arī 

pieejamās stipendijas mācī-

bu laikā,‖ uzsver L. Sīka. 

 

Ērgļu arodvidusskola ir to 

59 profesionālās izglītības 

iestāţu vidū, kura īsteno 

profesionālās izglītības 

programmas prioritārajās 

jomās un kuras audzēkņi jau 

pavisam drīz sāks saņemt 

Eiropas Sociālā fonda mērķ-

stipendijas. Skolas direktors 

Andris Spailis uzskata, ka šī 

aktivitāte ir ļoti nepiecieša-

ma un vērtīga, un noteikti 

motivēs jauniešus mācīties 

kādā no skolā apgūstamajām 

profesijām, gan arī radīs 

zināmu materiālās nodroši-

nātības sajūtu mācību laikā. 

„Pozitīvi tas, ka viens no 

mērķstipendijas piešķiršanas 

kritērijiem ir arī sekmes, mā-

cību stundu apmeklējums, 

ārpusstundu aktivitātes – tā 

būs motivācija jauniešiem 

pret saviem pienākumiem 

izturēties atbildīgi,‖ uzsver 

direktors. 

 

Saskaņā ar MK noteikumiem, 

mērķstipendiju audzēkņiem 

piešķir, sākot ar otro mācību 

gadu, ņemot vērā jaunieša  

53 profesionālās izglītības iestādēm būs iespēja modernizēt mācību aprīkojumu 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Turpinājums no 6.lpp. 

20.martā Izglītības un zināt-

nes ministrijā (IZM) notiku-

šajā Profesionālās izglītības 

un nodarbinātības trīspusē-

jās sadarbības apakšpado-

mes (PINTSA) ārkārtas 

sēdē konceptuāli tika atbal-

stītas tās profesionālās izglī-

tības iestādes, kuras varēs 

pretendēt uz finansējuma 

saņemšanu Eiropas Reģi-

onālās attīstības fonda 

(ERAF) aktivitātē „Mācību 

aprīkojuma modernizācija 

un infrastruktūras uzlaboša-

na profesionālās izglītības 

programmu īstenošanā‖.  

 

Ņemot vērā Ministru Kabi-

neta noteikumos paredzētās 

reģionālās finansējuma un 

skolu skaita kvotas un sa-

skaņā ar Plānošanas reģionu 

priekšlikumiem, ERAF fi-

nansējuma saņemšanai mā-

cību aprīkojuma modernizā-

cijai un infrastruktūras uzla-

bošanai profesionālās izglī-

tības programmu īstenošanā 

tiek virzītas 53  profesionā-

lās izglītības iestādes.  

 

Vidzemes plānošanas reģi-

onā:  

Alsviķu Profesionālā skola, 

Barkavas arodvidusskola, 

Cēsu Profesionālā vidussko-

la, Jāņmuiţas Profesionālā 

vidusskola, Jaungulbenes 

arodvidusskola, Valsts Prie-

kuļu lauksaimniecības tehni-

kums, Smiltenes Profesionālā 

vidusskola, Smiltenes tehni-

kums un Valmieras Pārtikas 

raţotāju vidusskola. 

 

Kurzemes plānošanas reģi-

onā: 

Saldus Profesionālā vidus-

skola, Ventspils Profesionālā 

vidusskola, Kuldīgas Tehno-

loģiju un tūrisma profesionā-

lā vidusskola, RTU Liepājas 

filiāles profesionālā vidus-

skola, Liepājas Būvamatnie-

cības vidusskola, Liepājas 

Tūrisma un tekstila skola, 

Cīravas arodvidusskola, Lai-

dzes Profesionālā vidusskola. 

 

Latgales plānošanas reģi-

onā: 

Rēzeknes Profesionālā vidus-

skola, Rēzeknes 

14.arodvidusskola, Rēzeknes 

Mākslas un dizaina vidussko-

la, Lūznavas Profesionālā 

vidusskola, Latgales Trans-

porta un sakaru tehniskā sko-

la, Daugavpils Celtnieku pro-

fesionālā vidusskola, Daugav-

pils 1.arodvidusskola, Preiļu 

arodvidusskola, Dagdas arod-

vidusskola, Višķu Profesionā-

lā vidusskola, Daugavpils 

mākslas vidusskola  „Saules 

skola‖. 

 

Rīgas plānošanas reģionā: 

Rīgas Valsts tehnikums, Rī-

gas Būvamatniecības vidus-

skola, Rīgas Stila un modes 

profesionālā vidusskola, Rī-

gas Tūrisma un tirdzniecības 

skola, Rīgas Pārdaugavas 

profesionālā vidusskola, Rī-

gas Pārtikas raţotāju vidus-

skola, Rīgas Amatniecības 

vidusskola, Valsts Kandavas 

lauksaimniecības tehnikums, 

Ogres Profesionālā vidussko-

la, Bulduru dārzkopības vi-

dusskola, Ogres Amatniecības 

vidusskola, Ogres Meţa teh-

nikums, Jūrmalas Profesionā-

lā vidusskola, Rīgas Dizaina 

un mākslas vidusskola, Rīgas 

13.arodvidusskola, Rīgas 

Dzelzceļnieku skola, Rīgas 

3.arodskola, Mālpils Profesi-

onālā vidusskola, J.Rozentāla 

mākslas vidusskola. 

 

mācību sasniegumu rezultātus 

un mācību stundu apmeklētī-

bu, kā arī dalību skolas ārpus-

stundu pasākumos. Stipendiju 

audzēknim var piešķirt līdz 10 

mēnešiem kārtējā mācību 

gadā.  

 

Aktivitātes īstenošanai laika 

posmā līdz 2013.gadam plā-

nots izlietot 10,5 milj. latu, 

IZM plāno aktivitātei piesais-

tīt papildu līdzekļus, kā arī 

paplašināt pretendentu loku, 

kuri varēs saņemt stipendijas 

Zemgales plānošanas reģi-

onā: 

Jelgavas Amatniecības vidus-

skola, Saulaines Profesionālā 

vidusskola, Jelgavas Amatu 

vidusskola, Aizkraukles arod-

vidusskola, Zaļenieku arodvi-

dusskola, Viesītes arodvidus-

skola.       

 

PINTSA sēdes dalībnieki 

vienojās, ka projektu iesnie-

gumu izstrādes laikā, ņemot 

vērā notiekošās izmaiņas 

tautsaimniecībā un plānotās 

izmaiņas skolu tīklā, koncep-

tuāli apstiprinātais profesi-

onālās izglītības iestāţu un 

programmu saraksts var tikt 

precizēts saskaņā ar Latvijas 

Darba devēju konfederācijas, 

nozaru asociāciju, IZM un 

Plānošanas reģionu priekšli-

kumiem.    

 

Aktivitāti „Mācību aprīkoju-

ma modernizācija un infra-

struktūras uzlabošana profe-

sionālās izglītības program-

mu īstenošanā‖ finansē no 

Eiropas Reģionālās attīstības, 

valsts budţeta un pašvaldību 

līdzfinansējuma. Kopējais 

ierobeţotās atlases ietvaros 

pieejamais finansējums ir 

58 911 511 latu.   
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 „Šajā konkursā nav uzvarētā-

ju un zaudētāju, jo ieguvēji 

esat jūs visi. Ir iegūti jauni 

draugi no citām profesionālās 

izglītības iestādēm, iegūta 

jauna un nenovērtējama piere-

dze un, galvenais, jūs vēl un 

vēlreiz esat apliecinājuši, ka 

Latvijas profesionālās izglītī-

bas iestādēs mācās ļoti gudri, 

talantīgi un mērķtiecīgi jaun-

ieši,‖ uzsvēra Izglītības un 

zinātnes ministrijas (IZM) 

valsts sekretāra vietniece no-

zares politikas jautājumos 

Kristīne Vāgnere, sveicot pro-

fesionālās izglītības iestāţu 

audzēkņu konkursa „Jaunais 

profesionālis 2009‖ dalībnie-

kus. 

 

Viens no konkursa atbalstītā-

jiem bija biedrība 

„Mārketinga padome”. Tās 

vadītāja Inguna Gulbe noslē-

guma pasākumā atzina, ka 

jūtas patiesi pārsteigta par 

jauniešu profesionalitāti, kādu 

vērojusi konkursa gaitā. 

„Novēlu jums būt īstiem sava 

aroda meistariem, jo tad jūs 

būsit cienīti, godāti un arī 

pārtikuši. Mēs esam priecīgi, 

ka varam atbalstīt šāda veida 

konkursus, kuros vēl un vēl-

reiz iespējams parādīt, cik 

kvalitatīvi un garšīgi ir Latvi-

jas pārtikas produkti‖, sacīja 

I.Gulbe, aicinot jauniešus tos 

izmantot gan ikdienā, gan klā-

jot svētku galdus. 

 

Konkursā „Jaunais profesionā-

lis 2009‖ šogad savas prasmes 

apliecināja 104 jaunieši no 33 

profesionālās izglītības iestā-

dēm, sacenšoties būvniecības, 

mehatronikas, metināšanas un 

ēdienu gatavošanas konkursos. 

 

Konkursa rezultāti: 
 

Aktivitātē „Viesmīlība” pro-

fesionālās meistarības konkur-

sā „Ēdienu gatavošana‖ 

1.vietu ieguva  Renats Gai-

nuļins no Ventspils Profesi-

onālās vidusskolas (skolotāja 

Ligita Kaudze), 2.vietā Māris 

Krūkliņš, VSIA Rīgas pārtikas 

raţotāju vidusskola (skolotāja 

Zigrīda Pallo), bet 3.vietā Lai-

ne Timma no Rīgas Būvama-

tniecības vidusskolas 

(skolotāja Astrīda Viļuma). 

 

Aktivitātē „Metālapstrāde” 
profesionālās meistarības 

konkursā „Metināšana 

(MMA)” 1.vietā Edgars Sau-

ka no Rīgas Būvamatniecības 

vidusskolas (skolotājs Antons 

Kolīts), 2.vietā Oskars Plinta 

no Liepājas Būvamatniecības 

vidusskolas (skolotājs Vladis-

lavs Dolgihs), 3.vietā Ruslans 

Rohmans, Rīgas 3.arodskola 

(skolotājs Edgars Kolesni-

kovs). 

 

Profesionālās meistarības 

konkursā „Metināšana 

(MAG)” 1.vieta Edgaram 

Cintiņam, Jelgavas reģionā-

lais Pieaugušo izglītības 

centrs (skolotājs Māris 

Ernstsons), 2.vietu ieguva 

Valērijs Avčuhovs no Rīgas 

3.arodskolas (skolotājs An-

drejs Jakovļevs), bet 3.vietā 

Aivis Avotiņš no Vangaţu 

arodskolas (skolotājs Vitālijs 

Rekke). 

Konkursā „Jaunais profesionālis 2009” jaunieši apliecina savas 

prasmes 
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Konkursā „Jaunais 

profesionālis 2009” 

šogad savas prasmes 

apliecināja 104 

jaunieši no 33 

profesionālās 

izglītības iestādēm, 

sacenšoties 

būvniecības, 

mehatronikas, 

metināšanas un 

ēdienu gatavošanas 

konkursos 



Aktivitātē „Mehatronika” 
profesionālās meistarības 

konkursā „Robota program-

mēšana‖ 1.vietu ieguva Jānis 

Stašs un Bruno Bremmers 

no Rīgas Tehniskās koledţas 

(skolotājs Miks Šteinbergs), 

2.vietā Artis Auniņš un Nau-

ris Dzērve, RTU Liepājas 

filiāles Profesionālā vidus-

skola (skolotāja Līga Jaunze-

me), 3.vietā Oskars Dimids 

un Guntars Briljonoks no 

RTU Liepājas filiāles Profe-

sionālās vidusskolas 

(skolotāja Līga Jaunzeme) 

un Edgars Kņevinskis un 

Oskars Trups no Rīgas Teh-

niskās koledţas (skolotājs 

Miks Šteinbergs).  

 

Aktivitātē „Arhitektūra un 

būvniecība” profesionālās 

meistarības konkursā „Sausā 

būve un ēku siltināšana‖ 

1.vietā Kristaps Miltovičs un 

Edgars Stūris, Saldus Profe-

sionālā vidusskola (skolotājs 

Andris Punculis), 2.vietā 

Edgars Stasjuks un Artūrs 

Priedītis no Rīgas Būvama-

tniecības vidusskolas 

(skolotājas Sandra Miklaše-

viča un Ilze Podiņa), bet 

3.vietu ieguva Mārtiņš Dze-

nis un Kaspars Tišanovs, 

Jāņmuiţas Profesionālā vi-

dusskola (skolotāji Inesis 

Dzelme un Velta Dzelme).  

 

Profesionālās meistarības 

konkursā „Flīzēšana‖ 1.vieta 

Gatim Sīpliņam no Saldus 

Profesionālās vidusskolas 

(skolotājs Andris Punculis), 

2.vietā Jānis Palaps, Liepājas 

Būvamatniecības vidusskola 

(skolotājs Ludviks Jankov-

skis), 3.vietā Artūrs Zutis no 

Jāņmuiţas Profesionālās 

vidusskolas (skolotājs Inesis 

Dzelme). 

  

Profesionālās meistarības 

konkursā „Dekoratīvais ap-

metums‖ 1.vietā Jānis Mel-

lenbergs, Saldus Profesionā-

lā vidusskola (skolotājs Andris 

Punculis), 2.vietā Maksims 

Krasovskis no Daugavpils 

Celtnieku profesionālās vidus-

skolas (skolotāja Inna Koluţa), 

3.vietā Jānis Ozoliņš, Apgul-

des arodvidusskola (skolotāja 

Ludmila Markovska).  

 

Profesionālās meistarības kon-

kursā „Dekoratīvā krāsošana‖ 

1.vieta piešķirta Līgai Stolai 

no Rīgas Būvamatniecības 

vidusskolas (skolotājas Sandra 

Miklaševiča un Ilze Podiņa), 

2.vietā 

Deniss Siļčenks, Daugavpils 

Celtnieku profesionālā vidus-

skola (skolotāja Nataļja Ap-

anoviča), bet 3.vietā Inese 

Ševčenko no Jāņmuiţas Profe-

sionālās vidusskolas (skolotāja 

Dace Turciņa). 

 

Uzvara nenāca viegli  

 

Pēc apbalvošanas „Robota 

programmēšanas‖ 1.vietas 

ieguvēji Jānis Stašs un Bruno 

Bremmers no Rīgas Tehniskās 

koledţas atzina, ka konkursā 

veicamais darbs bijis ļoti sa-

reţģīts un uztraukums – ne pa 

jokam. „Strādājot ar tehniku, 

vienmēr jāatceras, ka var nāk-

ties piedzīvot daţādus pārstei-

gumus. Mums šoreiz veicās, 

bet tas nenāca viegli,‖ saka 

puiši. 

 

„Konkurence bija pamatīga,” 

atzīst „Metināšanas (MAG)‖ 

1.vietas ieguvējs Edgars Cin-

tiņš no Jelgavas Reģionālā 

Pieaugušo izglītības centra. 

Lai cik dīvaini, sākumā klau-

soties, nešķistu, bet Edgars 

aroda prasmes mācījies no 

savas mammas. Viņa pirms 2 

gadiem Jelgavas metālapstrā-

des dienās metinātāju konkur-

sā ieguvusi 1.vietu. „Toreiz 

nospriedu: ja jau mamma to 

var, es arī varu, un pat vēl la-

bāk,‖ teic Edgars, kurš šo iz-

aicinājumu pieņēmis un god-

prātīgā darbā pats sev pierādī-

jis, ka tiešām var. 

Arī konkursa „Metināšana 

(MMA)” 1.vietas ieguvējs,  

Būvamatniecības vidusskolas 

audzēknis Edgars Sauka sevi 

sauc par mērķtiecīgu jaunieti. 

Prieks par lielisko rezultātu, 

apziņa, ka tu spēj pārvarēt 

uztraukumu un padarīt darbu 

kvalitatīvi – tas dod pārliecī-

bu, ka nospraustais mērķis – 

pēc skolas absolvēšanas do-

ties studēt uz augstskolu – 

noteikti piepildīsies. 

 

Profesionālās meistarības 

konkursā „Ēdienu gatavoša-

na‖ visspīdošākos rezultātus 

uzrādīja Renats Gainuļins no 

Ventspils Profesionālās vidus-

skolas. Par apgūtajām amata 

prasmēm puisis no sirds saka 

paldies saviem skolotājiem, 

saviem kolēģiem Ventspils 

kafejnīcā, kur Renatam ir 

iespēja strādāt paralēli mācī-

bām. „Finālā es cerēju tikt, 

bet par tik augstu sava darba 

novērtējumu gan nesapņoju. 

Nebija viegli pārvarēt milzīgo 

uztraukumu, ka tavu darbu 

vēro desmitiem acu pāru. 

Man tas bija liels pārbaudī-

jums,‖ atzīst puisis. 

 

Savukārt  Dekoratīvās krāso-

šanas‖ konkursā 1.vetu ieguva 

Līga Stola no Rīgas Būvama-

tniecības vidusskolas.  Pagā-

jušajā gadā meitene ieguvusi 

3.vietu „Dekoratīvajā apme-

šanā‖ un pat devusies uz 

starptautisko konkursu Roter-

damā. Šis bijis kārtējais iz-

aicinājums, kas veiksmīgi 

izturēts. „Ja runājam par pro-

fesionālo izglītību, manuprāt, 

dīvainas ir runas par to, kas ir 

labāka – vidusskola vai profe-

sionālās izglītības iestāde. 

Svarīgi, lai mēs zinātu, ko 

vēlamies dzīvē sasniegt un 

izvirzītu sev konkrētu mērķi,‖ 

saka Līga. Viņa jau zina, ka 

pēc Būvamatniecības vidus- 

Turpinājums no 8.lpp. 
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skolas pabeigšanas dosies 

studēt, lai kļūtu par interjera 

dizaineri. 

 

Arī konkursa „Jaunais profe-

sionālis atbalstītājs, SIA 

„KNAUF” tehniskais vadī-

tājs Andris Veinbergs, ir 

pārliecināts, ka konkrēta 

mērķa izvirzīšana ir pirmais 

solis uz panākumiem.   

 

„Mūsu uzņēmums nekļūdās, 

investējot izglītībā, darbinie-

ku profesionālajā apmācībā 

un šā uzdevuma īstenošanu 

mēs izvirzām kā vienu no 

saviem svarīgākajiem uzde-

vumiem, lai sniegtu ieguldī-

jumu tautsaimniecības attīs-

tībā,‖  teic A.Veinbergs. 

Viņš stāsta, ka firma profesi-

onālās meistarības konkur-

sus sākusi organizēt jau no 

2000.gada, un pamazām 

notikusi tuvināšanās ar IZM 

Profesionālās izglītības ad-

ministrācijas organizēto 

„Jauno profesionāli”. „Šī ir 

ļoti veiksmīga sadarbība, 

kuru esam ieinteresēti turpi-

nāt,‖ saka „KNAUF‖ pārstā-

vis. 

 

Arī konkursa „Jaunais profe-

sionālis‖ organizatore, Pro-

fesionālās izglītības adminis-

trācijas vadītāja Ilze Brante 

ir gandarīta par gadu gaitā 

izveidojušos sadarbību gan 

ar „KNAUF‖, gan citiem 

atbalstītājiem, bez kuriem 

konkursa norise nebūtu iedo-

mājama. I.Brante teica lielu 

paldies gan konkursa dalīb-

niekiem, gan viņu pedago-

giem, vecākiem un atbalstī-

tājiem, savukārt IZM valsts 

sekretāra vietniece 

K.Vāgnere Ilzei Brantei pa-

sniedza IZM Pateicības rak-

stu pat ieguldīto darbu profe-

sionālās meistarības konkur-

su organizēšanā un profesi-

onālās izglītības popularizē-

šanā. 
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Valsts izglītības attīstības aģen-

tūra (VIAA) 3.martā izsludinā-

ja atklātas projektu iesniegumu 

atlases pirmo kārtu Eiropas 

Sociālā fonda (ESF) apakšakti-

vitātē „Atbalsts sākotnējās pro-

fesionālās izglītības program-

mu īstenošanas kvalitātes uzla-

bošanai un īstenoša-

nai‖ (1.2.1.1.3.). Projektu ie-

sniegumu iesniegšanas termiņš 

ir 2009. gada 7.maijs.  

 

Apakšaktivitātes ietvaros plā-

nots uzlabot sākotnējās profesi-

onālās izglītības (profesionālā 

pamatizglītība, arodizglītība un 

profesionālā vidējā izglītība, 

kas nodrošina pirmā, otrā un 

trešā līmeņa profesionālās kva-

lifikācijas ieguvi) kvalitāti, 

veicinot audzēkņu sekmīgas 

mācības, profesionālo darbību 

un tālākizglītību. 

 

Atbalsts paredzēts mācību me-

toţu, intelektuālo resursu un 

mācību norises uzlabošanai, 

paredzot projektos mācību pa-

līgmateriālu izstrādi, mācību 

materiālu, grāmatu, program-

matūru un citu intelektuālo 

resursu iegādi, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju iz-

mantošanu mācību procesā, e-

resursu un e-mācību vides risi-

nājumu ieviešanu, informācijas 

tehnoloģiju lietošanas prasmju 

uzlabošanu, pilnveidojot profe-

sionālās izglītības mācību 

priekšmetus, kursus un modu-

ļus, kā arī nodrošinot konsulta-

tīvu atbalstu audzēkņiem. 

 

Profesionālās vidējās un arod-

izglītības programmu audzēk-

ņiem projektu ietvaros būs ie-

spējams iegūt arī kvalifikācijas 

prasībām atbilstošas praktiskās 

mācības un īstenot prakses ār-

pus izglītības iestādes, apgūstot 

arodu pie amata meistara vai 

uzņēmumā, tādējādi veicinot 

amatu izglītības pieejamību. 

 

Projektus var iesniegt un uz 

ESF finansējumu pretendēt 

profesionālās izglītības iestādes 

un koledţas, darba devēju orga-

nizācijas vai profesionālās or-

ganizācijas, izstrādājot projek-

tu, kura minimālā attiecināmo 

izmaksu kopsumma ir 70 280 

latu, maksimālā attiecināmo 

izmaksu kopsumma – 702 804 

lati. 

 

ESF finansējuma apmērs ir 

85% no projekta attiecināmo 

izmaksu kopsummas, savukārt 

15% veido nacionālais finansē-

jums (valsts budţeta līdzekļi, ja 

projekta iesniedzējs ir valsts 

budţeta iestāde; pašvaldības 

budţeta līdzekļi, projekta ie-

sniedzēja rīcībā esošie vai kre-

dītresursu līdzekļi, ja projekta 

iesniedzējs nav valsts budţeta 

iestāde). Kopumā atklātas pro-

jektu iesniegumu atlases pir-

majai kārtai pieejamais publis-

kais finansējums ir 4 000 000 

latu.  

 

9.aprīlī VIAA rīkos bezmaksas 

informatīvo semināru par pro-

jektos atbalstāmajām aktivitā-

tēm un par projektu iesniegu-

mu sagatavošanu. Plašāka in-

formācija par apakšaktivitāti, 

pieteikšanās kārtību un semi-

nāru pieejama: 

www.viaa.gov.lv. 

 

ES struktūrfondu 2007.-2013. 

gada plānošanas periodā VIAA 

veic sadarbības iestādes fun-

kcijas struktūrfondu vadībā 

izglītības un zinātnes jomā 

(Eiropas Sociālais fonds un 

Eiropas Reģionālās attīstības 

fonds).   

 

Papildu informācija: Ruta 

Mihalovska, Valsts izglītības 

attīstības aģentūras sabiedrisko 

attiecību speciāliste, tālr.: 

67359076, 29355004, e-pasts: 

ruta.mihalovska@viaa.gov.lv. 

Pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums profesionālās izglītības 

attīstībai 
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Projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņš 

ir 2009. gada 

7.maijs.  

Izglītības inovācijas fonds 

2009.gada 11.martā izsludināja 

otro projektu konkursu, kura 

vispārīgais mērķis ir sekmēt 

izglītības radošā potenciāla 

attīstību, atbalstot pedagogu 

iniciatīvas jaunu pieeju un me-

toţu ieviešanā izglītībā. Projek-

tu pieteikumu iesniegšanas 

termiņš ir 2009.gada 24.aprīlis 

plkst.17.00. 

 

Otrajā projektu konkursā var 

iesniegt projektus humanitāro 

zinātņu (vēsture, valodniecība, 

literatūra, filozofija) un kultūr-

izglītības (piemēram, dizains, 

vizuālā māksla, mūzika, teātris 

un citi mākslas veidi, mākslas 

vēsture, kultūras vēsture, ēti-

ka) nozarēs. 

 

Diemţēl saistībā ar finanšu 

ierobeţojumiem, kas skāruši 

arī Izglītības inovācijas fonda 

budţetu, otrā projektu konkur-

sa ietvaros nenotiks projektu 

iesniegšana un vērtēšana ek-

sakto zinātņu un sociālo zināt-

ņu nozarēs. 

Projektus var iesniegt gan pri-

vātpersonas, gan Latvijā reģis-

trētas juridiskas personas ar 

neierobeţotu projektu skaitu 

abās noteiktajās nozarēs. Mak-

simālais granta apjoms ir 3000 

latu. 

 

Detalizētāka informācija par 

otro projektu konkursu atroda-

ma Fonda mājas lapā 

www.iifonds.lv, sadaļā 

„Projektu konkursi”. 

http://www.iifonds.lv/otrais-

projektu-konkurss 

Izglītības inovācijas fonds izsludina otro projektu konkursu  

Projektu pieteikumu 

iesniegšanas termiņš 

ir 2009. gada 

24.aprīlis.  

http://www.viaa.gov.lv/
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Valsts aģentūra ‖Akadēmisko 

programmu aģentūra‖  (APA) 

izsludina pieteikšanos Eiropas 

Savienības Mūţizglītības 

programmas Caurviju prog-

rammas akcijai „Mācību brau-

cieni‖, kas notiks 2009./2010. 

mācību gadā. Pieteikumu ie-

sniegšanas pēdējā diena ir šā 

gada 9.aprīlis. 

 

Mācību braucieni ir Eiropas 

Savienības Mūţizglītības 

programmas akcija, kas ie-

kļauta Caurviju programmā un 

ir tiešs Socrates akciju Arion 

un Cedefop mācību braucienu 

turpinājums. Šie braucieni 

paredzēti izglītības un profesi-

onālo praktisko mācību vado-

šajiem darbiniekiem pieredzes 

apmaiņai par izglītības sistē-

mām un politiku daţādās Ei-

ropas Savienības valstīs un 

kandidātvalstīs. 

 

Daudznacionālas dalībnieku - 

ekspertu grupas Mācību brau-

ciens tiek organizēts uz kādu 

no Mūţizglītības programmas 

dalībvalstīm. Tas nepārsniedz 

nedēļu, un tā ietvaros notiek 

lekcijas, apspriedes un disku-

sijas par konkrētu tēmu, kuru 

piedāvā pasākuma organiza-

tors. Nozīmīgu vietu nedēļas 

programmā ieņem izglītības 

iestāţu apmeklēšana. Braucie-

na dalībniekus uzņemošās 

iestādes personālam un 

audzēkņiem savukārt paveras 

lieliska iespēja iepazīt Eiropu 

ar daţādo dalībvalstu viesu 

starpniecību. 

 

Šāds Mācību brauciens dod 

iespēju izglītības un profesi-

onālo praktisko mācību vado-

šajiem darbiniekiem pārskatīt 

un pilnveidot savu darbu, iz-

mantojot citu valstu izglītības 

sistēmu un reformu pieredzi. 

Tas veicina informācijas, pie-

redzes un ideju apmaiņu starp 

programmas dalībniekiem - 

gan viesiem, gan uzņemošās 

valsts pārstāvjiem - un līdz ar 

to starp ES dalībvalstīm. 

 

Visa nepieciešamā informāci-

ja, kas saistīta ar pieteikšanos, 

atrodama APA mājas lapā 

www.apa.lv sadaļā Mācību 

braucieni /Jaunumi. 

 

Pieteikumu 

iesniegšanas pēdējā 

diena ir 2009. gada 

9.aprīlis. 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Aicina pieteikties Mācību braucieniem Eiropas Savienības Mūžizglītības 

programmas ietvaros 

APA aicina Comenius skolu 

partnerību koordinatorus un 

kontaktpersonas laika posmā 

no 20. aprīļa līdz 8. maijam 

organizēt Comenius nedēļu. 

Dalību Comenius nedēļā ir 

pieteikusi 31 Eiropas Mūţiz-

glītības programmas dalīb-

valsts. 

 

Comenius nedēļas parasti gūst 

plašu atsaucību, un organizato-

ri cer, ka arī šogad Comenius 

nedēļā piedalīsies 146 skolu 

partnerības, kuras šajā mācību 

gadā Latvijā aptver apmēram 

2 000 skolotāju un 15 000 sko-

lēnu. 

 

„Mums šodien visiem ir ļoti 

nepieciešamas gaišas domas 

un pozitīvas emocijas, it seviš-

ķi skolās, jo tajās izglītojas 

mūsu valsts nākotne. Ceram, 

ka Comenius nedēļai visā Ei-

ropā izdosies apvienot skolotā-

jus, skolēnus, to vecākus un 

vietējo sabiedrību savu spēku, 

gribas un varēšanas apliecinā-

jumam,‖ saka APA vecākā 

speciāliste Maija Vītuma. 

 

Iepriekšējās Comenius nedē-

ļas Eiropā un Latvijā notika 

2001. un 2003.gadā, svinību 

laikā gaisā tika palaisti krāsai-

ni baloni, kuri nesa sveicienus 

skolu sadarbības partneriem 

visā Eiropā. Pasākums izde-

vās, jo tas vienoja priekā un 

labestībā visus jauniešus un 

pedagogus, kas iesaistīti Co-

menius projektos, kuru mērķis 

bija Eiropas dimensijas ievie-

šana un starpkultūru izglītība. 

Gandarījumu deva arī tas, ka 

šis prieks un labestība izska-

nēja gan valsts, gan vietējā 

mēroga presē un televīzijā. 

Pirmo reizi pēc vairākiem 

gadiem, kuros prese sniedza 

pamatā kritisku, kā arī negatī-

vu informāciju par izglītībā 

notiekošo, daudzos masu ko-

munikācijas līdzekļos vienlai-

cīgi izskanēja atzinīgi vārdi par 

skolu veikumu projektu jomā. 

 

Pirms Comenius nedēļas visas 

skolas saņems jaunāko APA 

izdevumu „Comenius skolu 

partnerības projekti. Krājums 

2007” skolu bibliotēku vaja-

dzībām. Šo krājumu, kurš ie-

tver valorizācijas (rezultātu 

izplatīšana un izmantošana) 

elementus, un citus materiālus 

būs iespējams saņemt izstādes 

laikā no 5.līdz 8.maijam APA. 

Izstādes laikā varēs konsultē-

ties par Comenius programmas 

daudzveidīgajām iespējām. 

 

Kā skola var piedalīties Come-

nius nedēļā, uzzini  

APA mājaslapā  

 

Eiropas Komisijas mājaslapa:  
 

 

Comenius nedēļa 2009. 

Sūtīsim Comenius atklātnes uz Čehiju! 

Piedalies Comenius 

nedēļā no 20.aprīļa līdz 

8.maijam! 

http://www.apa.lv/index.php?node=415
http://www.apa.lv/?node=443
http://ec.europa.eu/education/comenius/doc1206_en.htm
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Atzīmējot Starptautisko nedē-

ļu „Izglītība visiem”, no 20.-

25.aprīlim UNESCO Latvijas 

Nacionālā komisija sadarbībā 

ar Izglītības un zinātnes mi-

nistriju (IZM) un IZM Valsts 

Speciālās izglītības centru 

(VSIC) aicinās izglītības pār-

valdes, izglītības iestādes un 

citus sadarbības partnerus 

organizēt daudzveidīgus pasā-

kumus ar vienojošo tēmu – 

„Radošie risinājumi ceļā uz 

izglītību visiem‖, īpaši pievēr-

šoties pirmsskolai. 

 

Pasākumu ievirze ir iespējami 

plašāk pievērsties praksei Lat-

vijas reģionos, tiem jaunināju-

miem, kas veidojušies mūsu 

valsts izglītības iestādēs. Šāda 

veida reģionalizācija ir svarī-

ga arī tādēļ, lai pasākumus 

varētu apmeklēt tuvāk esošie 

izglītības iestāţu un citu paš-

valdību institūciju pārstāvji, 

tādējādi veicinot reģionālo 

sadarbību. 

 

Starptautiskās nedēļas 

„Izglītība visiem” pasākumi 

tiks uzsākti 20.aprīlī Jelgavā, 

iepazīstoties ar iekļaujošās 

izglītības pieredzi pirmsskolas 

izglītības iestādē „Rotaļa‖.  

 

Latgalē pasākums notiks 

21.aprīlī, Daugavpils 

9.speciālajā pirmsskolas izglī-

tības iestādē. 

 

Rīgā 22.aprīlī interesentus 

uzņems 204.speciālā pirms-

skolas izglītības iestāde. 

  

Kurzemē, Talsu rajonā, 

23.aprīlī plānoti divi pasāku-

mi. Sabiles vidusskola iepa-

zīstinās ar piecgadīgo un seš-

gadīgo grupu brīvā laika akti-

vitātēm - rotaļām ar dziedāša-

nu.  Savukārt, Upesgrīvas 

speciālās sākumskolas pasā-

kuma temats ir interešu izglī-

tība un brīvā laika pavadīšana.  

Valmieras rajonā 24.aprīlī 

pasākumi plānoti vairākās 

izglītības iestādēs -  Valmieras 

pilsētas speciālās pirmsskolas 

izglītības iestādē „Bitīte", Val-

mieras pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē " Buratino" 

un Valmieras pilsētas 

3.pirmsskolas izglītības iestā-

dē  „Sprīdītis"  

 

No 21.aprīļa līdz 24.aprīlim 

Cēsu rajonā tiks organizētas 

„atvērto durvju dienas" skolās, 

kuras integrē bērnus ar speci-

ālām vajadzībām (Cēsu 

2.pamatskola, Veselavas un 

Rāmuļu pamatskolas, Jaunpie-

balgas vidusskola) un pirms-

skolas iestādēs. Tiks aicinātas 

piedalīties arī speciālās skolas 

un speciālās pirmsskolas iestā-

des. Pirmsskolas iestādes gal-

venokārt piedāvās iepazīties ar 

logopēda darbu. Tuvākajā lai-

kā skolas sagatavos informāci-

ju par konkrētu piedāvājumu 

un noteiks „atvērto durvju 

dienas" datumu, lai interesenti 

varētu pieteikties. 

 

Savukārt 25.aprīlī Cēsīs no-

tiks konference "Iekļaujošās 

izglītības pieredze". Īpaši kon-

ferencei tiks sagatavota darba 

mape ar atbalsta materiālu 

paraugiem, kurus skolotāji 

izmanto darbā ar bērniem. 

Konferences darba kārtībā 

paredzēti vairāki ziņojumi: par 

iekļaujošo izglītību valstī in-

formēs Valsts speciālas izglītī-

bas centra direktors Guntis 

Vasiļevskis, par iekļaujošā 

izglītību Cēsu rajonā - pedago-

ģiski medicīniskas komisijas 

vadītāja Biruta Dambīte, savu-

kārt par iekļaujošās izglītības 

pieredzi ziņos Cēsu 

2.pamatskolas, Cēsu pilsētas 

pamatskolas, Rāmuļu pamat-

skolas un Jaunpiebalgas vidus-

skolas pārstāvji.  

 

Par atbalsta materiāliem skolē-

niem informēs vairākas skolas: 

Draudzīgā aicinājuma Cēsu 

valsts ģimnāzija - par materi-

ālu latviešu valodā, bet Vese-

lavas pamatskola, Straupes 

pamatskola, Jaunpiebalgas 

vidusskola, Rāmuļu pamat-

skola, Pētera pamatskola, 

Cēsu 2. pamatskolas pirms-

skolas grupa - par materi-

āliem, kurus izmanto darbā ar 

bērniem, un to izmantošanas 

rezultātiem. 

 

Interesentiem būs pieejami arī 

izdales materiāli un iestāţu 

sagatavotās vizītkartes.  No-

slēgumā notiks „apaļā galda‖ 

diskusijas. 

 

Informācija par visiem pasā-

kumiem Starptautiskās nedē-

ļas „Izglītība visiem” laikā 

(norišu vietas, laiki, paredza-

mās aktivitātes) būs izvietota 

VSIC mājas lapā – 

www.vsic.gov.lv.   

 

UNESCO Latvijas Nacionālā 

komisija un VSIC aicina iz-

glītības iestādes, īpaši – 

pirmsskolas izglītības iestā-

des, kuras vēlas iesaistīties 

„Izglītība visiem” nedēļas 

aktivitātēs, pieteikt savus la-

bās prakses piemērus ievieto-

šanai VSIC mājas lapai, kur 

tiks izveidota labās prakses 

piemēru krātuve. 

 

Plašāk par starptautisko 

nedēļu “Izglītība visiem” 

lasiet šeit 

 

Papildu informācija: 

Baiba Moļņika, UNESCO 

LNK Izglītības programmas 

vadītāja, tālrunis 67325109, e

-pasts: baiba@unesco.lv 

 

Māra Liepniece, VSIC  me-

todiskā darba nodaļas vadītā-

ja, tālrunis 67201687, e-pasts: 

mara.liepniece@vsic.gov.lv 

 

Nr.13 

Starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem” 2009.gadā 

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/3429.html
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Starptautiskais astronomijas gads - 2009 

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

2009. gads pēc UNESCO 

iniciatīvas ir pasludināts par 

Starptautisko astronomijas 

gadu, un tam veltīto pasāku-

mu mērķis visā pasaulē ir 

atzīmēt 400. gadadienu, kopš 

Galileo Galilejs pavērsa tele-

skopu pret debesīm, iezīmējot 

jaunu posmu cilvēces izpratnē 

par Saules sistēmu un Visu-

mu.  

 

Starptautiskā astronomijas 

gada ietvaros visā pasaulē tiek 

organizēti izglītojoši un infor-

matīvi pasākumi, lai ikvienu 

tuvāk iepazīstinātu ar šo seno 

zinātnes nozari mūsdienu 

skatījumā, kā arī mudinātu 

labāk iepazīt un uzzināt ko 

vairāk par Visumu, zvaig-

znēm, astronomijas zinātni un 

tās pētniecību. 

 

Starptautiskā astronomijas 

gada ietvaros jo īpaši uzmanī-

ba tiek pievērsta skolām un 

skolēniem:  

- sniedzot atbalstu astronomi-

jas mācībās – organizējot ap-

mācības teleskopu lietošanā, 

nodrošinot daţādus informatī-

vus materiālus, piedāvājot 

profesionāļu klātbūtni mācī-

bās,  

- organizējot regulārus publis-

kus debess demonstrējumus,  

- piedāvājot apmeklējumiem 

observatorijas un ar astrono-

miju un astronomijas zinātnes 

vēsturi saistītus muzejus, 

- sekmējot jauniešus aktīvāk 

interesēties par dabaszinātnēm, 

rosinot viņu interesi un zināt-

kāri.  

 

Skolas visā Latvijā aicinātas 

iesaistīties Starptautiskā astro-

nomijas gada aktivitāšu orga-

nizēšanā, piedaloties jau eso-

šajos pasākumos, kā arī rīkojot 

pašiem savus. Pie Starptautis-

kā Astronomijas gada koordi-

natora Mārtiņa Gilla, kā arī 

UNESCO Latvijas Nacionāla-

jā komisijā (LNK) var vērsties 

pēc padoma un idejām gan 

pasākumu organizēšanā, gan 

plānošanā, palīdzot izvēlēties 

aktivitātes, kā arī ar nepiecie-

šamajiem informatīvajiem 

materiāliem. 

 

UNESCO LNK Starptautis-

kā astronomijas gada ietva-

ros aicina ikvienu Latvijas 

skolu un skolēnu: 

 

- veidot publikācijas skolas 

avīzē par astronomijas nozares 

jautājumiem vai Starptautisko 

astronomijas gadu, 

- organizēt skolēnu diskusijas 

vai lasījumus par jaunumiem 

astronomijā, 

- organizēt filmas „Eyes on the 

Skies‖ (ar subtitriem latviešu 

valodā) demonstrāciju, 

- organizēt pašiem vai aicināt 

savus skolēnus apmeklēt pub-

liskās debess demonstrācijas, 

- rīkot skolās radošās darbnī-

cas par astronomijas tematiku,  

piemēram, zīmēšanas, darbmā-

cības u.c. stundu ietvaros. 

Lūgums skolas informēt 

Starptautiskā astronomijas 

gada organizatorus par skolā 

notiekošajiem pasākumiem, 

lai tos varētu apkopot un ie-

vietot visas Latvijas kopīgajā 

Starptautiskā astronomijas 

gada aktivitāšu kalendārā 

www.astronomija2009.lv un 

pastāstīt par tiem UNESCO 

LNK mājas lapā 

www.unesco.lv.   

 

Ikvienai Starptautiskā astro-

nomijas gada dalībskolai 

Starptautiskā astronomijas 

gada organizatori dāvina 

DVD filmu „Eyes on the 

Skies‖ ar subtitriem latviešu 

valodā ikviens interesents var 

saņemt Latvijas Universitātes 

Astronomijas Institūtā, Raiņa 

bulvārī 19, 4. stāvā 

 

Pasākumus par godu Starptau-

tiskajam astronomijas gadam 

Latvijā ar UNESCO LNK un 

Latvijas Zinātņu akadēmijas 

atbalstu organizē un koordinē 

Latvijas Astronomijas biedrī-

ba sadarbībā ar Latvijas Uni-

versitātes (LU) Astronomijas 

institūtu, Ventspils Starptau-

tisko radioastronomijas cen-

tru, LU Lāzeru centra Astro-

spektroskopijas laboratoriju, 

Latvijas augstskolām, skolām 

un observatorijām. 

 

Plašāka informācija: 

www.astronomija2009.lv 

Starptautiskā 

astronomijas gada 

koordinators Latvijā: 

 

Mārtiņš Gills, tālr. 

29289205, e-pasts: 

iya2009.lv@gmail.com 

 

Kontaktpersona 

UNESCO LNK: 

 

Liene Krīvena, tālr. 

29109268, e-pasts: 

liene@tels.lv  

1.aprīlī plkst. 18.15 Latvijas Universitātes 12.auditorijā, Raiņa bulvārī 19 - Latvijas Astronomijas 

biedrības sanāksme - lekcijas, jaunumi.  

Katra mēneša pirmajā trešdienā rudens - pavasara periodā, no oktobra līdz maijam, tiek organizētas 

Latvijas Astronomijas biedrības sanāksmes. Tajās ir iespēja satikt domubiedrus, uzzināt kosmosa 

izpētes jaunumus, apmainīties ar vērtīgu informāciju, kā arī noklausīties populārzinātniskus priekš-

lasījumus. Laipni aicināti visi interesenti, LAB sanāksmes ir bezmaksas. 

 

2. -5.aprīlis - Vispasaules akcija „100 stundas ar astronomiju". Dalība globālajos pasākumos pasau-

les tīmeklī, pasākumi, debess demonstrējumi, TV pārraides, skolu ekskursijas uz F.Candera muze-

ju. 

 

17. – 18.aprīlis - Latvijas 37.atklātā astronomijas olimpiāde 7. – 12. klašu skolēniem. Dalībnieku 

pieteikšanās līdz 2009.gada 9.aprīlim Latvijas Astronomija biedrības mājas lapā www.lab.lv/

pieteikties_olimpiadei 

Pasākumi aprīlī 

http://www.astronomija2009.lv/
http://www.unesco.lv
http://www.astronomija2009.lv/
mailto:iya2009.lv@gmail.com
mailto:liene@tels.lv
http://www.lab.lv/index.php?pid=301
http://www.lab.lv/index.php?pid=301
http://sag2009.starspace.lv/public/sag2009/100stundas.html
http://sag2009.starspace.lv/public/sag2009/100stundas.html
http://sag2009.starspace.lv/public/sag2009/100stundas.html
http://www.lab.lv/index.php?pid=3032009
http://www.lab.lv/pieteikties_olimpiadei.php
http://www.lab.lv/pieteikties_olimpiadei.php
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Jaunieši vecumā no 14 līdz 25 

gadiem aicināti iesaistīties 

Starptautiskajā jauniešu paš-

audzināšanas programmā 

Award: jaunu prasmju apgū-

šanā (piemēram, ģitāras spēle, 

stepa dejošana, stikla pūšana), 

fiziskās sagatavotības nostip-

rināšanā (piemēram, katru rītu 

noskriet kādu distanci), izturī-

bas pārbaudes ceļojumā vai 

ekspedīcijā, darbā bez atalgo-

juma sabiedrības un citu labā 

(piemēram, darbs sociālās 

aprūpes centrā, palīdzība kai-

miņiem mājas darbos u.c.). 

 

Darbojoties programmā, jaun-

ieši organizē arī daţādus kopī-

gus pasākumus un atrod jaun-

us draugus. Katru gadu Award 

dalībnieki saņem bronzas, sud-

raba un zelta nozīmītes atbil-

stoši dalības ilgumam Award 

programmā. Katru gadu 

Award apbalvošanas pasāku-

mos, kas notiek rudenī, pieda-

lās kāda slavena personība, lai 

motivētu dalībniekus tikt līdz 

nākamajam programmas 

Award līmenim. 

 

Programmu Award Latvijā 

Izglītības un zinātnes ministri-

jas Valsts jaunatnes iniciatīvu 

centrs uzsāka īstenot 

2006.gadā. Pašlaik program-

mā iesaistījušies vairāk nekā 

200 jauniešu no visiem Latvi-

jas novadiem, savukārt pasau-

lē programmas dalībnieku 

skaits ir aptuveni 6 miljoni 

jauniešu. 

 

Pieteikties dalībai programmā 

un iegūt plašāku informāciju 

var VJIC mājaslapā 

www.vjic.gov.lv,sadaļā 

Award. 

 

 

Jauniešus aicina iesaistīties Starptautiskajā Award programmā  

 

Esejas un zīmējumi jā-

iesūta līdz 9.aprīlim 

Princis Filips kopā ar izcilo vācu pedagogu Kurtu Hānu un pirmās veiksmīgās Everesta ekspedīci-

jas vadītāju lordu Hantu izveidoja programmu, kuras mērķis bija risināt jaunatnes problēmas val-

stī. 

 Programma tika izveidota 1956.gadā. Programmas veidotāji bija domājuši par to, kas jaunajam 

cilvēkam nepieciešams, lai viņš izaugtu par sabiedrības un valsts attīstību veicinošu personību, pie 

tam prastu veidoties pats un patstāvīgi atbilstoši savām dotībām un interesēm. Programma tika 

nosaukta par Edinburgas hercoga programmu Award (tulkojumā no angļu valodas apbalvojums, 

balva). 

Latvijas Hokeja federācija 

(LHF) un Henkel Latvija ar 

sporta nozares atbildīgās mi-

nistres – izglītības un zinātnes 

ministres Tatjanas Koķes līdz-

dalību, uzsāk akciju 

„Meklējam lielāko no maza-

jiem faniem Latvijā!‖.  

 

Latvijas Hokeja federācijas 

un Henkel Latvija kopīgi rīko-

tajā konkursā „Meklējam lie-

lāko no mazajiem hokeja fa-

niem‖ var piedalīties bērni no 

6 līdz 12 gadu vecumam no 

visas Latvijas. Konkursa da-

lībniekiem jāuzzīmē zīmē-

jums vai jāuzraksta eseja par 

hokeja tēmu un jāiesniedz 

klases audzinātājam. Katra 

skola izvērtē un izvirza 3 la-

bākos darbus, kas līdz šā gada 

9.aprīlim jāiesūta Henkel Lat-

vija birojā, Brīvības gatvē 

224/5, Rīga, LV-1039 vai uz e

-pasta adresi:  
kadrija.sproge@lv.henkel.com, 

ar norādi „Konkursam‖. 

 

Labākā darba autors saņems 

pilnībā apmaksātu ceļojumu 

un uzturēšanos Bernē, Šveicē 

un iespēju kopā ar kādu no 

vecākiem vai aizbildni vērot 

klātienē savus favorītus Latvi-

jas un Austrijas valstsvienību 

spēlē šā gada 29.aprīlī. Tāpat 

uzvarētājam būs iespēja kopā 

ar kādu no vecākiem apmeklēt 

pārbaudes spēli Latvija – Slo-

vākija šā gada 16.aprīlī Rīgā. 

Ceļa izdevumus uz Rīgu un 

spēles apmeklējumu sedz kon-

kursa organizatori. Savukārt 

uzvarētāja klases biedri sa-

ņems hokeja fanu atribūtikas 

komplektus, kas tiks nogādāti 

uz attiecīgo skolu, bet 10 inte-

resantākie darbi tiks ievietoti 

Latvijas Hokeja federācijas 

mājaslapā. 

Iesniegtos darbus izvērtēs 

speciāli izveidota ţūrija, kuru 

pārstāv konkursa organizatori, 

un vērtēta tiks radošā ideja, 

izpildījums, atbilstība konkur-

sa tematikai un darba novitā-

te.  

 

Konkursa rezultāti tiks publi-

cēti, sākot ar 2009.gada 

14.aprīli Latvijas Hokeja fe-

derācijas mājas lapā 

www.lhf.lv, kā arī uzvarētājs 

tiks informēts personīgi. Kon-

kursa uzvarētāja publiska 

apbalvošana un paziņošana 

paredzēta Latvijas-Slovākijas 

pārbaudes spēles laikā šā gada 

16. aprīlī, Arēnā Rīga. 

 

Vairāk informācijas: 

www.lhf.lv 
 

Meklē labāko lielā hokeja mazo fanu  

http://www.vjic.gov.lv
mailto:kadrija.sproge@lv.henkel.com
http://www.lhf.lv/
http://www.lhf.lv
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Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums Nr.13 

Topošie datorzinību un IT studenti var pieteikties uzņēmuma DPA 

stipendijām 1000 latu apmērā  

Latvijas Informācijas tehnolo-

ģiju (IT) uzņēmums „DPA” 

sadarbībā ar Latvijas Izglītī-

bas fondu un Izglītības un 

zinātnes ministriju jau otro 

gadu pēc kārtas aicina topošos 

datorzinību un Informācijas 

tehnoloģiju studentus pieteik-

ties 2009./2010.studiju gada 

stipendijām, katru 1000 latu 

apmērā. Šīm stipendijām līdz 

2009.gada 12.maijam var pie-

teikties Latvijas vispārizglīto-

jošo vidusskolu 12.klašu sko-

lēni, aizpildot formu mājas 

lapā www.dpa.lv/stipendija.  

  

15 studenti jau šajā mācību 

gadā saņem uzņēmuma DPA 

stipendijas un atzinīgi vērtē 

viņiem sniegto iespēju, kas ir 

nozīmīgs papildus atbalsts 

studiju procesā. Stipendiju 

mērķis ir veicināt jauniešu 

interesi par IT un datorzināt-

nēm, motivēt un finansiāli 

atbalstīt spējīgākos vidusskolu 

absolventus izvēlēties studijas 

tieši datorzinību un IT prog-

rammās. Jauniešu pienākums 

ir sekmīgi un laikā nokārtot 

visas augstskolas prasības, kā 

arī semestru beigās iesniegt 

Izglītības fondā atskaiti par 

sekmēm un paveikto; citas 

saistības stipendiju saņēmē-

jiem pret stipendijas devēju 

nav.  

 

„Mēs atkārtoti vēlamies dot 

iespēju talantīgākajiem un 

spējīgākajiem jauniešiem no 

visas Latvijas apgūt zinības, 

kas ir un būs vajadzīgas, mū-

suprāt, perspektīvākās Latvijas 

tautsaimniecības nozares attīs-

tībai,‖ atzīst „DPA‖ biznesa 

attīstības vadītājs Aigars Jaun-

dālders. 

 

„Šādas uzņēmēju iniciatīvas, 

atbalsts un iesaistīšanās izglītī-

bā ir apsveicamas, jo šādi tiek 

demonstrēta atbildība un vien-

laikus – sniegts praktisks at-

balsts studentiem,‖ uzsver 

izglītības un zinātnes ministre 

Tatjana Koķe. Viņa augstu 

novērtē šo, nu jau par tradīciju 

kļuvušo stipendiju piešķiršanu, 

un pauţ cerību, ka tai turpinās 

piepulcēties aizvien jaunas 

uzņēmējdarbību un izglītību 

vienojošas iniciatīvas.  

 

Pretendentu atlase notiks 3 

kārtās: 1.kārta – elektronisko 

pieteikumu atlase, 2.kārtas 

ietvaros notiks iesniegto eseju 

un dokumentu atlase, bet 

3.kārta paredzēta kā preten-

denta saruna ar konkursa ko-

misiju.  

 

Galvenie kritēriji, vērtējot 

pretendentu pieteikumus, būs 

līdzšinējās sekmes un sasnie-

gumi, ārpusskolas intereses 

un motivācija, kādēļ viņš vai 

viņa vēlās studēt IT.  

 

2009./2010.studiju gadam tiks 

piešķirtas 10 stipendijas: 2 

pretendentiem no katra Latvi-

jas reģiona – Rīgas, Vidze-

mes, Zemgales, Kurzemes un 

Latgales. Stipendija 100 latu 

mēnesī tiks izmaksāta studiju 

gadā no septembra līdz jūni-

jam, ja stipendiāts būs iestā-

jies kādā no stipendiju noliku-

mā minētajām studiju prog-

rammām, budţeta vietā Latvi-

jas Universitātē, Rīgas Teh-

niskajā universitātē, Latvijas 

Lauksaimniecības universitā-

tē, Vidzemes Augstskolā, 

Rēzeknes augstskolā, Dau-

gavpils universitātē, Liepājas 

universitātē vai Ventspils 

augstskolā. 

 

12.klašu skolēni  

stipendijām var pieteik-

ties līdz  

2009.gada 12.maijam  

www.dpa.lv/stipendija 

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi piedalās “Amatnieku svētkos” 

Lai motivētu profesionālās 

izglītības iestāţu jauniešus ne 

tikai apgūt aroda prasmes, bet 

arī izpausties radoši, Izglītības 

un zinātnes ministrija sadarbī-

bā ar Valsts Jaunatnes iniciatī-

vu centru (VJIC) jau astoto 

gadu organizē "Amatnieku 

svētkus", kas norisinās trīs 

kārtās. Ţūrijas komisija ir 

apkopojusi „Amatnieku svēt-

ku 2009" otrā posma (skašu) 

rezultātus, un skolas sākušas 

gatavoties noslēguma pasāku-

miem. 

 „No 3.līdz 23.martam visos 

Latvijas novados ritēja 

„Amatnieku svētku” otrais 

posms – skates. Profesionālās 

izglītības iestāţu audzēkņi 

amatu prezentācijās un meis-

tarstiķu programmā atspoguļo-

ja izglītības iestādē mācītās un 

apgūtās amatu prasmes, savus 

talantus rādīja jauktie, meiteņu 

un vīru kori, vokālie un instru-

mentālie ansambļi, individu-

ālie izpildītāji, tautas deju ko-

lektīvi un netradicionālo deju 

kolektīvi. 

Noslēguma pasākumi un ap-

balvošana plānota 23.aprīlī 

Vecbebru Profesionālajā vi-

dusskolā, 28.aprīlī Jāņmuiţas 

Profesionālajā vidusskolā un 

30.aprīlī Mālpils Profesionā-

lajā vidusskolā, uz katru no 

pasākumiem aicinot skolas no 

konkrētiem reģioniem. 

 

Papildu informācija: Gita 

Prīberga - Vilcāne, IZM Pro-

fesionālās izglītības un vispā-

rējās izglītības departamenta 

Izglītības iestāţu pārvaldības 

speciāliste, tālr.67047817 

 

 

Ar skates rezultātiem 

iespējams iepazīties 

IZM mājaslapā  

http://www.dpa.lv/stipendija
http://www.dpa.lv/stipendija
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/profesionala-izglitiba/3490.html


 

No 2009. gada 9. februāra līdz 

1. martam Valsts valodas 

aģentūra savā mājaslapā 

www.valoda.lv rīkoja viktorī-

nu, kas veltīta Starptautiskās 

dzimtās valodas dienai. 

Dalībnieki viktorīnas 3 kārtās 

tika aicināti atbildēt uz daţā-

diem jautājumiem, piemēram, 

cik aptuveni pasaulē ir valodu, 

kurā valodā ir pat 70—75% 

aizguvumu, kurā Eiropas va-

lodā atsevišķiem vārdiem var 

būt līdz pat 30 locījumu un 

citiem. 

 

Valsts valodas aģentūras Pro-

jektu daļas vadītāja Inita Vīto-

la saka: „Ir liels prieks, ka 

aktīvākie viktorīnas dalībnieki 

bija jaunieši vecumā līdz 18 

gadiem – tātad skolēni. Citās 

vecuma grupās lielāku interesi 

izrādījuši humanitārajā jomā 

strādājošie‖. 

 

Vērtējot iesūtītās atbildes, 

vislabāko erudīciju apliecinā-

jusi Jana Butāne, Daugavpils 

Universitātes maģistrantūras 

programmas „Latviešu filolo-

ģija” 2. kursa studente. 

2. un 3. vietas ieguvēji  – 

Toms Frolovs un Margarita 

Želve. Īpašs paldies par dalību 

viktorīnā sakāms Talsu rajona 

Pūņu pamatskolas 6. klasei un 

skolotājai Inai Upnerei. 

 1.vietas ieguvēja J.Butāne, 

tiekoties ar Valsts valodas 

darbiniekiem, atzina, ka lielā-

kās grūtības sagādājuši 2. kār-

tas jautājumi, piemēram, par 

Eiropas Savienības oficiālo 

valodu skaitu. Nav nemaz bijis 

tik viegli noskaidrot, kura for-

ma ir ieteicama lietošanai: 

dţodţoba, hohoba vai jojoba. 

Savukārt M. Ţelve, Rīgas Stra-

diņa universitātes bibliotēkas 

direktora vietniece, labprāt 

piedalās daţādās viktorīnās. 

Šoreiz visgrūtāk ir bijis stilis-

tiski rediģēt piedāvātos tek-

stus. 

Tomēr atbilţu meklēšanas 

process ir gana interesants un 

liek domāt par latviešu valodas 

vietu un lomu ne tikai Latvijā, 

bet arī pasaules valodu saimē. 

 

Martā noslēdzās arī Starptau-

tiskās dzimtās valodas dienai 

veltīto projektu nedēļa, kā arī 

zinātniski pētniecisko darbu 

izstrāde par dzimtās valodas 

jautājumiem. Pēc Bauskas 

rajona Vecumnieku vidussko-

las aicinājuma Valsts valodas 

aģentūras pārstāvji piedalījās 

skolas projektu nedēļas noslē-

guma pasākumos. Prieks, ka 

Vecumnieku sākumskolas 

skolēni kopā ar skolotājām 

bija radoši aplūkojuši daţādus 

ar valodu saistītus jautājumus. 

Piemēram, 8.a klase, strādājot 

grupās, bija analizējusi ţurnā-

los lietoto jauniešu valodu, 

izvirzot arī būtiskus secināju-

mus par to, kādai mērķaudito-

rijai šādi izdevumi veidoti. 

Teatrāls uzvedums atklāja 

raksturīgo jauniešu saziņā. 

Astotās klases aizsākto tema-

tu par jauniešu valodu turpi-

nāja 10. a klases zinātniski 

pētnieciskie darbi „Jauniešu 

valoda daţādās vecuma gru-

pās‖, „Jauniešu valoda daţā-

dās interešu grupās‖ un 

„Tematiskās grupas jauniešu 

vārdu krājumā‖. Šie pētījumi 

tapuši, izlasot L. Tidriķes un 

V. Ernstsones grāmatu 

„Jauniešu valoda” (Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 2006), 

tomēr katrā pētījumā tika pie-

dāvāti interesanti secinājumi, 

kas radušies, analizējot savu 

un savu vienaudţu valodu 

neoficiālajā saziņā. Pētīju-

miem izstrādāti arī elektronis-

kie uzskates un reklāmmateri-

āli, pat īsa videofilma. 

 

Kā uzsver I.Vītola, skolēnu 

projektu rezultāti skaidri ap-

liecina cieņpilno attieksmi 

pret latviešu valodu, viņu 

ieinteresētību valodas pilnīgo-

šanā un kopšanā, kā arī lieci-

na par radošu un mūsdienīgu 

pieeju valodas izzināšanā. 

Turpinās Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumi 

16 

Nr.13 Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais izdevums 

Valsts valodas dienām veltītais pasākums projektu nedēļas laikā Vecumnieku  vidusskolā. 
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Eiropas Pavasaris 2009 klāt!  

 25.martā Eiropā oficiāli sākās 

ikgadējā Eiropas mēroga akti-

vitāte izglītības iestādēm – 

„Eiropas Pavasaris 2009”. 

Aktivitātes noritēs līdz 

9.maijam. 

 

Eiropas Pavasaris ir ikgadējs 

pasākumu kopums, kas atvērts 

visām skolām Eiropā un citur 

pasaulē. Skolotāji tiek aicināti 

rezervēt vienu vai vairākas 

dienas savos kalendāros, lai 

iesaistītu savus skolēnus akti-

vitātēs, kas vērstas uz diskusi-

ju, mijiedarbību un Eiropas 

tēmu atspoguļojumu. Pavasa-

ris dod iespēju jaunajiem pil-

soņiem izteikt viedokli un būt 

uzklausītiem Eiropā. Eiropas 

Pavasaris norit jau septīto 

gadu, pa šo laiku kļūdams par 

vieno no populārākajām Eiro-

pas iniciētajām aktivitātēm 

skolotāju un skolēnu vidū. 

 

2009. gads ir Eiropas Radošu-

ma un Inovācijas gads 

(EYCI). Arī Eiropas Pavasara 

pasākumu kopums pievieno-

jas īpašajam gadam un paredz 

radīt interesi, celt apziņu par 

radošumu un inovāciju visās 

ES dalībvalstu skolās un ārpus 

tām - vietējā, reģionālā un 

nacionālajā līmenī. 

 

Eiropas Pavasara pasākumu 

kopums atbilst daudzu skolu 

mācību saturam un piedāvā 

virkni iespēju, kurās skolotāji 

un skolēni var gūt pieredzi 

gan radošās izpausmēs, gan 

kultūras un inovācijas jomā. 

Eiropas Pavasara 2009 pasā-

kumu kopums ir izstrādāts kā 

daļa no EYCI. Pasākumu ko-

pumā, kas atrodams Eiropas 

Pavasara 2009 mājas lapā 

www.springday2009.net , 

ietilpst: 

 

*Atgriezties skolā ir īpaša 

Eiropas Pavasara aktivitāte, 

kur vietējās, reģionālās, naci-

onālās un Eiropas sabiedrībā 

zināmas personas pievienojas 

šai kampaņai un apmeklē sko-

las, lai diskutētu ar skolēniem 

par Eiropas tēmām. 

*Attīstības jaunatnes balva 

2008-2009 ir Eiropas kon-

kurss, kas šoreiz ir veltīts Āfri-

kai. Eiropas konkurss aicina 

skolēnus vecumā no 16 līdz 18 

gadiem radoši atainot savu 

skatījumu par Āfriku. Līdz pat 

2009. gada 31. maijam dalīb-

nieki var pievienoties šai inici-

atīvai, izstrādājot plakātu vai 

video mākslas darbu, kas ir 

saistīts ar gada tēmu. Nacionā-

lie uzvarētāji un finālisti, kurus 

noteiks augsta ranga ţūrija, 

tiks apbalvoti ar divu dienu 

vizīti Stokholmā Eiropas At-

tīstības Dienu ietvaros. Uzva-

rētāji apmeklēs arī valsti Āfri-

kā, kur iegūs tiešu pieredzi par 

Eiropas palīdzības program-

mām. 

*Konkursi: Mana Pavasara 

filma ir video filmu konkurss; 

Radīt brošūru par Eiropu ir 

konkurss par to, kā skolēnup-

rāt labāk pastāstīt pasaulei par 

to, kas un kāda ir Eiropa, iz-

mantojot tekstus, attēlus, foto-

grāfijas; Labākā ideja Eiro-

pai ir aicinājums skolēniem 

iesniegt savas idejas par to, 

kas varētu izmainīt Eiropas 

nākotni uz labo pusi un kā tas 

izdarāms. 

*Spēles: Eiropas Pavasara 

mājas lapā pieejamas vairākas 

didaktiskās, lomu un galda 

spēles, kas saistītas ar daţā-

dām tēmām par Eiropu. 

*Aktivitātes: Eiropas Pavasa-

ra mājas lapā pieejamas virkne 

aktivitāšu, kurās skolas var 

iesaistīties, veidojot daţādus 

projektus, piemēram, ilustrēt 

tautas dziesmas vai iejusties 

radošas personības lomā. 

*Eiropas Pavasara mājas lapā 

pieejama arī tiešsaistes tērzē-

šanas iespēja. tērzēšanas sesi-

jas vai tiešsaistes debates mēr-

ķis ir atvieglot komunikāciju 

starp skolotājiem, skolēniem 

un Eiropas sabiedrībā zinā-

miem cilvēkiem. Sesijas vērsīs 

uzmanību uz radošumu un 

inovācijas tēmu. Tā kā debašu 

valoda ir angļu, šī lapa pagai-

dām ir pieejama tikai angliski. 

*Eiropas Pavasara veidotie 

podkāsti ir audio intervijas, 

kurās Eiropas Pavasara viesi 

atbild uz jautājumiem, kas ir 

saistīti ar radošumu un inovā-

ciju. 

*Ikvienam ir iespēja piedalī-

ties arī Eiropas Pavasara blo-

gā. 

 

Eiropas Pavasara pasākumu 

kopums piedāvā arī neskaitā-

mas iespējas sekmēt tiešsais-

tes un ārlīnijas debates, vēršot 

uzmanību uz radošumu un 

inovāciju, gadā, kad ES pilso-

ņi atkal piedalīsies Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās.  

 

Aktivitātē ―Eiropas Pavasa-

ris‖ piedalīties aicinātas visu 

veidu skolas, sākot no pirms-

skolas iestādēm līdz vidus-

skolām un arodskolām. Pava-

saris ir atvērts arī klasēm no 

organizācijām, kas ir atbildī-

gas par papildus mācību prog-

rammas aktivitātēm, kuru 

mērķi ir attīstīt un nostiprināt 

prasmes saistībā ar skolas 

programmu (interešu izglītī-

bas iestādēm).  

 

 Šobrīd Eiropas Pavasarim 

2009 ir reģistrējušās jau pāri 

par 4000 skolu. Šajā aktivitātē 

veidotie projekti veiksmīgi 

iekļaujas arī eTwinning Eiro-

pas skolu partnerību program-

mā. 

 

Papildu informācija: 

 

Guna Stahovska, 

eTwinning Nacionālā atbalsta 

dienesta vadītāja un Eiropas 

Pavasara 2009 kontaktperso-

na, tālr. 67224733 

guna.stahovska@izm.gov.lv 

guna@etwinning.lv 
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Aktivitātē “Eiropas 

Pavasaris” aicinātas 

piedalīties gan pirms-

skolas izglītības iestā-

des, gan vidusskolas un 

arodvidusskolas! 

http://www.springday2009.net
mailto:guna.stahovska@izm.gov.lv
mailto:guna@etwinning.lv
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Apbalvoti profesionālās izglītības iestāžu mācību metodisko 

līdzekļu skates „Pieredze” labāko darbu autori  

Izglītības un zinātnes ministri-

jas Profesionālās izglītības 

administrācija (PIA) šogad jau 

devīto reizi organizēja profe-

sionālās izglītības iestāţu mā-

cību metodisko līdzekļu skati 

„Pieredze”. Skatei vērtēšanai 

tika iesniegti 89 darbi no 38 

profesionālās izglītības iestā-

dēm. Latvijas profesionālās 

izglītības iestāţu audzēkņu 

konkursa „Jaunais profesionā-

lis 2009‖ laikā starptautiskajā 

izstāţu centrā  „Ķīpsala‖ noti-

ka mācību metodisko līdzekļu 

skates „Pieredze‖ noslēguma 

pasākums, kurā apbalvoja 

labāko darbu autorus. 

 

Īpašas balvas no Latvijas Dar-

ba devēju konfederācijas sa-

ņēma Alsviķu profesionālās 

skolas skolotājas Dace Ēķe un 

Veronika Beča par metodisko 

izstrādni „Kvalifikācijas prak-

ses metodiskais nodrošinā-

jums Alsviķu profesionālajā 

skolā‖, Malnavas koledţas 

skolotāju kolektīvs - Lilija 

Nagle, Anita Jakimova, Rita 

Žuka, Alita Dukule - par meto-

disko izstrādni „Kvalifikācijas 

prakse uzņēmumā metodiskais 

nodrošinājums Izglītības prog-

ramma „Grāmatvedis‖‖, kā arī 

Višķu profesionālās vidussko-

las skolotāja Irēna Sipoviča 

par metodisko izstrādni 

„Kvalifikācijas prakses lauk-

saimniecības uzņēmumā meto-

diskais nodrošinājums izglītī-

bas programma 

„Lauksaimniecības tehnika”. 

 

Profesionālās izglītības iestā-

žu mācību metodisko līdzek-

ļu skates „Pieredze” rezultāti 

 

1.vietā: 

Skrundas arodvidusskolas 

skolotāja Gunta Stepanova par 

metodisko izstrādni 

"Kvalifikācijas prakses uzņē-

mumā metodiskais nodrošinā-

jums" izglītības programmai 

"Ēdināšanas serviss", 

 

2.vietā: 

Rīgas Būvamatniecības vi-

dusskolas skolotājas Nataļja 

Isajeva un Dzintra Baumane 

par metodisko izstrādni 

„Kvalifikācijas prakses saturs 

un norise apdares darbu strād-

nieku profesijā‖, 

 

3.vietā: 

Višku Profesionālās vidus-

skolas skolotāja Irēna Sipovi-

ča par metodisko izstrādni 

"Kvalifikācijas prakses lauk-

saimniecības uzņēmumā me-

todiskais nodrošinājums izglī-

tības programma 

"Lauksaimniecības tehnika"; 

Jēkabpils Agrobiznesa kole-

džas skolotājas Tekla Rozen-

tāle un Vineta Gutāne par 

metodisko materiālu 

„Kvalifikācijas prakses rokas-

grāmata‖; 

Jēkabpils Agrobiznesa kole-

džas skolotājas Valda Kalni-

ņa, Inta Vaikule, Ingrīda Vei-

pa, Tekla Rozentāle un Elita 

Stafecka par metodisko mate-

riālu ‖Kvalifikācijas prakses 

rokasgrāmata‖. 

 

 

Višķu Profesionālās vidusskolas skolotāja Irēna Sipoviča saņem balvu no Latvijas Darba devēju 

konfederācijas pārstāves Ilonas Kiukucānes  
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Lai skolēnos raisītu interesi 

par vides pētījumiem, iepazīs-

tinātu ar zinātnieku darbu un 

veicinātu pieredzes apmaiņu 

jauniešu starpā, IZM Valsts 

jaunatnes iniciatīvu centrs 

sadarbībā ar Rīgas Dabaszinī-

bu skolu 14.martā Latvijas 

Universitātes Ķīmijas fakultā-

tē organizēja Jauno vides pēt-

nieku forumu „Skolēni ekspe-

rimentē‖.   

   

Pasākumā skolēni demonstrē-

ja pašu veiktos eksperimentus 

un pētījumus par daţādām 

vides tēmām. Ventspils 5. 

vidusskolas skolnieces Marta 

Sevastjanova un Rebeka Mik-

sone forumā prezentēja pētīju-

mu „Kopētājs‖. Meitenes at-

klāja, ka, ar mazgāšanas lī-

dzekli iezieţot ţurnāla lapu, 

iespējams veikt kopiju uz ci-

tas lapas.  

 

Savukārt Carnikavas pamat-

skolas skolnieks Toms Balt-

acis pētīja telpaugu šūnu līdz-

ību. Kā daudzi citi dalībnieki, 

Toms izvirzīja darba hipotēzi, 

kuru pētījuma gaitā vajadzēja 

precizēt. Toms sākotnēji do-

mājis, ka augu epitēlijšūnas ir 

līdzīgas, taču pētījuma gaitā 

mikroskopā pierādījies pretē-

jais. Jaunais vides pētnieks 

pētījumam izvēlējies tādus 

augus kā Šēflera, Begonija, 

Svītrainā sansevjēra, Līdakaste 

un Apvārsnītes. Toms atzina, 

ka interesantākais ko atklājis 

pētījumā ir tas, ka Begonijai 

epitēlijšūnas atrodas pārī, ne-

vis katra atsevišķi.   

 

Kristaps Alksnis un Kaspars 

Valškēvics no Skaistkalnes 

vidusskolas veica pētījumu par 

baterijām un to kaitīgo ietek-

mi. Interesantākais atklājums 

pētnieku skatījumā bija tas, ka, 

norijot mazo, apaļo  bateriju, 

cilvēka dzīvība ir ļoti apdrau-

dēta. Baterijā ir sārmi, kas 

saskaroties ar kuņģa sulu rada 

nenovēršamas sekas un pat 

nāvi. Savukārt viena mobilā 

telefona baterija var saindēt 

60 000 litrus ūdens. Skolēni 

piedalījušies arī bateriju vākša-

nas akcijā un savā skolā savā-

kuši 70, 5 kilogramus bateriju, 

ko nodevuši speciālā bateriju 

nodošanas punktā, lai neap-

draudētu vidi. 

 

Elīna Piņčuka mācās Krāsla-

vas pamatskolā. Meitene pētī-

jusi ziepju sārmainību mājas 

apstākļos un atklājusi, ka vis-

reklamētakās ziepes nebūt nav 

labākās. Ziepju sārmainības 

pakāpe atkarīga no tā, kādam 

nolūkam tās gatavotas. Saim-

niecības ziepes noteikti ir sār-

mainākas, nekā tās, kas domā-

tas ķermeņa kopšanai. Ekspe-

rimentā pierādījies, ka ķerme-

ņa kopšanai vislabākās ir tās 

ziepes kurām ph līmenis at-

bilst ph 5,5.  

 

Pasākumā piedalījās 123 

jaunie vides pētnieki. Kopā 

tika demonstrēti 67 pētījumi. 

Skatītāju simpātiju balvas 

ieguva pētījumi: 

„Burbuļbumbas”(autores: 

Roberta Kaspare, Ilze Lulle, 

Laura Āboltiņa no Ogres 1. 

vidusskolas), „Eksperimenti 

ar smaguma centru‖( autori 

noLudzas BJC - Vladlens 

Garbuzovs, Kirils Bogdanovs, 

Iļja Filimonovs un Jevgēnijs 

Boroviks),‖Medības Latvi-

jā‖ (autors Jūrmalas Pumpuru 

vidusskolas skolnieks Edgars 

Grīnbergs), „Gaisa mikroflo-

ras pētījums skolas 

ēkā” (autores Viktorija 

Štrumberga, Ludmila Černo-

bajeva no Rīgas Klasiskās 

ģimnāzijas), „Sāļu kristā-

li‖ (autores Evija Koļenckova, 

Andris Šiška no Smiltenes 

ģimnazijas) un „Āfrikānis 

manā dārzā‖ (autore Aiga 

Karelsone no Skaistkalnes 

viduskolas). 

 

Klātesošie varēja iepazīties ar 

LU Ķīmijas fakultātes zināt-

nieku darbu, laboratorijās 

vērojot ķīmijas eksperimen-

tus, kurus veica studenti.  

Skolēni eksperimentē  

Skolēni labo-

ratorijā vēro 

eksperimen-

tus, ko veic 

LU Ķīmijas 

fakultātes 

studenti.  
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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, 

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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Aprīlis – bērnu un jauniešu literatūras mēnesis  

Lai veicinātu lasīšanu, 

Grāmatu nams „Valters un 

Rapa― katru gadu aprīli 

izsludina par Bērnu un 

jauniešu literatūras mēnesi.  

 

Šogad, sadarbībā ar Rīgas 

domi, Izglītības un zinātnes 

ministriju un Latvijas Bērnu 

un jaunatnes literatūras 

padomi, Grāmatu nams 

„Valters un Rapa“ vēlas 

iepriecināt ikvienu jauno 

literatūras cienītāju. Galveno 

uzsvaru grāmatu nams vēlas 

likt uz tiem jauniešiem, kas 

lasa, lai ar viņu palīdzību 

parādītu pārējiem 

vienaudţiem, ka lasīt - tas IR 

stilīgi. 

 

 „Vēlamies, lai digitālajā 

laikmetā rakstītais vārds 

arvien būtu pieprasīts, tādēļ 

plānota lasīšanas veicināšanas 

akcija „Esi stilīgs – lasi!‖, 

saka pasākuma organizatori. 

1.aprīlī plkst. 15.00 Grāma-

tu namā „Valters un Rapa‖, 

Aspazijas bulvārī 24, ikviens 

interesents aicināts uz Bērnu 

un jauniešu literatūras 

mēneša atklāšanas 

pasākumu. Atklāšanā uzrunu 

teiks Rīgas mērs Jānis Birks, 

Izglītības un zinātnes 

ministrijas pārstāvis, 

izdevniecību „Zvaigzne 

ABC―, „Liels un Mazs― 

pārstāvji, kā arī Grāmatu 

nama „Valters un Rapa― 

valdes locekle Iveta Ozola.  

 

Atklāšanas pasākums tiks 

dalīts divās daļās. Pirmā ir 

oficiālā daļa, kuru aizpildīs 

uzaicināto pārstāvju uzrunas, 

savukārt otrā daļa veltīta 

projekta mērķauditorijai, kad 

sanākušie jaunieši tiks iesais-

tīti erudīcijas spēlē „Grāmatu 

banka‖. 

 

Visa mēneša garumā veikalā 

darbosies LASĪŠANAS 

STŪRIS, kur jauniešiem būs 

iespēja lasīt daţādas Grāma-

tu nama „Valters un Rapa‖ 

sarūpētas grāmatas.  

 

Informācijai 

Kā 2008. gada jūlija konfe-

rencē “Kultūru dialogs un 

lasītprasmes attīstīšana Bal-

tijas jūras valstu reģionā‖ 

uzsvēra prezentācijas autors, 

Latvijas Universitātes Peda-

goģijas un psiholoģijas fa-

kultātes dekāns Andris Kan-

gro, tikai 20% – 30% piec-

padsmitgadīgu Latvijas sko-

lēnu vidū ir interese par lasī-

šanu. Saskaņā ar pētījuma 

rezultātiem, arī citu Eiropas 

Savienības valstu skolēnu 

vidū pakāpeniski samazinās 

interese par grāmatām un 

lasīšanu, kas drīzumā varētu 

kļūt par diezgan aktuālu 

problēmu. 

 

Pasākumi Grāmatu namā „Valters un Rapa”, Aspazijas bulvārī 24: 
 

7.aprīlī plkst. 14:00 - tikšanās ar grāmatas "Vectētiņš Antontiņš un mēs" autori 

Ivetu  Vecenāni. Konkursi, radošās darbnīcas, autogrāfi. 

 

23.aprīlī plkst. 16:00 - tikšanās ar grāmatas „Resnais  svešinieks“ autoru  Māri 

Bērziņu. 5. A klases skolnieka Kristera, viņa draugu un nepārspējamā Cūkmena 

pārdzīvojumi un piedzīvojumi. 

 

29.aprīlī plkst.  16:00 - apgāda „Zvaigzne ABC― pārsteigums „Krēsla― sērijas 

faniem. 

Esi stilīgs – lasi!  

 

Šodien, 2009.gada 31.martā, valdībā apstiprināts IZM sagatavotais MK noteikumu 

projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumos Nr.347 

„Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai 

kvalifikācijai‖‖. Vairāk lasiet  IZM mājaslapā 

Pēdējā brīža jaunumi  

http://izm.izm.gov.lv/izdevums.html
mailto:inta.stipniece@izm.gov.lv
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=851
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=851
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=851
http://www.biblioteka.lv/Zinas/Lists/Posts/Post.aspx?ID=851
http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/3499.html

