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30.10.2009. 

Esiet sveicināti oktobrī! 

Ar rudenīgiem sveicieniem pie saviem lasītā-

jiem dodas kārtējais IZM informatīvais izde-

vums. 

 

Šonedēļ, 26.oktobrī, valdība ārkārtas sēdē ak-

ceptēja nākamā gada valsts budţeta projektu, 

virzot to apstiprināšanai Saeimā, tāpēc arī mēs 

šodienas izdevumā šai tēmai veltām īpašu uz-

manību. Vienīgā pozīcija, ko budţetā izdevies 

saglabāt 100% apmērā, ir pedagogu algas. 

Savukārt, pārējās Izglītības un zinātnes ministri-

jas (IZM) pārziľā esošās jomas skars samazi-

nājumi, kas procentuāli ir ļoti daţādi, ľemot 

vērā arī sociālo partneru veikto IZM funkciju 

izvērtējumu.  

 

Kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienests 

(IKVD), kādas ir tā funkcijas – atbildes uz šiem 

un daudziem citiem jautājumiem atradīsit inter-

vijā ar IKVD vadītāju Aivaru Stankeviču.  

 

Valdība ir konceptuāli atbalstījusi ieceri skolas 

gaitu uzsākšanai no 6 gadu vecuma un Ministru 

prezidents aicinājis IZM sagatavot konkrētu 

programmu, lai šīs izmaiľas izglītības sistēmā 

būtu pamatotas un izprotamas gan pedago-

giem, gan nākamo skolēnu vecākiem. Šobrīd ir 

skaidrs, ka ar nākamo, 2010./2011.mācību ga-

du, bērni skolas gaitas sešu gadu vecumā ne-

uzsāks. IZM un Valsts izglītības satura centrs 

(VISC) sadarbībā ar nozares ekspertiem un 

sociālajiem partneriem uzsācis 

darbu pie satura pārskatīšanas, 

noslēgumam tuvojas darbs pie 

valsts pirmsskolas satura vadlīni-

ju projekta izstrādes. Ikviens no 

jums aicināts iepazīties ar IZM 

mājaslapā izveidotajā sadaļā 

ievietotajiem materiāliem un iz-

teikt savu viedokli un priekšliku-

mus.  

 

IZM VISC pagājušā gada nogalē 

uzsāka īstenot Eiropas Sociālā 

fonda projektu „Dabaszinātnes un 

matemātika”. Lai iepazīstinātu ar 

uzsāktajām pārmaiľām fizikas, ķīmijas, bioloģi-

jas un matemātikas priekšmetu mācību satura 

apguves kvalitātē 7.- 9. klasēm, projekta speci-

ālisti uzsākuši informatīvo pasākumu ciklu, un 

šoreiz ielūkosimies, kā noritēja pirmā informāci-

jas diena 15.oktobrī Rīgas pilsētas 3.ģimnāzijā. 

   

VISC ir izvērtējis visu 2008./2009. mācību gada 

valsts pārbaudes darbu rezultātus. Salīdzinot šā 

gada centralizēto eksāmenu rezultātus ar ie-

priekšējo gadu rezultātiem, skolēnu rezultāti 

šajā mācību gadā kopumā līdzinās iepriekšējam 

līmenim. Arī par to lasiet izdevumā. 

 

Oktobra izdevums piedāvā iespējas gan skolē-

niem, gan studentiem, gan pedagogiem pieteik-

ties daţādos konkursos un apmācībās, informē 

par IZM izsludināto konkursu „Gada sporta sko-

lotājs”, kā arī aicina tuvāk iepazīties ar vienu no 

aktīvākajām Eiropas skolu partnerības program-

mā eTwinning iesaistītajām skolām. Uzzināsit 

arī, kurš no sešiem Nacionālajai eTwinning Ga-

da balvai 2009 izvirzītajiem projektiem ieguvis 

galveno godalgu. 

 

Ceram, ka izdevumā gūsit sev noderīgu infor-

māciju! Uz tikšanos atkal novembrī! 

 

 

Ar cieľu  -  IZM Komunikācijas nodaļa 
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Noslēdzies valdības darbs pie 

valsts budţeta projekta 

2010.gadam un šajā izdevumā ie-

pazīstinām ar plānoto finansējumu 

IZM pārziľā esošajās jomās. Ak-

centēšu, manuprāt, būtiskāko, proti, 

mērķdotācijas skolotāju atalgoju-

mam izdevies saglabāt 100% ap-

mērā, paverot iespēju no 2010.gada 

1.janvāra pilnveidot pedagogu dar-

ba samaksu vidēji par trešo daļu, 

apmaksājot tādus skolotāja darba 

pienākumus, kā, piemēram, gatavo-

šanās stundām, rakstu darbu labo-

šana, konsultācijas. 

 

No 1.janvāra līdzekļi pedagogu darba samaksai vidēji būs 650 

latu uz vienu skolēnu gadā līdzšinējo aptuveni 460 latu vietā. 

Sporta treneru algām 2010.gadā plānoti 3,2 miljoni latu, inter-

ešu izglītības skolotāju atalgojumam – 7,2 miljoni latu, speci-

ālās izglītības iestādēm viena audzēkņa uzturēšanai saglabāts 

šī gada apjoms, bet atalgojumam – 24,3 miljoni latu. Savukārt 

profesionālās izglītības iestādēm atlīdzībai paredzēti 24,9 mil-

joni latu, bet precēm un pakalpojumiem – 10,7 miljoni latu. 

Tādēļ vēlētos pateikt lielu paldies speciālo izglītības iestāţu 

vadībai par solidaritāti un gatavību dalīties ar 10% sava finan-

sējuma, lai to novirzītu profesionālajai izglītībai. Latviešiem 

arods vienmēr bijis cieľā, bet esošais finansējums mums vairs 

neļāva optimāli organizēt darbu profesionālajā izglītībā. 

 

16.oktobrī Ministru kabinets atbalstīja IZM pieprasījumu „Par 

finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudţeta apakš-

programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 

1,119 miljonu latu apjomā, lai šogad nodrošinātu pedagogiem 

algas atbilstīgi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteiku-

miem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Proti, 

skolotājiem ar darba stāţu virs desmit gadiem – 255 lati par 

vienu likmi, bet skolu administrācijai – 15% no pašvaldībai pie-

šķirtā mērķdotācijas apjoma. 

 

Valdībā, apstiprinot Sociālās drošības tīkla stratēģiju, panākts, 

ka algas skolotājiem, kuri strādā ar piecus un sešus gadus 

veciem bērniem, atkal tiek maksātas no valsts budţeta. Šim 

mērķim 2009.gadā nodrošināti nedaudz vairāk kā 4 miljoni latu, 

kas par septembri un oktobri jau pārskaitīti pašvaldībām, bet 

nākamajos divos gados – kopā 24 miljoni latu. 

 

Jau šobrīd vairākās pašvaldībās skolotājiem ir iespēja pieteik-

ties Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātes „Pedagogu konku-

rētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstāk-

ļos” atbalstam, lai pilnveidotu savu kvalifikāciju un iegūtu sti-

pendiju 100 latu apmērā. Kopumā atbalsts paredzēts 17 400 

pedagogiem un visdrīzākajā laikā pieteikšanās iespējas tiks 

nodrošinātas ikvienā pašvaldībā. Savukārt, ESF aktivitātes 

„Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana 

un prasmju atjaunošana” ietvaros, kuras īstenošana tiks uzsāk-

ta šajā mācību gadā, līdztekus profesionālo prasmju pilnveidei 

mācību priekšmetos, skolotājiem būs iespēja pilnveidot pras-

mes arī informācijas tehnoloģijās, svešvalodās. 

 

Kopš septembra vidus strādā darba grupa priekšlikumu izstrā-

de iespējamajām pārmaiľām augstākajā izglītībā un zinātnē, 

ar mērķi ilgtermiľā sekmēt augstākās izglītības un zinātnes 

stratēģisko attīstību un starptautisko konkurētspēju. Darba 

grupai ir divi līdzpriekšsēdētāji – izglītības un zinātnes ministrs 

un ekonomikas ministrs. Šajā procesā iesaistītas abas ministri-

jas, augstākās izglītības un zinātnes institūciju pārstāvji, uzľē-

mēji un citi partneri. Darba grupa īsā laikā vienojusies par kon-

krētiem augstākās izglītības un zinātnes darbības mērķiem: 

studiju un pētniecības starptautiskās kvalitātes nodrošināša-

na; 

resursu izmantošanas efektivitātes un atdeves paaugstinā-

šana; 

internacionalizācija un globālās konkurētspējas veicināšana 

(vēlos uzsvērt, ka internacionalizācija jeb eksportspēja ir 

nevis kā pašmērķis, bet gan kā globālas konkurētspējas vei-

cināšanas priekšnosacījums); 

integrācija ar tautsaimniecību, inovāciju un zināšanu pārne-

ses attīstība. 

 

21.oktobrī notika plaša sabiedriska diskusija par darba grupas 

līdz šim paveikto. Tā rezultātā esam vienojušies par iespēja-

majiem augstākās izglītības un zinātnes attīstības scenārijiem: 

sešas universitātes, trīs mākslas augstskolas un valsts zināt-

niskie institūti; 

četras universitātes un trīs mākslas augstskolas; 

likumiski noteikta starpinstitucionālā sadarbība. 

 

Pārmaiľām augstākajā izglītībā un zinātnē jābūt izsvērtām, 

izdiskutētām un pieľemtām no visiem iesaistītajiem partne-

riem. Tām jābūt vērstām uz augstākās izglītības un zinātnes 

konsolidāciju, atvērtību un eksportspējas stiprināšanu, kā arī 

uz izglītības, zinātnes un tautsaimniecības sasaisti. Par nozī-

mīgām uzskatu reģionālās augstskolas, kas veicina Latvijas 

sabalansētu attīstību. Plānots, ka novembrī darba grupa valdī-

bai iesniegs informatīvā ziľojuma projektu „Par nepieciešama-

jām strukturālajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē”. 

 

Dabā novembris ir viens no tumšākajiem mēnešiem, taču mū-

su tautai un valstij šajā laikā ir divi nozīmīgi datumi. Proti, 

11.novembris – Lāčplēša diena un 18.novembris – Latvijas 

Republikas proklamēšanas diena. Tieši šogad aprit 90 gadu, 

kopš 1919.gadā jaundibinātās Latvijas armija nosargāja Rīgu, 

nosargāja valsts neatkarību, gūstot uzvaru pār svešu karaspē-

ku. Toreiz, pēc neatkarīgas valsts nodibināšanas, bija skaidra 

pārliecība, ka izglītība ir mūsu izaugsmes un konkurētspējas 

stūrakmens. Es ticu, ka arī šobrīd, pārmaiľu laikā, šī patiesība 

un pārliecība ir nemainīga.  

 

Ar cieľu –   

Tatjana Koķe, izglītības un zinātnes ministre 

Izglītība ir mūsu izaugsmes un konkurētspējas stūrakmens 
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Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 2009.gada budţets pēc 

veiktajiem grozījumiem bija 207 704 962 lati, savukārt 

2010.gadā plānotais budţets – 183 milj.latu.  

 

Samazinājums 24 milj. latu veikts saistībā ar kopējiem valdībā 

pieľemtajiem lēmumiem par papildu samazinājumiem. Pro-

centuāli samazinājumi ir ļoti daţādi, tie aprēķināti, ľemot vērā 

sociālo partneru veikto IZM funkciju izvērtējumu. 

 

Vispārējā izglītība 

Ņemot vērā to, ka samazinājums pedagogu algām 2009.gada 

sešiem mēnešiem (jūlijs - decembris) tika piemērots no šā 

mācību gada sākuma, pedagogu atalgojums no 2010.gada 

1.janvāra, salīdzinot ar 2009.gada septembri – decembri, pa-

lielināts vidēji par 37%. 27.oktobrī notikušajās Latvijas Izglītī-

bas un zinātnes darbinieku arodbiedrības un IZM Izlīgšanas 

komisijas sarunās panākta konceptuāla vienošanās, ka šis 

finansējums tiks novirzīts, lai pedagogi atkal saľemtu atlīdzī-

bu par konkrētiem sava darba pienākumiem. Tātad, samaksa 

par vienu pedagoģisko likmi (21 kontaktstundu nedēļā) paliek 

līdzšinējā apmērā – vidēji 250 latu par likmi, maksājot arī par 

gatavošanos nodarbībām, darbu labošanu, klases audzināša-

nu, individuālo darbu ar sko-

lēniem. 

 

Brīvpusdienas pirmklas-

niekiem 

2009./2010.mācību gadā, 

tāpat kā iepriekšējā mācību 

gadā, visiem pirmklasnie-

kiem tiks nodrošinātas brīv-

pusdienas. Valsts budţeta 

līdzekļus – 0,80 latu dienā 

vienam skolēnam – piešķir pašvaldībām pamatizglītības iestā-

des skolēnu ēdināšanai konkrētās pašvaldības teritorijā eso-

šajās pamatizglītības iestādēs, kurās skolēni apgūst pamatiz-

glītības programmas, neatkarīgi no izglītības iestādes statusa. 

 

Finansējums mācību grāmatu iegādei 

Finansējums mācību grāmatu iegādei 2010.gada valsts bu-

dţetā ir tikai 157 000 latu, kas nozīmē – vidēji Ls 0,60 uz vie-

nu skolēnu. Pagaidām nav pieľemts lēmums, vai konkrētu 

naudas summu atbilstoši skolēnu skaitam pārskaitīt katrai 

pašvaldībai vai centralizēti izstrādāt kādu elektronisko mācību 

materiālu izmantošanai visās vispārējās izglītības iestādēs.    

 

Pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošana skolai  

IZM ir sagatavojusi grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, 

ka pirmsskolas vecuma bērnu no piecu gada vecuma sagata-

vošana pamatizglītības apguvei ir obligāta. Savukārt saskaľā 

ar grozījumiem “Pedagogu darba samaksas noteikumos” atal-

gojums pedagogiem, kuri valsts vai pašvaldības izglītības 

iestādēs īsteno pirmsskolas izglītības programmas, no piecu 

gadu vecuma bērnus sagatavojot pamatizglītības program-

mas apguvei, atkal tiek nodrošināts no valsts budţeta. Šone-

dēļ IZM pašvaldībām mērķdotācijas veidā pārskaitījusi nepie-

ciešamo finansējumu, kas paredzēts šo pedagogu atalgoju-

mam par septembri un oktobri. Novembrī un decembrī finan-

sējums pašvaldībām tiks pārskaitīts bez kavēšanās. Kopumā 

2009.gada 4 mēnešiem šo pedagogu atalgojumam paredzēti 

4,1 milj. latu. 2010.gadam paredzēts finansējums vairāk nekā 

12 miljonu latu apmērā. 

 

Iespēja atkal maksāt 5 un 6 gadu veco bērnu izglītošanā ie-

saistīto skolotāju algas no valsts budţeta panākta, valdībā 

apstiprinot „Sociālās drošības tīkla stratēģiju”. Tā paredz, ka 

2009./2010.mācību gadā no valsts budţeta atkal tiek finansē-

ta piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana skolai, ne-

skatoties uz to, ka, veidojot šī gada budţeta grozījumus un 

neieklausoties par izglītības nozari atbildīgās ministrijas un 

ministra argumentācijā, līdzekļi šajā pozīcijā netika paredzēti.  

 

Interešu izglītība 

Par vidēji 50% ir palielināts finansējums interešu izglītībai un 

tas nozīmē, ka pašvaldībām būs iespēja palielināt interešu 

izglītībā finansējamo pedagoģisko likmju skaitu.  

 

Profesionālā izglītība 

Veicot pārdali starp IZM budţeta programmām un apakšprog-

rammām, ir atrisināts jau-

tājums par profesionālās 

izglītības iestāţu uzturē-

šanas izdevumiem. 

2010.gadam piešķirtais 

finansējums ir vismaz 

2009.gada līmenī. Tas 

nozīmē, ka esošās skolas 

var normāli funkcionēt līdz 

šā mācību gada beigām 

un veiksmīgi uzsākt 

2010./2011.mācību gadu.  

 

Lai sakārtotu profesionālās izglītības iestāţu tīklu, efektīvāk 

izmantotu finanšu resursus un uzlabotu izglītības kvalitāti, 

sadarbībā ar plānošanas reģioniem, nozaru asociācijām, dar-

ba devējiem, izglītības iestādēm un pašvaldībām nākamgad 

tiks īstenots profesionālās izglītības iestāţu tīkla sakārtošanas 

nākamais posms – reģionālo (kompetences) centru izveide, 

programmu konsolidācija, filiāļu izveide.   

 

Sports 

Sporta nozares 2010.gada budţets ir aptuveni par 3,8 miljo-

niem latu mazāks nekā 2009.gadā. Samazinājums pa daţā-

dām apakšprogrammām ir ļoti daţāds, bet labā ziľa ir tā, ka 

attiecībā pret 2009.gada septembri - decembri ir dubultots 

finansējums pašvaldību profesionālās ievirzes sporta skolu 

treneru algām. Tātad, ar 2010.gada janvāri būs iespējams 

būtiski palielināt apmaksājamo treneru likmju skaitu.  

Tuvākajā laikā nāksies meklēt risinājumus saistībā ar Murjāľu 

sporta ģimnāziju, jo ar pašreiz iedalīto finansējumu ir iespē-

jams pabeigt tikai šo mācību gadu. Lai šī tradīcijām bagātā 

izglītības iestāde, kura mūsu valstī tāda ir vienīgā, varētu tur-

pināt darbu, uz otro budţeta lasījumu Saeimā nepiecie-

šams iesniegt priekšlikumus finansējuma pārdalei  

Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada budžeta projekts 

“IZM budžeta samazinājums veikts saistībā 

ar kopējiem valdībā pieņemtajiem 

lēmumiem par papildu samazinājumiem. 

Procentuāli tie ir ļoti dažādi un aprēķināti, 

ņemot vērā sociālo partneru veikto IZM 

funkciju izvērtējumu,” saka IZM Finanšu 

departamenta direktore Inga Štāle 
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no kādām citām sporta apakšprogrammām. IZM gaida sociālo 

partneru un ikvienas sporta nozarē ieinteresētās institūcijas 

ierosinājumus. 

 

Augstākā izglītība un zinātne 

Aktuāls ir jautājums par augstākās izglītības un zinātnes bā-

zes finansējumu. Labā ziľa ir tā, ka 22.oktobrī MK atbalstīja 

protokollēmuma projektu, nosakot, ka daļa no valsts akciju 

sabiedrības “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” valsts 

pamatbudţeta ieľēmumos ieskaitītā maksājuma par valsts 

kapitāla izmantošanu (ieľēmumi no dividendēm) 2 310 000 

latu apmērā novirzāmi augstākās izglītības un zinātnes finan-

sēšanai. Tāpat 3.oktobra MK sēdē nolemts samazināt IZM 

bāzes izdevumus Latvijas Olimpiskās komitejas valsts galvoto 

aizľēmumu atmaksai Latvijas Nacionālā valsts sporta centra 

„Meţaparks” rekonstrukcijas projekta īstenošanai un Tenisa 

centra „Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai, šo pro-

jektu realizāciju uzsākot attiecīgi 2011. un 2012.gadā. Ietaupī-

tais finansējums 2 246 587 latu apmērā 2010.gadā tiek pārda-

līts par labu augstākajai izglītībai. 

 

Tomēr kopumā samazinājumi augstākajai izglītībai un zinātnei 

ir lieli, un kopā ar sociālajiem partneriem un augstskolām no-

tiek darbs pie risinājumu meklēšanas, lai nodrošinātu augst-

skolu darbību un cenšoties saglabāt izglītības kvalitāti. 

 

X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 

22.oktobrī Ministru kabinets atbalstīja protokollēmuma projek-

tu "Par priekšlikumiem izmaiľām likumprojektā "Par valsts 

budţetu 2010.gadam"", kas paredz 2010.gada budţetā pare-

dzēt finansējumu 1 461 190 latu apmērā X Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku nodrošināšanai 2010.gada vasarā. X 

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkošana ir viena no 

IZM 2010.gada prioritātēm. Nepieciešamie sagatavošanās 

darbi svētkiem uzsākti jau iepriekšējā mācību gadā un norit 

pēc plāna, atbilstoši pieejamajiem finanšu resursiem, nerau-

goties uz finansējuma samazinājumu. 

 

Jaunatnes lietas 

Pēc Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministri-

jas reorganizācijas, ar 2009.gada 1.jūliju valsts politikas iz-

strādi jaunatnes politikas nozarē, kā arī tās īstenošanas orga-

nizēšanu un koordinēšanu pārľēmusi IZM. 2010.gada valsts 

budţetā Jaunatnes politikas valsts programmai finansējums ir 

palielināts, un visas ar jaunatnes politikas īstenošanu saistītās 

funkcijas tiks īstenotas nepieciešamajā apjomā. 

 

Valsts valodas politika 

Valsts valodas politikas īstenošanai un Latviešu valodas 

aģentūras darbības nodrošināšanai finansējums 2010.gadā ir 

samazināts. Vienlaikus atbalstam valsts valodai tiek izmantots 

un plānots turpināt izmantot struktūrfondu finansējumu.  

 

Struktūrfondi 

Finansējums struktūrfondu aktivitāšu īstenošanai tiek piešķirts 

tad, kad valdībā tiek apstiprināti MK noteikumi par konkrētas 

aktivitātes uzsākšanu. Sākotnēji 2010.gada valsts budţetā 

finansējums piešķirts tām struktūrfondu aktivitātēm, kuras jau 

uzsāktas. Jāteic – finansējuma pārskatīšana struktūrfondu 

aktivitāšu īstenošanai un papildu līdzekļu iedalīšanai notiek 

ļoti dinamiski un vairākas reizes gadā.  

 

2009.gada 27.oktobrī, parakstīts Ministru kabineta un Latvijas 

Pašvaldību savienības 2010.gada domstarpību un vienoša-

nās protokols par 2010.gada valsts budţeta projektu, kas 

attiecināms arī uz IZM pārziľā esošajām jomām.  

 

Turpinājums no 3.lpp. 

Programmas nosaukums 2009.gada budžets pēc veiktajiem  

grozījumiem 

2010.gada budžeta projekts 

Zinātne 21975015 13493657 

Jaunatnes politikas valsts  

programma 59298 106985 

Valsts valodas politika un pārvalde 681888 499976 

Sports 17759796 13999825 

Augstākā izglītība 53610613 42820692 

Vispārējā izglītība 3427851 1693459 

Profesionālās izglītības mācību   

iestādes 47949255 42227021 

Nozares vadība 3584249 2684120 

Padotības iestādes un to pasākumi 2670544 2092015 

Kopā IZM nozarēs 207704962 181216289 

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/4230.html
http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/4230.html
http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/4230.html
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2009.gadā valsts pārvaldē, 

tai skaitā arī izglītības sis-

tēmā, notikušas vairākas 

būtiskas izmaiľas. Reor-

ganizējot Izglītības un zi-

nātnes ministrijas padotī-

bas iestādes - Izglītības 

valsts inspekciju (IVI), Vis-

pārējās izglītības kvalitātes 

novērtēšanas valsts aģen-

tūru (VIKNVA), Profesionā-

lās izglītības administrāciju 

(PIA), 2009.gada 1.jūlijā 

tika izveidota jauna Izglītī-

bas un zinātnes ministrijas 

pārraudzības iestāde – 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). Šodien piedāvā-

jam sarunu ar IKVD vadītāju Aivaru Stankeviču 

 

Kādas ir IKVD galvenās funkcijas? 

 

Šobrīd dienests uzrauga normatīvo aktu ievērošanu izglītības 

un zinātnes jomā, uztur izglītības un zinātnes reģistrus, licen-

cē izglītības programmas (izľemot interešu izglītī-

bas,  pieaugušo neformālās izglītības un augstākās izglītības 

programmas), veic vispārējās un profesionālās izglītī-

bas (izľemot augstākās profesionālās izglītības) iestāţu un 

programmu kvalitātes novērtēšanu (akreditāciju), apkopo un 

analizē izglītības politikas veidošanai un īstenošanai nepiecie-

šamo informāciju, kā arī veic citus normatīvajos aktos pare-

dzētos uzdevumus un sniedz konsultācijas. Dienests izsniedz 

arī pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātus. 

Manuprāt, šis modelis, kad IKVD apvienotas funkcijas, kuras 

līdz šim veica vairākas iestādes, ir ļoti veiksmīgs un būtiski 

atvieglo gan izglītības iestāţu, gan dienesta darbu. 

 

Kāda ir dienesta struktūra, cik darbinieku nodrošina die-

nestam deleģēto funkciju izpildi? 

 

Līdzšinējo četru iestāţu vietā ir izveidots vienots dienests, 

kurš veic ne tikai izglītības iestāţu uzraudzības funkcijas, bet 

nodrošina arī izglītības iestāţu reģistrāciju, licencēšanu un 

akreditāciju. IKVD ir trīs departamenti: Licencēšanas un reģis-

tru departaments, Kvalitātes novērtēšanas departaments un 

Uzraudzības departaments, kā arī Vispārējā daļa. Pirms veik-

tās reorganizācijas IVI strādāja 51 darbinieks, PIA bija 32, bet 

VIKNVA – 15 darbinieki. Jaunizveidotajā dienestā, kuram ir 

ievērojami vairāk funkciju, darbinieku skaits ir mazāks - šobrīd 

ir 49 amata vietas, to skaitā 15 speciālisti, kas pildīs izglītības 

iestāţu uzraudzības funkcijas. 

 

Veicot grozījumus normatīvajos aktos, ir mazināta izglītī-

bas iestāžu kontrole, palielināts konsultāciju process. Ko 

tas reāli nozīmē izglītības iestādēm? 

 

Dienests uzrauga aptuveni 2500 mācību iestādes – ne tikai 

vispārizglītojošās skolas, bet arī profesionālās un augstākās 

izglītības iestādes, kā arī juridisko un fizisko personu dibinā-

tas mācību iestādes. Ierobeţota finansējuma apstākļos die-

nests šobrīd neveic plānotās tematiskās pārbaudes, bet pri-

māri nodrošina privātpersonu iesniegumu un sūdzību izskatī-

šanu, aizskarto tiesību un interešu aizsardzību. Gribu gan 

piebilst, ka tematiskās pārbaudes vienmēr veiktas ar mērķi 

sakārtot izglītības iestāţu dokumentāciju un normatīvo bāzi, 

sodi tika piemēroti tikai tad, ja pārkāpumi patiešām bija no-

pietni. Jāteic, arī izglītības iestāţu attieksme pret tematiska-

jām pārbaudēm bija ļoti daţāda. Daļa direktoru tās uztvēra kā 

apgrūtinājumu, bet daļa tieši otrādi – teica paldies, ka šīs pār-

baudes palīdz saprast problēmas un tās risināt. Tā tas bija, 

piemēram, kad tika veikta pārbaude par izglītības iestādes 

iekšējo normatīvo aktu atbilstību ārējo normatīvo aktu prasī-

bām. 

 

Īpaši nozīmīga ir IKVD konsultatīvā un metodiskā funkcija, 

sniedzot atbalstu gan pašvaldībām, gan izglītības iestādēm, 

gan pedagogiem, risinot komplicētas problēmas un pēc iespē-

jas cenšoties tās novērst. IKVD darbinieki piedalās reģionālo 

Izglītības pārvalţu rīkotajos informatīvajos semināros, sadar-

bojas ar nevalstiskajām organizācijām, sniedzot informāciju 

un konsultācijas izglītības un zinātnes uzraudzības jautāju-

mos un par citām izglītības aktualitātēm, kā arī sniedz palīdzī-

bu un atbalstu saistībā ar jauno funkciju un uzdevumu īsteno-

šanu. Joprojām darbojas dienesta uzticības tālrunis 

(automātiskais atbildētājs) zinātnes un izglītības jomā – 

67358075. 

 

Noslēdzoties administratīvi teritoriālajai reformai (ATR), 

aktuāla kļuvusi izglītības iestāžu pārreģistrācija. Kādos 

gadījumos tā jāveic, kādi dokumenti jāiesniedz? 

 

Veicot ATR, izglītības iestādēm, izľemot Republikas nozīmes 

pilsētas, mainās reģistrācijas numuri, dibinātāji, var būt arī 

citas izmaiľas. Tas nozīmē, ka, atbilstoši normatīvo aktu pra-

sībām, izglītības iestādēm jānomaina reģistrācijas lapas un 

licences.  

 

Ja ir mainījusies būtiska informācija par izglītības iestādi, 

(izglītības iestādes nosaukums, juridiskā adrese, dibinātājs 

utt.) vai ir izdarīti būtiski grozījumi izglītības iestādes noliku-

mā, izglītības iestādes dibinātāja pienākums ir 10 darbdienu 

laikā par to rakstiski informēt IKVD. Dokumentu nomaiľai 

jāiesniedz iesniegums (publicēts IKVD mājaslapā), kam pie-

vienots dibinātāja apstiprināts izglītības iestādes nolikums vai 

nolikuma grozījumi un izglītības iestādes dibinātāja lēmuma 

kopija vai lēmuma protokola izraksts. Lēmums par grozījumu 

izdarīšanu reģistrā tiks pieľemts desmit darbdienu laikā. 

 

Ja tiek mainīta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība, tad 

jānomaina arī visas izglītības iestādē īstenojamo izglītības 

programmu licences, kā arī izglītības programmu un izglītības 

iestādes akreditācijas lapas. Saistībā ar šīm izmaiľām  

 

Normatīvo aktu ievērošanu izglītībā uzrauga Izglītības kvalitātes valsts dienests 

Intervija  

http://www.ivi.gov.lv/?sadala=160
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mūsu darba apjoms palielinājies ievērojami - līdz oktobra vi-

dum pieľemti lēmumi par vairāk nekā 700 izglītības program-

mu licenču nomaiľu. 

 

Viena no jūsu dienesta funkcijām ir arī pedagogu privāt-

prakses sertifikātu izsniegšana un sertifikātu reģistra 

uzturēšana. Vai daudz pedagogu izmanto šo iespēju – 

reģistrēt savu privātpraksi? Kādas iespējas tas paver 

skolotājam, izglītības iestādēm? 

 

Pedagoga darbs visos laikos bijis atbildīgs un daudzveidīgs, 

meklējot arvien jaunas iespējas izmantot savas zināšanas un 

prasmes jauno paaudţu izglītošanai un audzināšanai. Atbil-

stoši Izglītības likumā noteiktajam, Latvijā pedagogs var strā-

dāt gan izglītības iestādē, gan arī pedagoga privātpraksē. 

Jāatzīmē, ka pedagoga privātprakse ir sens un pasaulē plaši 

pazīstams, populārs pedagoga darbības veids, tā ir izplatīta 

Vācijā, Dānijā un citās valstīs. Ľemot vērā pašreizējo sociāli 

ekonomisko situāciju valstī un pārmaiľas izglītības nozarē, 

pedagoga privātprakses institūts var kļūt ne tikai par pedago-

ga papildus ienākumu avotu, bet arī ļaut turpināt savu darbu 

izvēlētajā profesijā, jaunā kvalitātē, piedāvājot savus pakalpo-

jumus sabiedrībai. Pedagoga privātprakses īstenošana ir arī 

veids, kā sniegt skolēniem plašākas iespējas iegūt papildu 

zināšanas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, palīdzēt sagatavot 

mājas darbus, veicinot bērnu tikumisko, estētisko, intelektuālo 

un fizisko attīstību. 

 

Pedagogu privātpraksi var īstenot, pedagogam reģistrējoties 

kā pašnodarbinātai personai un slēdzot līgumus ar daţādām 

iestādēm un organizācijām (piemēram, biedrībām, izglītības 

iestādēm, sabiedrībām ar ierobeţotu atbildību utt.). 

 

Gan izglītības iestādēs, gan privātpraksē strādājošie pedago-

gi tiek reģistrēti Pedagogu reģistrā. Šobrīd Latvijā spēkā 

esošs pedagoga privātprakses sertifikāts ir 282 pedagogiem. 

No 2009.gada 1.jūlija līdz 12.oktobrim izsniegti 57 pedagogu 

privātprakses uzsākšanas sertifikāti. Visvairāk , aptuveni 60%, 

sertifikātu ir izsniegti pagarinātās dienas grupas pakalpojuma 

sniegšanai. Iniciatore šai idejai bija Jelgavas 4.pamatskola un 

šobrīd Latvijā jau daudzās skolās pagarinātās dienas grupas 

tiek organizētas, izmantojot noslēgtos līgumus ar pedago-

giem, kas saľēmuši privātprakses sertifikātu. Savukārt 20% 

no privātprakšu sertifikātiem izsniegti svešvalodu apmācībai 

skolas un pirmsskolas vecuma bērniem. 

 

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātus izsniedz uz 

trim gadiem, jo pedagoga pienākums ir triju gadu laikā pilnvei-

dot savu profesionālo meistarību. Pēc šī termiľa beigām serti-

fikāts atbilstoši noteiktajai kārtībai ir jāatjauno.  

 

Kādas ir iespējas izglītības iestādei saņemt papildu finan-

sējumu, piemēra, ziedojumu veidā? 

 

Atbilstoši Izglītības likumam, izglītības iestādes var saľemt 

papildu finanšu līdzekļus ziedojumu un dāvinājumu veidā, 

sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos 

gadījumos, kā arī no citiem ieľēmumiem. Ziedojumu un dāvi-

nājumu saľemšana un izlietošana ir atbilstīgi jāiegrāmato. 

Ieinteresētu personu grupa var normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā dibināt konkrētas izglītības iestādes atbalsta fondu kā 

sabiedrisku organizāciju, piemēram, biedrību, kas darbojas 

neatkarīgi no izglītības iestādes. Ziedojuma vai dāvinājuma 

devējs var pieprasīt izglītības iestādes atskaiti par ziedojuma 

vai dāvinājuma izmantošanas atbilstību mērķim. 

 

Skolās tiek praktizēti brīvprātīgie ziedojumi, kas gan nere-

ti, kā stāsta vecāki, mēdz būt diezgan obligāti, īpaši nerē-

ķinoties ar vecāku maksātspēju. Ko šajā jautājumā pa-

redz likumdošana un vai bijis daudz sūdzību par šiem 

„‟brīvprātīgajiem obligātajiem ziedojumiem‟‟? 

 

Izglītības likums nosaka, ka bērnam ir tiesības uz valsts vai 

pašvaldību apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības 

un vidējās izglītības ieguvi; taču likums arī paredz iespējas 

skolai piesaistīt papildu finansējumu, piemēram, ziedojumu un 

dāvinājumu veidā. Kaut gan normatīvie akti nosaka, ka izglītī-

bas iestādes tiek uzturētas no valsts vai pašvaldības budţeta, 

prakse rāda, ka skolas ne vienmēr var skolēnus nodrošināt ar 

visu nepieciešamo. Trīs gadu laikā ir saľemtas 13 sūdzības 

par ziedojumu vākšanu izglītības iestādēs, tai skaitā 4 telefo-

na zvani, kur zvanītāji, baidoties no represijām, nav vēlējušies 

rakstīt dienestam iesniegumu. 

 

Lēmums vākt ziedojumus konkrētam mērķim tiek apspriests 

un pieľemts vecāku sapulcē, ziedojumu vākšanu uzľemas 

kāds no vecākiem, jo skolotājs to darīt nedrīkst. Vecākiem tiek 

sniegta informācija par naudas izlietojumu. 

 

Jāteic, ka bijuši arī gadījumi, kad, izvērtējot pirmsskolas izglītī-

bas iestāţu iekšējās kārtības noteikumus, konstatēts, ka tajos 

vecākiem kā pienākums ir noteikta mācību līdzekļu, rotaļlietu 

iegāde, grupas telpu remonts, un tas pavisam noteikti neat-

bilst normatīvajos aktos noteiktajam. 

 

 Ko paredz normatīvie akti saistībā ar brīvprātīgo darbu 

skolās, piemēram, pensionēto skolotāju iesaistīšanos 

izglītības procesā, pagarināto dienas grupu nodrošināša-

nā? 

 

Normatīvie akti neliedz izglītības iestādes darbības procesos 

iesaistīties brīvprātīgajiem, kas nav izglītības iestādes perso-

nāls. Vienlaikus izglītības iestādes vadītāja pienākums ir sko-

lēniem nodrošināt drošu vidi gan skolā, gan tās organizētajos 

pasākumos, kā arī noteikt īpašu kārtību, kādā  izglītības iestā-

dei nepiederošās personas uzturas izglītības iestādē. 

 

Ja brīvprātīgais sniedz atbalstu pedagoģiskajā darbā 

(piemēram, individuālā darba stundas, pagarinātās dienas 

grupā), tad brīvprātīgajam ir jābūt atbilstīgai izglītībai un profe-

sionālajai kvalifikācijai, kā arī jādarbojas izglītības iestādes 

pedagoģiskā personāla uzraudzībā, jo brīvprātīgajam kā tre-

šajai personai nevar noteikt atbildību par skolēniem šo nodar-

bību laikā. 

 

Plašāka informācija par Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

darbu atrodama mājas lapā www.ikvd.gov.lv. 

Turpinājums no 5.lpp. 

http://www.ikvd.gov.lv/
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Izvērtēti 2008./2009.mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izvērtējis visu 2008./2009. mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultātus un publicējis 

tos VISC mājaslapā www.visc.gov.lv, izvēlnē „Pārbaudes darbi”. http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/info.shtml 

 

Galvenie secinājumi par centralizēto eksāmenu rezultātiem 

 

Salīdzinot šā gada centralizēto eksāmenu rezultātus ar iepriekšējo gadu rezultātiem, nav statistiski pamatotu baţu par to, ka 

skolēnu rezultāti šajā mācību gadā būtu salīdzinoši sliktāki. 

 

Kopumā šogad katram skolēnam bija jākārto ne mazāk kā pieci pārbaudes darbi, obligātie centralizētie eksāmeni no tiem bija 

svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā un matemātikā. Vienu eksāmenu kā obligātu noteica skola, vismaz vienu skolēni kārto ja 

pēc savas izvēles. 

Izvēles centralizēto eksāmenu popularitāte vispārizglītojošajās skolās (kārtotāji no konkrētā mācību gada absolventu skaita) 

Ja salīdzina centralizēto eksāmenu rezultātus Rīgā, republikas nozīmes pilsētās, pilsētās un lauku skolās, var secināt, ka 

izteikti zemāki vidējie rezultāti centralizētajos eksāmenos ir lauku skolās. 

 

Zemi rezultāti ir arī profesionālo izglītības iestāšu un vakarskolu skolēniem. 

http://www.visc.gov.lv/
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Skolām, kuras realizē mazākumtautību izglītības programmas, ir statistiski nozīmīgi un izteikti augstāki vidējie sasniegumi 

fizikā, ķīmijā, matemātikā un vēsturē. Savukārt šo skolēnu rezultāti latviešu valodas un literatūras obligātajā centralizētajā 

eksāmenā ir kļuvuši sliktāki, jo notiek pakāpeniska pāreja uz vienu latviešu valodas un literatūras eksāmenu, ko skolēni 

kārtos 2011./2012. mācību gadā. 

 

Ir paaugstinājušies skolēnu sasniegumi Latvijas vēsturē. Centralizētā eksāmena vēsturē rezultāti liecina, ka skolēni zina un 

izprot svarīgākos pasaules, Eiropas un Latvijas vēstures notikumus, daļēji izprot to cēloľsakarības, izprot, kā Latvijas 

vēstures notikumi veidojas pasaules un Eiropas vēsturisko notikumu kontekstā, zina un prot lietot vēstures jēdzienus, prot 

analizēt un skaidrot daţādus vēstures avotus un literatūru, zina, ka vēstures interpretācijā pastāv viedokļu daudzveidība, 

daļēji prot pamatot savu viedokli, zina un prot analizēt Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas procesu, tajā iesaistītos 

politiskos spēkus un tautas lomu vēsturiskajos procesos. 

Turpinājums no 7.lpp. 

Centralizētā eksāmena vēsturē 1.daļas (zināšanas un fakti), kā arī 1. daļas Latvijas vēstures uzdevumu rezultāti 

Novitātes valsts pārbaudījumu sagatavošanā 2009./2010.m.g. 
 

Tiks samazinātas VISC izmaksas, organizējot valsts pārbaudes darbu procesus. Lai šo mērķi sasniegtu, 2009./2010.mācību 

gadā visus necentralizētos valsts pārbaudes darbus izglītības iestādēm piegādās elektroniski, kā arī Rīgai, Jūrmalai un Rīgas 

rajonam centralizētos eksāmenu darbus piegādās tieši no VISC. 

 

Tiks samazinātas izmaksas arī centralizēto eksāmenu vērtēšanā, mainot daţu centralizēto eksāmenu atsevišķu daļu 

uzdevumu veidus, lai darbu vērtēšanā varētu izmantot atbilţu lapas. 

 

Lai samazinātu pašvaldību izdevumus un paātrinātu saziľas procesu, tiks ieviesta elektroniskā dokumentu aprite starp 

izglītības iestādēm, pašvaldību izglītības speciālistiem un VISC. 

 

Tiks pilnībā datorizēts izglītojamo atbilţu ieraksts svešvalodu eksāmenu mutvārdu daļā. 

VISC ir izveidojis jaunu interneta mājaslapu www.visc.gov.lv, kurā apkopota informācija par reorganizētās iestādes darbību.  

 

VISC elektroniskā izdevuma pirmais numurs iznāks šā gada novembra pirmajā nedēļā, trešdienā. Turpmāk VISC elektroniskais 

izdevums iznāks divas reizes mēnesī - katra mēneša pirmās un trešās nedēļas trešdienās. 

Valsts izglītības satura centram jauna mājaslapa 

http://www.visc.gov.lv/


9 

20 

Pirmsskolas vecuma bērnu no piecu gada vecuma saga-

tavošana pamatizglītības apguvei ir obligāta – to paredz 

2009.gada 13.oktobrī Ministru kabinetā atbalstītie grozīju-

mi Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā. 

 

Savukārt saskaľā ar grozījumiem Pedagogu darba samaksas 

noteikumos atalgojums pedagogiem, kuri valsts vai pašvaldī-

bas izglītības iestādēs īsteno pirmsskolas izglītības program-

mas, no piecu gadu vecuma bērnus sagatavojot pamatizglītī-

bas programmas apguvei, tiks nodrošināts no valsts budţeta. 

Iespēja atkal maksāt 5 un 6 gadu veco bērnu izglītošanā ie-

saistīto skolotāju algas no valsts budţeta panākta, valdībā 

apstiprinot „Sociālās drošības tīkla stratēģiju”. Tā paredz, ka 

2009./2010.mācību gadā valsts finansēs piecgadīgo un seš-

gadīgo bērnu sagatavošanu skolai, neskatoties uz to, ka, vei-

dojot šī gada budţeta grozījumus un neieklausoties par izglītī-

bas nozari atbildīgās ministrijas un ministra argumentācijā, 

līdzekļi šajā pozīcijā netika paredzēti.  

 

Skolas gaitas no sešu gadu vecuma? 

 
Sabiedrība ir atzinīgi novērtējusi obligāto 5 un 6 gadus veco 

bērnu sagatavošanu skolai, kas uzskatāma par pirmo posmu 

pamatizglītības apguvē, taču arī šī sistēma pilnībā neatrisina 

situāciju, jo 1.klasē skolas gaitas uzsāk bērni ar daţādu saga-

tavotības līmeni. Turklāt vidusskolu absolventi, atestātu saľe-

mot tikai 19 gadu vecumā, Latvijā ir vieni no gados vecāka-

jiem Eiropā. Balstoties uz sociālo un sadarbības partneru atzi-

ņām, starptautisko pieredzi un situācijas analīzi, secināts, ka 

Latvijā ir iespējama skolas gaitu uzsākšana 1.klasē no 6 gadu 

vecuma, tādējādi sasniedzot vairākus pozitīvi vērtējamus ie-

guvumus.  

 

IZM plānotās pārmaiľas paredz pirmsskolas 

un sākumskolas satura pilnveidi un šo pārmai-

ņu mērķis ir nodrošināt pēctecīgu, bērnu ve-

cumposmam atbilstošu izglītības saturu un tā 

īstenošanu ar piemērotām mācību metodēm 

un līdzekļiem, vienlaikus nodrošinot atbilstošu 

skolotāju sagatavošanu un tālākizglītību. 

 

Galvenie ieguvumi bērniem, ja tiek sakār-

tots pirmsskolas izglītības un sākumskolas 

mācību saturs: 

 

iespēja apgūt bērna vecumposmam atbil-

stošu izglītības saturu; 

pirmsskolas vecuma bērniem no piecu ga-

du vecuma tiks nodrošināta obligātā pirmssko-

las izglītības programmas apguve, lai secīgi 

varētu turpināt mācības 1.klasē; 

stiprināta pirmsskolas un sākumskolas pēc-

tecība; 

pārskatīts mācību saturs sākumskolas pos-

mā no 1. līdz 6.klasei; 

veicinātas iespējas bērnu mobilitātei Eiropas Savienības 

valstu kontekstā. 

 

Valdība ir konceptuāli atbalstījusi ieceri skolas gaitu uzsākša-

nai no 6 gadu vecuma un ministru prezidents V.Dombrovskis 

aicinājis IZM sagatavot konkrētu programmu, lai šīs izmaiľas 

izglītības sistēmā būtu pamatotas un izprotamas gan pedago-

giem, gan nākamo skolēnu vecākiem. Šobrīd ir skaidrs, ka ar 

nākamo, 2010./2011.mācību gadu, bērni skolas gaitas sešu 

gadu vecumā vēl neuzsāks. IZM un Valsts izglītības satura 

centrs sadarbībā ar nozares ekspertiem un sociālajiem par-

tneriem uzsācis darbu pie pirmsskolas un pamatskolas (1.-

6.klase) mācību satura pārskatīšanas, apzinot arī citus ar 

plānotajām izmaiľām saistītos aspektus un nepieciešamos 

pasākumus to sakārtošanai, lai pāreja uz skolas gaitu uzsāk-

šanu no 6 gadu vecuma būtu pārdomāta un sekmīga. 

 

Lai nodrošinātu iespēju skolotājiem, vecākiem un ikvienam 

interesentam paust savu viedokli, sniegt priekšlikumus un 

sīkāk iepazīties ar iecerēto un paveikto saistībā ar plānoto 

skolas gaitu uzsākšanu 1.klasē no 6 gadu vecuma, IZM mā-

jaslapā izveidota sadaļa „Skolas gaitas no 6 gadu vecuma”. 

Ikviens aicināts iepazīties ar sadaļā ievieto informāciju un 

izteikt savu viedokli vai priekšlikumus, sūtot uz e-pastu: vie-

doklis@izm.gov.lv. 

 

Informācija mājaslapas sadaļā tiks regulāri aktualizēta, infor-

mējot par paveikto un ievietojot sabiedriskajai apspriešanai 

izstrādāto dokumentu projektus. 

 

Obligātā pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošana skolai - no 5 gadu vecuma 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/skola-no-6-gadiem.html
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28.oktobrī Draugiem.lv birojā tika prezentēts Latvijas uz-

ņēmēju radītais mācību sociālais tīkls Mykoob, kas ir gan 

skolu pārvaldes sistēma, gan universāls rīks, kas būtiski 

atvieglos darbu skolotājiem, palīdzēs skolai plānot mācī-

bu procesu, ļaus vecākiem kontrolēt bērnu sekmes, kā arī 

kalpos saziņai starp vecākiem un skolu. Tas ir pirmais 

Draugiem.lv investīciju projekts. 

 

Mykoob projekta mērķis ir mainīt veidu, kā tiek pielietotas 

tehnoloģiju priekšrocības mācību procesā. Tā ir virtuāla vide, 

kur vecāki var kontaktēties ar skolotājiem, iegūt informāciju 

par mācību ikdienas procesiem, bērna stundu sarakstu, mājas 

uzdevumus. 

 

Mykoob idejas autori ir uzľēmēji Mārtiľš Kalniľš un Ģirts Ļau-

daks. Mykoob nosaukums ir veidojies no angļu vārdu saliku-

ma My Book. Tā kā Mykoob ir mācību sociālā  vide, tad vārds 

Book apgrieztā veidā simbolizē atgriezenisko saiti starp vecā-

kiem un skolu. M.Kalniľš stāsta: „Mykoob ideja radās, kad 

paši vēl bijām studenti. Paanalizējot sīkāk, bija skaidrs, ka šim 

projektam ir ļoti liels potenciāls.  Analoga mūsu izstrādātajai 

platformai nav, jo tas nav elektroniskais ţurnāls. Tā ir mācību 

sociālā vide. Programma ir atvērta, lai skolotāji tajā varētu 

integrēt savus izstrādātos materiālus. Ir domāts par to, lai, 

piemēram, vecāki varētu šeit samaksāt regulāros maksāju-

mus par transporta kartiľām vai pusdienām.“ Viľam pievieno-

jas Ģ.Ļaudaks: „Mykoob ir izstrādāts, sadarbojoties ar vairā-

kām Latvijas skolām, lai spētu nodrošināt darbam nepiecieša-

mos rīkus. Mykoob sadarbojas ar Ideju Foruma Bibliotēku, 

kas ir digitalizējuši 25 tūkstošus grāmatas, starp kurām ir liela 

daļa 1.-12. klašu mācību grāmatu. Piemēram, pasniedzējs 

uzdod skolēniem mājasdarbu, viľš var pievienot saiti uz bibli-

otēkas sistēmu, lai skolēns no mājām redz arī mācību grāma-

tu elektroniskā veidā. Šāda iespēja nākotnē var atvieglot bēr-

niem smago skolas somu nēsāšanu, jo visi mācību materiāli 

būtu pieejami internetā, caur Mykoob profilu.” 

 

Sistēma ir paredzēta kā atbalsts izglītības iestādēm 

mācību procesa uzlabošanā un modernizēšanā. Sis-

tēma pedagogiem atvieglo atskaišu sagatavošanu 

un vienkāršo izglītības iestādes ikdienas darbus, 

piemēram, pēc skolas noteiktiem parametriem auto-

mātiski sastāda nodarbību plānu. Ieviešot šo informāci-

jas sistēmu, ir iespējams pilnībā aizstāt tradicionālo papīra 

žurnālu ar elektronisku atzīmju un apmeklējumu reģistru, 

padarot mācību procesu ērtāk un ātrāk plānojamu un struk-

turizētāku. 

 

Vecākiem ir savs lietotāja profils, ar kura palīdzību var ātri 

piekļūt informācijai, kas saistīta ar bērna mācību procesu. 

Vecāki var izmantot iekšējo saziľas sistēmu, lai komunicē-

tu ar skolēna pedagogiem. Tāpat tiek nodrošināta piekļuve 

skolēna stundu sarakstam, atzīmēm, apmeklējumam, mā-

jasdarbiem. Arī mācību materiāli vecākiem ir redzami un 

tas nodrošina iespēju pārliecināties par mācību vielas kvali-

tāti un saturu.  

 

Skolēniem ir ievērojami mainījies veids, kā tie saľem un ap-

mainās ar informāciju – brīvajā laikā sēž draugiem.lv, sūta 

viens otram e-pastus un sms. Ieviešot Mykoob, skola pielāgo 

mācību vidi skolēnu vajadzībām. Tiek nodrošināta droša soci-

āla vide, jo visi lietotāji tiek identificēti no skolas puses un 

skolēni savā starpā var sazināties, apzinoties, ka uz viľa ziľu 

atbild īstais klases biedrs vai kaimiľš, nevis kāds, kas par 

tādu uzdodas. 

 

Atšķirībā no tradicionālajām papīra dienasgrāmatām, Mykoob 

sistēmā datus aizpilda skolotāji, kas skolēnam nodrošina 

strukturētu sarakstu ar uzdevumiem, mācību materiāliem, 

vērtējumiem un kopējo mācību statistiku. Būtiska ir iespēja 

redzēt visa mācību semestra laikā vidējās atzīmes pa priekš-

metiem, lai mācību laikā pats skolēns redz, vai gada atzīme 

būs viľam apmierinoša un var atbilstoši reaģēt. 

 

SIA Draugiem valdes priekšsēdētājs Lauris Liberts pauţ gan-

darījumu par šo projektu: „Es esmu priecīgs, ka mūsu pirmais 

investīciju projekts ir saistīts ar izglītības sistēmas pilnveido-

šanu. Mēs visi saprotam, ka tieši izglītība ir joma, kas nosaka, 

kāda būs Latvija pēc 10, 20 un 50 gadiem. Izglītībai ir jābūt 

modernai, tātad tai ir jābūt arī moderni aprīkotai. Mykoob mēs 

atbalstam, jo uzskatam, ka šis projekts var būtiski palīdzēt 

izglītības procesam un arī tāpēc, ka tas atbilst visaugstāka-

jiem standartiem. Es uzskatu, ka Mykoob ir pasaules līmeľa 

produkts un ceru, ka tas būs veiksmīgs gan Latvijā, gan arī 

citās valstīs.” 

 

Projekta īstenotāji neslēpj ambīcijas šo produktu eksportēt. 

Mykoob sistēma jau sākotnēji tika izstrādāta angļu valodā, 

pēc tam adaptēta latviski un krieviski, lai to varētu lietot Latvi-

jā. Bez angļu pamatversijas jau šobrīd ir gatava arī versija 

poļu valodā. Reāla interese par sadarbību un Mykoob ievieša-

nu ir no Polijas, ASV.  

 

 

Jauns mācību sociālais tīkls Mykoob tuvinās visus mācību procesā iesaistītos 

No kreisās - uzņēmēji Mārtiņš Kalniņš, Ģirts Ļaudaks, IZM valsts 

sekretārs Mareks Gruškevics  
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Informācijas komunikāciju tehnoloģijas - 

šodienas un nākotnes izaicinājums 
 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

valsts sekretārs Mareks Gruške-

vics: 

 

Pēdējā laikā nereti dzirdēts ekspertu 

viedoklis, ka vienīgā Latvijas eksport-

spējīgā nozare ir izglītība. Tieši tāpēc 

ir liels gandarījums, ka veiksmīgi Latvi-

jas uzľēmēji, kādi neapšaubāmi ir 

Draugiem.lv, to apliecina, investējot 

jaunas mācību sociālās vides Mykoob 

izstrādē, tādējādi sniedzot savu iegul-

dījumu izglītības kvalitātes paaugstināšanā. Lai gan pārmaiľu 

rezultātu izglītības nozarē grūti izvērtēt uzreiz, Informācijas 

komunikāciju tehnoloģijas (IKT) neapšaubāmi ir šodienas un 

nākotnes izaicinājums izglītībai, tāpēc esmu pārliecināts, ka šī 

produkta pievienoto vērtību atzīsim jau tuvākajā nākotnē. 

 

Ātra un ērta informācijas apmaiņa starp vecākiem, skolotājiem 

un skolēniem, kā arī sabiedrības izpratne, ka izglītības un 

komunikācijas tehnoloģijas ir neatľemama mūsdienīgas izglī-

tības vides sastāvdaļa, ir solis uz efektīvāku un šodienas sa-

biedrībai atbilstošāku mācību procesa nodrošināšanu.  

 

Mūsdienu skolēns IKT lietošanā ir lietpratējs, tāpēc nepiecie-

šamās informācijas iegūšana elektroniskā vidē - ērtā sistēmā 

tam ir daudz piemērotāka nekā skolas ţurnāls, papīra dienas-

grāmata vai liecība. Nevērtēsim pārāk zemu arī vecāku un 

skolotāju vēlmi un gatavību izmantot šāda veida sistēmas. 

Turklāt skolām Mykoob sistēmu izstrādātāji piedāvās bez 

maksas, kas pašreizējā situācijā ir būtisks faktors.  

 

Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta šo privāto iniciatīvu, 

kuras mērķis atbilst valsts izvirzītajiem mērķiem, kas noteikti 

Ministru kabinetā apstiprinātajā IKTIK* programmā. Turklāt 

augstu vērtēju izstrādātāju centienus Mykoob attīstīt kā eks-

portspējīgu produktu, tāpēc vēlu izturību un panākumus, lai 

izvirzītos mērķus izdotos sasniegt. 

 

*Ar MK 2006.gada 20.oktobra rīkojumu Nr.812 apstiprinātā izglītības 

informatizācijas programma „Informācijas un komunikācijas tehnoloģi-

jas izglītības kvalitātei. Programma 2007.-2013.gadam” 

 

Mykoob veicina skolas un vecāku  

savstarpējo komunikāciju 
 

Inese Pelnēna, programma 

„Iespējamā misija”, Mežciema 

pamatskolas dabaszinību un 

bioloģijas skolotāja: 

  

Ikdienā meklēju arvien jaunas 

pieejas, kā mācību procesu skolā 

padarīt arvien interesantāku un 

saistošāku skolēniem, kā arī sa-

protamāku viľu vecākiem. Šo-

brīd, kad sabiedriskā telpa ir pārblīvēta ar plašu informācijas 

klāstu, arvien svarīgāk ir atrast jaunus veidus – „KĀ” vēlamo 

informāciju nogādāt līdz mērķauditorijai. Ikdienā mēs visi – 

skolotāji, skolēni un vecāki - esam aizľemti, tāpēc ne vienmēr 

pietiekami daudz laika veltām savstarpējai komunikācijai. Tie-

ši tādēļ jāmeklē veids, KĀ mācību procesu padarīt pieejamā-

ku mums visiem. Skolotājs vēlas efektīvi iemācīt, skolēns - 

mācīto izprast, savukārt vecāki vēlas gūt pārliecību, ka šie 

procesi norit maksimāli efektīvi. Mācību sociālais tīkls Mykoob 

ir veids, kā skolotājiem, skolēniem un viľu vecākiem arvien 

labāk saprast citam citu.  

 

Lai ikdienā sazinātos ar audzināmās klases vecākiem, jau 

gadu izmantoju e-pastu saraksti, un mana pieredze liecina - 

lielākā daļa vecāku ikdienā izmanto datoru un ir patīkami pār-

steigti par šādu efektīvu saziľu interneta vidē. Tā ir iespēja 

laicīgi informēt vecākus par bērnu sekmēm, kavējumiem un 

uzdotajiem mājas darbiem, kā arī ērts saziľas veids par jeb-

kuru aktuālu jautājumu, vienkārši nosūtot vēstuli. Saziľa ar e-

pastiem, protams, prasa daudz laika – tā ir atzīmju pārnešana 

elektroniskā vidē, individuālu e-pastu sagatavošana ar kon-

krētā skolēna sekmēm utt. Šobrīd priecājos, ka varu turpināt 

iesākto saziľu ar vecākiem daudz ērtākā veidā, izmantojot 

Mykoob vidi ikdienas mācību procesā. 

 

Domājot tieši par mācību procesu, gribu uzsvērt iespēju šajā 

vidē veikt mācību sasniegumu analīzi. Tehnoloģijām mūsu 

ikdienā ir milzīga nozīme, tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka IKT 

ienāk arī skolas ikdienā. Otro gadu strādājot skolā, viennozī-

mīgi varu apgalvot – bērniem patīk interesants mācību pro-

cess un viľu vecākiem ir interese par notiekošo skolā.  

  

Turpinājums no 10.lpp. 

Pārbaudi savas zināšanas un prasmes darbā ar datoru! 
 

Jau trešo gadu Latvijas skolēni aicināti piedalīties starptautiskā skolēnu informācijas tehnoloģiju konkursā BEBR@S, 

kurā tiek pārbaudītas skolēnu zināšanas un prasmes darbā ar datoru un populārākajām lietojumprogrammām. Pieteikuma 

anketa līdz 3.novembrim jānosūta projekta koordinatorei Elmai Rudzītei uz e-pasta adresi elma.rudzite@yahoo.com. 

 

Konkurss noritēs trīs vecuma grupās: 4.novembrī – senioriem (11. – 12.kl.), 5.novembrī – junioriem (9.-10.kl.), 6.novembrī – 

Benjamiľiem (5.-8.kl.). 

Informācija par konkursa norisi un pieteikšanās kārtību meklējiet http://www.bebrs.edu.lv/ 

mailto:elma.rudzite@yahoo.com
http://www.bebrs.edu.lv/
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Pilnveidot mācību saturu dabaszinātņu un matemātikas 

mācību priekšmetos 7. - 9. klases posmā, akcentējot sko-

lēnu praktiski pētniecisko darbību un prasmes lietot sko-

lā iegūtās zināšanas reālās dzīves situācijās, sekmēt in-

formācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā – 

tāds ir Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības 

satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta 

„Dabaszinātnes un matemātika” mērķis. 

 

„Ar savu darbu mēs gribam apliecināt, ka dabaszinātnes un 

matemātika ir interesanti mācību priekšmeti un ka būt speci-

ālistam kādā no šīm jomām ir gan prestiži, gan aizraujoši. 

Projekta vērtība ir profesionāls darbs komandā, kas ar savu 

aizrautību bagātina Latvijas izglītības sistēmu, īstenojot inova-

tīvas idejas,” saka projekta vadītāja Dace Namsone. 

 

Projektu uzsāka īstenot 2008.gada decembrī un tas turpinā-

sies līdz 2011.gada 31.augustam. Lai projekta pilnveidotais 

saturs un sagatavotie skolotāju atbalsta materiāli būtu izman-

tojami visās skolās Latvijā, tos nepieciešams pārbaudīt prak-

sē, tāpēc materiāli tiek aprobēti projekta izmēģinājumskolās – 

gan ar aprobācijas pieredzi, gan bez tās. Skolas izvēlētas tā, 

lai tiktu veidots Latvijas modelis - skolas ar latviešu mācību 

valodu un krievu mācībvalodu, skolas ar lielu un mazu skolē-

nu skaitu, pamatskolas, vidusskolas un ģimnāzijas, skolas 

laukos un pilsētās. 

Ar projekta darbā iesaistīto skolu sarakstu var iepazīties pro-

jekta mājaslapā. 

 

Projekta sadarbības partneri ir arī augstskolas, kas veicina 

saikni starp skolu un augstskolu, kā arī uzľēmēji un zinātnis-

kās iestādes, ar kuru atbalstu tiek sekmēta skolēnu interese 

par dabaszinātnēm un matemātiku. 

 

Lai iepazīstinātu ar uzsāktajām pārmaiľām fizikas, ķīmijas, 

bioloģijas un matemātikas priekšmetu mācību satura apguves 

kvalitātē 7.- 9. klasēm, projekta speciālisti uzsākuši informatī-

vo pasākumu ciklu. 15.oktobrī Rīgas pilsētas 3.ģimnāzijas 

telpās notika pirmā informācijas diena, kurā piedalījās IZM 

vadošie darbinieki, projekta sociālie partneri, sadarbības 

augstskolu pārstāvji un novadu izglītības speciālisti.   

 

Informācijas dienas pirmajā daļā projekta vadītāja D.Namsone 

iepazīstināja ar uzsāktajām pārmaiľām fizikas, ķīmijas, biolo-

ģijas un matemātikas priekšmetu mācību satura apguves kva-

litātē 7.- 9. klasēm. Pēc tam dalībnieki piedalījās četrās mācī-

bu sekcijās un ar interesi vēroja mūsdienīgu ķīmijas un biolo-

ģijas mācību stundu, izmēģināja radošas un attīstošas prāta 

spēles, kas veicina izpratni un zināšanu apguvi par dabaszi-

nātnēm un matemātiku. Informācijas dienas dalībnieki iepazi-

nās arī ar projekta izstrādāto mājaslapu un tās piedāvātajām 

iespējām skolēniem un skolotājiem. 

 

Ar šo informācijas dienu tika uzsākts informatīvo pasākumu 

cikls, kas notiks visos Latvijas reģionos, un kura ietvaros pro-

jekta speciālisti dosies uz novadu skolām, tiksies ar skolotā-

jiem, skolēniem, izglītības un pašvaldību darbinie-

kiem. 23.oktobrī informācijas diena risinājās Bauskas 

1.vidusskolā. 

 

Plašāku informāciju par Eiropas Sociālā fonda projekta 

„Dabaszinātnes un matemātika” aktivitātēm var atrast projekta 

mājaslapā www.dzm.lv. 

 

Foto no informācijas dienas 2009.gada 15.oktobrī  

Pilnveido mācību saturu dabaszinātnēs un matemātikā 

No kreisās - projekta vadītāja Dace Namsone. 

http://www.dzm.lv/par_projektu/skolas/izmeginajumskolas
http://www.dzm.lv/
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Pirms diviem gadiem Smiltenē svešvalodas skolotāju 

pieredzes seminārā dalībniekus uzrunāja eTwinning vēs-

tniece A.Cunska, aicinot iesaistīties šajā Eiropas skolu 

partnerības programmā. „Mani vienmēr saistījis viss jaun-

ais, radošais, inovatīvais, allaž esmu vēlējusies apgūt un 

uzzināt vēl nezināmo. Atbraukusi no semināra, iepazinos 

ar eTwinning mājaslapā atrodamo informāciju un nolēmu, 

ka iesaistīšanās šajā programmā būs interesanta ne tikai 

man, bet arī maniem skolēniem,” saka O.Vācieša Gaujie-

nas vidusskolas skolotāja Ingrīda Tārauda –Šakova.  

 

Viľas vadībā izstrādātais projekts „We're all the same - stu-

dents from Latvia and Poland” bija to sešu projektu vidū, kas 

izvirzīti Nacionālās eTwinning Gada balvas 2009 finālam. Bet 

kopumā šajā laikā īstenoti astoľi  projekti, no kuriem gandrīz 

visi ir saľēmuši Eiropas Kvalitātes sertifikātus un Nacionālos 

Kvalitātes sertifikātus. 

 

Iespēja daudz mācīties 

 

I. Tārauda – Šakova stāsta, ka programmas dalībniekiem ir 

iespēja apgūt daudz jauna, kas, protams, prasa ieguldīt lielu 

darbu. Skolotājam ir jābūt gatavam veltīt laiku pēc stundām 

un vēlu vakaros, kad, piemēram, datorā jāapstrādā bērnu 

iesūtītie darbi. Taču, redzot paveiktā rezultātu, ir liels gandarī-

jums, īpaši, kad projektā iesaistītie bērni no sirds aizraujas, 

darbojas ar interesi un radoši. „Vadu vairākas darba grupas, 

kuras sadalītas pa vecuma posmiem, taču ir projekti, kuros 

darba grupām palīdz konkrēta klase. Piemēram, pavasarī bija 

projekts „European spring festival”, 

kurš ir saľēmis 12 projektā iesaistīto 

valstu Nacionālos Kvalitātes sertifikā-

tus un arī Eiropas Kvalitātes sertifikā-

tu. 

 

 2008./2009. mācību gadā visa 

4.klase piedalījās tautas dziesmu pro-

jektā „Traditional folk songs”, iedzie-

dājām slovēľu dziesmas. Šajā projek-

tā palīdzēja arī mūzikas skolotāja 

D.Pakalne,” stāsta Ingrīda. Viľa do-

mā, ka veiksmīga projekta īstenošana 

ir gods ne tikai skolotājam, kurš ir 

koordinators un darītājs, bet – gods 

visai skolai un vietai, kur šī skola atro-

das. 

 

Projekts, kas izvirzīts Nacionālās 

eTwinning Gada balvas  

2009 finālam 

 

Nacionālajai eTwinning Gada balvai 

2009 tika izvirzīts O.Vācieša Gaujienas 

vidusskolas 8.klases komandas (šogad 

– 9.klase) projekts „We’re all the same 

– students from Latvia and Poland”. Bet sācies viss tā: 

eTwinning darba vidē skolotāju Ingrīdu uzrunājusi kolēģe no 

Polijas, kura nupat reģistrējusies eTwinning programmā un 

kurai līdz šim nav bijis pieredzes projektu veidošanā.  

 

„Nolēmām, ka abas veidosim vienu projektu, pirms tam apru-

nājoties ar skolēniem, kāda tēma viľiem būtu interesanta. 

Izstrādājām projekta aprakstu, īstenošanas soļus, izmantoja-

mo programmu un rīku sarakstu, iesniedzām projektu, sagai-

dījām apstiprinājumu, un – uzsākām darbu,” stāsta Ingrīda. 

 

Projekta īstenošanai bija paredzēti trīs mēneši – no marta līdz 

jūnija sākumam. Vispirms tika izveidota mājaslapa, Latvijas 

skolēni aktīvi iesaistījās projekta darbā, uzsāka saraksti. 

Viens no lielākajiem piedzīvojumiem bija NOTEIKTĀ LAIKA 

ČATS. Abas valstis vienojās par tiešsaistes sarunu dienu un 

ar nepacietību gaidīja to, gatavojās. Taču – noteiktajā laikā 

radās moderno tehnoloģiju sakaru problēmas, un čats sākās 

ar nokavēšanos. Rezultātā viss izdevās un abu valstu bērni 

bija gandarīti par lielisko iespēju diskutēt tiešsaistē. 

Par pozitīva lādiľa dienu izvērtās video veidošana, kad skolē-

ni devās filmēt savu dzīvesvietu – Gaujienu. Tā bija ne tikai 

sadarbības gūšanas, bet arī filmēšanas pieredze, uzdrošinā-

šanās darīt kaut ko jaunu. 

 

„Darbiľš ir padarīts ar interesi, tas ir sirsnīgs un draudzīgs, 

skolēni ir radoši darbojušies, tāpēc projekts tika izvirzīts Gada 

balvai,” ar gandarījumu atzīst I.Tārauda –Šakova 

 

eTwinning - iespēja mācīties, iegūt jaunu pieredzi un draugus 

Pirmajā eTwinning salidojumā šā gada jūnija nogalē Kandavā. 

Pieredze  



14 

20 

Pirmais eTwinning salidojums 

 

Kad vasaras sākumā saľemts uzaicinājums no eTwinning 

Nacionālā atbalsta dienesta kā vienai no aktīvākajām 

eTwinning dalībskolām piedalīties pirmajā salidojumā, Gaujie-

nas vidusskolas bērni bijuši lepni un priecīgi. Skolēni gatavoja 

apmetľus - savas skolas vizītkarti un ar nepacietību gaidīja 

29. un 30. jūniju, lai dotos uz salidojumu Kandavas Lauksaim-

niecības tehnikuma teritorijā. 

 

„Iespaidi ir fantastiski!. eTwinning skolotāju un skolēnu salido-

jums apliecināja, ka tā ir vienotība un atpazīstamība. Ir patiesi 

jauki būt un darboties starp savējiem, tiem, kuriem eTwinning 

ir gandrīz dzīvesveids, mācīšanās piedzīvojums,” teic skolotā-

ja Ingrīda. 

 

Sadarbība ir ieguvums 

 

Šā gada februārī I.Tārauda –Šakova tika izvirzīta piedalīties 

apmācību seminārā Nīderlandē, kur bija iespēja satikt kolēģus 

un eTwinning entuziastus no daudzām valstīm. Semināra 

laikā nodibināti kontakti un vēlāk īstenots kopīgs projekts 

„Traditionl folk songs”. Ingrīda ir pārliecināta, ka katrs jauninā-

jums, kas dod iespēju mācīties, kļūt pieredzes bagātākam, ir 

ieguvums. Skolotājam dalība eTwinning paver plašāk durvis 

uz partneru pasaulēm – tā ir iepazīšanās ar izglītības sistēmu 

konkrētā valstī, tā ir viedokļu apmaiľa, partnerisms. Skolē-

niem ir iespēja papildināt svešvalodu zināšanas, izjust salie-

dētību, gūt izpratni par citu tautu kultūru. Projektos iesaistītās 

valstis ir jāiepazīst, tā rodas interesanti atklājumi un vēlme 

turpināt darboties.  

 

„Protams, es aicinu arī citas skolas 

iesaistīties arī eTwinning inovācijās. 

Taču nevajag aizmirst, ka darbs ir 

laikietilpīgs un jācenšas sasniegt gal-

veno mērķi - strādāt radoši, pilnveidot 

sevi, mācīties un  dalīties pieredzē. 

Priecāšos, ja kolēģi arī citās skolās 

izlems mums pievienoties, lai darbs ar 

projektiem būtu daudzu ideju realizē-

šanas pierādījums,” saka I.Tārauda –

Šakova. Viľu skolā šogad ir uzsākti 

jauni un interesanti projekti, arī darba 

grupās klāt nākuši jauni dalībnieki, 

tāpēc – atliek tikai strādāt. 

 

Skolēni par dalību eTwinning prog-

rammā 

 

O.Vācieša Gaujienas vidusskolas 

skolniece Lāsma Bērziņa: 

„Man ļoti patika darboties projektā 

„We’re all the same – students from 

Latvia and Poland”. Projekta mājasla-

pā ievietoju fotogrāfijas, piedalījos 

mājaslapas pilnveidošanā, izpildīju 

visus projekta soļus, piedalījos filmē-

šanā un runāju angliski. Man tā bija liela uzdrošināšanās, bet 

pārvarēju sevi un runāju. Projekta laikā sāku saraksti ar poļu 

draugiem, ar daudziem joprojām uzturu kontaktus. Veidoju arī 

aptaujas, centos uzzināt pēc iespējas vairāk par Poliju – ma-

nu draugu dzimteni un par saviem jaunajiem draugiem. 

 

Projekts deva man pieredzi darbā ar datoru, papildināju savas 

angļu valodas zināšanas un kļuvu drošāka, nebaidījos un 

nebaidos no kļūdām, jo tikai tas, kurš nebaidās kļūdīties – var 

iemācīties! Mana darba grupa bija atraktīva un draudzīga, tā 

deva daudz pozitīvu emociju!” 

 

O.Vācieša Gaujienas vidusskolas skolniece Alise Sēkliņa:  

„Viss sākās ar skolotājas Ingrīdas piedāvājumu iesaistīties 

man tobrīd nezināmā aktivitātē – eTwinning, uzsākot darbo-

ties projektā „Europe’s Christmas Tree”. Tas šķita interesanti, 

jo projekts bija angļu valodā, bija jāstrādā ar datoru – jāveido 

prezentācijas par sevi, savu skolu, Ziemassvētkiem, jāvāc 

materiāli, jāfotografē, jāizgatavo rotājumi. Ļoti patika arī tas, 

ka katra valsts, kura piedalījās šajā projektā, izgatavoja Zie-

massvētku rotājumus un pēc tam sūtīja cita citai pa parasto 

pastu. Tas bija pārsteigums – atvērt sūtījuma kastīti vai aplok-

sni un ieraudzīt, kādu brīnumu ir atsūtījuši draugi no Polijas, 

Portugāles, Apvienotās Karalistes, Vācijas! Mūsu klases eglī-

te bija skaisti un interesanti izrotāta. Tagad šie rotājumi glabā-

jas mūsu klasē, arī visas sūtījumu aploksnes esam saglabāju-

ši! 

Aktīvi iesaistījos arī projektā „We’re all the same – students 

from Latvia and Poland”. Priecājos, ka mūsu projekts tika no-

minēts arī eTwinning Gada balvai. Bet vislielākais ieguvums ir 

manas uzlabotās angļu valodas zināšanas un, protams, mani 

jaunie draugi!” 

We're ll the same - .. - darba grupa eTwinning Gada Balva 2009 finālā. 

Turpinājums no 13.lpp. 
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Šonedēļ Rīgā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, tika uzsākts Lat-

vijas un Lietuvas kopīgi īstenotais eTwinning maratons. Tā 

ietvaros gada garumā Latvijas un Lietuvas skolas uzľems 

ciemos eTwinning cilvēciľus – pašrocīgi darinātas lelles, izrā-

dot tām skolu, pilsētu un veicot citas interesantas aktivitātes. 

Ziľas par šo cilvēciľu uzľemšanu un piedzīvojumiem tiks 

izvietotas īpaši šim maratonam paredzētā blogā. 

 

Maratonam var pieteikties ikviena skola, kura ir iesaistīta vai 

vēlas tikt iesaistīta eTwinning programmā. Ja skolai ir intere-

se, eTwinning cilvēciľu uzľemšanu iespējams apvienot ar 

semināru skolotājiem un skolēniem par eTwinning, par to ie-

priekš vienojoties ar eTwinning Nacionālo atbalsta dienestu 

Latvijā. Ikviena skola, kura pieteiksies maratonam, tiks reģis-

trēta, eTwinning. Nacionālajā mājaslapā būs pieejams sa-

raksts ar skolām, kuras jau ir uzľēmušas un kuras vēl gaida 

viesu ierašanos. 

 

Maratonu iecerēts noslēgt 2010.gada 26.oktobrī, Lietuvā, 

kurp dosies arī 5 skolotāji un skolēni no Latvijas, kuriem būs 

izdevies visinteresantāk aprakstīt eTwinning cilvēciľu vieso-

šanos.  

Lai piedalītos maratonā, skolām nepieciešams nosūtīt pietei-

kumu uz e-pastu info@etwinning.lv . Vairāk informācijas par 

šo aktivitāti – dalībnieku saraksts, instrukcija dalībai maratonā 

un pieteikuma forma - atrodama nacionālajā eTwinning mā-

jaslapā www.etwinning.lv, sadaļā „Maratons”. 

Šis maratons iezīmēs arī eTwinning 5 gadu pastāvēšanas 

jubileju. 

 

eTwinning ir Eiropas Komisijas Lifelong Learning programmas 

apakšprogramma, kas izveidota 2004.gadā ar mērķi organizēt 

sadarbību starp Eiropas skolām, kopīgi realizējot projektus 

mācību procesa ietvaros ar informācijas un komunikāciju teh-

noloģijas palīdzību. Nozīmīgs akcents tiek likts arī uz savstar-

pējas komunikācijas attīstīšanu, tādējādi papildus motivējot 

bērnus apgūt svešvalodas.  

 

Līdz 2009.gada oktobrim Latvijā eTwinning apakšprogrammā 

reģistrētas 413 skolas un 217 projekti. Kopumā Eiropā 

eTwinning apakšprogrammā līdz šim reģistrēta 66 091 skola. 

Plašāka informācija par eTwinning darbību Latvijā atrodama 

www.etwinning.lv, Eiropā – www.etwinning.net.  

 

Latvijā un Lietuvā aizsākts eTwinning maratons 

29.oktobrī, LatSTE ietvaros ar uzvarētāju paziņošanu no-

slēdzās trešais eTwinning projektu nacionālais konkurss 

“Nacionālā eTwinning Gada balva 2009”. Pirmo vietu un 

galveno balvu saņēma Priekuļu pirmsskolas izglītības 

iestādes „Mežmaliņa” projekts „I’ts Up 2U. 

 

Šā gada 15.maijā Latvijā tika izsludināts projektu konkurss 

“Nacionālā eTwinning Balva 2009”. 10.oktobrī, 

2.Nacionālajā eTwinning programmā iesaistīto 

Latvijas dalībnieku konferencē, notika konkursa 

finālistu prezentācijas. Finālā tika izvirzīti un pre-

zentēti 6 projekti: 

„Time After Time” - Rīgas Ostvalda vidusskola, 

skolotāja Elena Platonova,   

„We're all the same - students from Latvia and 

Poland” - O.Vācieša Gaujienas vidusskola, 

skolotāja Ingrīda Tārauda –Šakova,  

„Printemps des Poetes 2009 RIRES” - BJC Rī-

gas Skolēnu pils, skolotāja Tatjana Gvozdeva,  

„You and me – just foreigners or friends?” - 

Āgenskalna Valsts ģimnāzija, skolotāja Antra 

Balode,  

„It’s Up 2U” - Priekuļu pirmsskolas izglītības 

iestāde „Mežmaliņa”, skolotāja Kristīna Bernā-

ne,  

„Schoolovision 2009” - Jelgavas 2.pamatskola, 

skolotāja Larisa Voroľuka 

 

Šo projektu skolotājiem 2010.gada februārī būs 

iespēja piedalīties Eiropas eTwinning Gada konferencē.  

 

Konkursa noslēgums notika LatSTE ietvaros, kas šogad no-

tiek Smiltenes ģimnāzijā 29. un 30.oktobrī. Apsveikuma vār-

dus konkursa “Nacionālā eTwinning Gada balva 2009” uzva-

rētājiem teica arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sek-

retāra vietniece struktūrfondu jautājumos Lauma Sīka. 

Paziņoti projektu konkursa „Nacionālā eTwinning Gada balva 2009” uzvarētāji 

eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta vadītāja Guna Stahovska (no kreisās) 

pasniedz galveno balvu Priekuļu PII “Mežmaliņa” skolotājai Kristīnai Bernānei. 

http://www.twinschoolavg.blogspot.com
mailto:info@etwinning.lv
http://www.etwinning.lv
http://www.etwinning.lv
http://www.etwinning.net
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Jau no 2009.gada jūlija 

Valsts izglītības attīstī-

bas aģentūra (VIAA) 

īsteno Izglītības inovāci-

jas fonda (IIF) funkcijas, 

savukārt no 2010.gada 

VIAA pārņems Akadē-

misko programmu aģentūras (APA) funkcijas, tiesības, 

saistības, finanšu līdzekļus, mantu, lietvedību un arhīvu. 

Šāds lēmums ieņemts, lai samazinātu valsts budžeta lī-

dzekļu izlietojumu, vienlaikus nodrošinot funkciju īsteno-

šanu un samazinot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 

padotības iestāžu skaitu. 

 

IZM kompetencē esošo ārvalstu finanšu instrumentu apsaim-

niekošana, kā arī starptautiskās sadarbības programmu un 

projektu īstenošana līdz šim bija sadalīta starp APA un VIAA. 

Tās ir akreditētas Eiropas Komisijā (EK) kā Eiropas Savienī-

bas (ES) Rīcības programmas mūţizglītības jomā 2007.-

2013. gadam apsaimniekotājas, turklāt VIAA ir akreditēta EK 

kā ES struktūrfondu vadībā iesaistīta institūcija. 

 

Turpmāk VIAA īstenos ne vien valsts politiku izglītībā, tālākiz-

glītībā un zinātnē, veiks sadarbības iestādes funkcijas ES 

struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā izglītībā 

un zinātnē, garantēs Latvijas dalību ES Mūţizglītības prog-

rammas Leonardo da Vinci apakšprogrammā un EK informā-

cijas un konsultāciju tīklā Euroguidance, bet pildīs arī virkni 

jaunu funkciju, nodrošinot: 

 

visas ES Mūţizglītības programmas 2007.-2013. gadam 

īstenošanu Latvijā (sektorālās programmas: Comenius – 

vispārējai izglītībai, Erasmus – augstākajai izglītībai, Le-

onardo – arodizglītībai un Grundtvig – pieaugušo izglītībai; 

programmā ietilpst arī Caurviju programma valodām, infor-

mācijas un komunikācijas tehnoloģiju un izglītības politi-

kai, kā arī Ţana Monē programma Eiropas integrācijas 

atbalstam),  

 

Erasmus Mundus (2009.-2013. gads) – sadarbības un 

mobilitātes programmas īstenošanu augstākajā izglītībā, 

kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un 

veicināt starpkultūru izpratni, sadarbojoties ar trešajām 

valstīm,  

 

Latvijas dalību izglītības sistēmu un politikas informācijas 

apkopošanas, uzraudzības, apstrādes un aprites tīklā 

Eurydice saskaľā ar ES vadlīnijās noteiktajiem mērķiem 

un uzdevumiem, 

 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvē-

ģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shē-

mu „Akadēmiskie pētījumi” un „Stipendiju grantu shēma” 

apsaimniekošanu, 

 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shē-

mas „Stipendiju fonds” īstenošanu, 

 

Ziemeļu Ministru padomes Izglītības un pētniecības prog-

rammas Nordplus Framework Programme īstenošanu, 

 

Eiropas Moderno valodu centra Latvijas kontaktpunkta 

darbību un dalībnieku atlasi Eiropas Moderno valodu cen-

tra radošajām darbnīcām, 

 

informācijas sniegšanu un konsultācijas par ES sadarbī-

bas programmām ar citām pasaules valstīm (izľemot Eiro-

pas Ekonomikas zonas valstis un Eiropas Brīvās tirdznie-

cības asociācijas dalībvalstis) izglītības jomā, 

 

sadarbību ar ārvalstu institūcijām un starptautisko organi-

zāciju struktūrvienībām pretendentu atlasei ārvalstu un 

starptautisko organizāciju piedāvātajām stipendiju prog-

rammām izglītības un zinātnes jomā. 

 

No šī gada jūlija VIAA jau īsteno Izglītības inovācijas fonda 

(IIF) funkcijas, nodrošinot finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu 

un apsaimniekošanu izglītības inovācijas projektu īstenošanai 

un mūţa stipendiju piešķiršanai izciliem izglītības darbinie-

kiem par mūţa ieguldījumu izglītībā.  

 

Pamatojoties uz likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budţetu 

2009. gadam”” samazināto finansējumu IIF projektu atbal-

stam, IIF reorganizācijas komisija savā pēdējā sēdē šī gada 

31. jūlijā nolēma neturpināt iesniegto projektu vērtēšanu 

2.projektu konkursā. Visu iesniegto projektu vērtēšana pēc 

kvalitātes kritērijiem patērētu gan finanšu, gan laika resursus, 

turklāt atbalstāmos projektus nebūtu iespējams finansēt. Ar 

likumu piešķirto finansējumu IIF projektu atbalstam plānots 

novirzīt stipendijām izciliem izglītības darbiniekiem par mūţa 

ieguldījumu izglītībā.  

 

Pārľemot IIF funkcijas, VIAA uztur IIF atbalstīto projektu re-

zultātu datu bāzi. Aktuālākā informācija par administrētajiem 

projektiem ir atrodama VIAA mājaslapā  

 

Izveidojot vienas pieturas aģentūru ES struktūrfondu un citu 

ārvalstu un starptautisko finanšu instrumentu projektiem izglī-

tības un zinātnes jomā, būtiski uzlabosies darbs ar mērķgru-

pām, jo turpmāk būs iespēja daudzus jautājumus atrisināt 

vienā iestādē.  

 

Plašāka informācija VIAA mājaslapā  

 

 

 

Veido vienas pieturas aģentūru izglītībā un zinātnē 

http://www.viaa.gov.lv/iif/
http://www.viaa.gov.lv/lat/
http://www.viaa.gov.lv/
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Jau piekto gadu Izglītības un zinātnes ministrija rīko kon-

kursu „Gada sporta skolotājs”, kura mērķis irpopularizēt 

sporta skolotāja nozīmi veselīgas jaunās paaudzes izglī-

tošanas procesā un noteikt profesionālāko sporta skolo-

tāju valstī 2009.gadā. Konkurss ir viena no ceremonijas 

„Gada balva sportā” nominācijām. Pieteikties konkursam 

var līdz 13.novembrim.  

 

Katra novada un pilsētas izglītības pārvalde vai departaments 

dalībai konkursā varēs pieteikt vienu sporta skolotāju, Rīgā 

var izvirzīt pa vienam sporta skolotājam no katras priekšpilsē-

tas, bet profesionālās izglītības sporta klubs „AMI” piesaka 

četrus sporta skolotājus no profesionālās izglītības iestādēm. 

 

Konkurss noritēs divās kārtās. Pirmajā kārtā vērtēšanas komi-

sija izvērtēs pieteikumus, otrajai kārtai izvirzot sešus dalībnie-

kus. Lai visiem dalībniekiem radītu vienādas iespējas un dotu 

iespēju konkursa piedalīties skolotājiem, kuru darba vietās 

nav pienācīgas vai vispār nav sporta zāles, kā arī ir problē-

mas ar inventāru, otrajā kārtā tiks vērtēta sporta stundas vadī-

šana kādā no Rīgas vidusskolām, vērtējot konkrētu uzdevumu 

izpildi, kuri otrās kārtas dalībniekiem tiks nosūtīti 3 dienas 

pirms otrās kārtas norises.  

 

Otrās kārtas trīs dalībnieki, kuri iegūs lielāko punktu skaitu, 

tiks nominēti titulam „Gada sporta skolotājs”, bet titulu „Gada 

sporta skolotājs” iegūs pretendents, kurš būs saľēmis lielāko 

punktu skaitu. 

  

Vērtēšanas komisijā šogad darbojas pārstāvji no IZM Sporta 

departamenta, Valsts izglītības satura centra, kā arī 

2009.gada Eiropas čempione pludmales volejbolā Inguna 

Minusa, „Sporta Avīze” galvenais redaktors Ēriks Strauss, 

„Sport 2000” Mārketinga un tirdzniecības daļas vadītāja Laura 

Lapiľa un eksperts, kura personība pagaidām netiek atklāta. 

 

Konkursa uzvarētājs saľems titulu ”Gada sporta skolotājs” un 

piemiľas balvu, kas tiks pasniegta „Latvijas gada balva sportā 

2009” apbalvošanas pasākumā. 

 

Konkursa nolikums ir publicēts IZM mājaslapā. 

  

Papildu informācija: konkursa koordinatore, IZM Sporta de-

partamenta Sporta politikas nodaļas vecākā referente Santa 

Roze, tālr.67047933, e–pasts: santa.roze@izm.gov.lv. 

 

Aicina pieteikties konkursā „Gada sporta skolotājs”  

Nenokavē pieteikties! 

Piedāvā apmācību kursu skolotājiem par neformālo izglītību 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 

aicina skolotājus no 2009.gada 20. līdz 22.novembrim 

piedalīties apmācībā par neformālo izglītību. Trīs dienu 

laikā būs iespēja padziļināt savas zināšanas par neformā-

lās izglītības teorētiskajiem, metodiskajiem un praktiska-

jiem aspektiem, kā arī par programmu „Jaunatne darbī-

bā”. Apmācības norisināsies Rāmavas muižā, Ķekavas 

novadā. Apmācībām jāpiesakās līdz 2009.gada 

8.novembrim. 

 

Apmācību vadīs neformālās izglītības apmācītāji Māris Resnis 

un Baiba Krišjāne. Vadītājiem ir pieredze darbā ar jauniešiem, 

viľi vairākus gadus ir īstenojuši projektus ES neformālās izglī-

tības programmā. Apmācībās tiks izmantotas daudzveidīgas 

interaktīvas metodes, notiks dalīšanās pieredzē. 

Apmācība ir bez maksas, aģentūra sedz uzturēšanās, ēdinā-

šanas un apmācību izdevumus, dalībniekiem pašiem jāsedz 

ceļa izdevumi uz semināra vietu. 

 

Lai pieteiktos apmācībai, jāaizpilda pieteikuma anketa un līdz 

2009.gada 8.novembrim jānosūta uz e-pastu:  

rasa.reinholde@jaunatne.gov.lv vai pa faksu 67358060. 

 

Atbilde par piedalīšanos seminārā tiks sniegta līdz 2009.gada 

11.novembrim. Vietu skaits ir ierobeţots. 

 

Aicina iesaistīties bateriju vākšanas konkursā   

Jau ceturto gadu pēc kārtas Latvijas izglītības iestādes 

aicinātas iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas sacensī-

bās un iegūt interesantas un vērtīgas balvas. Pieteikša-

nās dalībai konkursā ir līdz 2009.gada 31.decembrim in-

terneta vietnē –www.baterijas.lv 

 

Konkursu organizē biedrība „Latvijas Zaļā Josta” sadarbībā ar 

SIA „Zaļā josta”, A/S „BAO” un SIA “Latvijas elektrotehnikas 

apsaimniekošana” atbalstu. 

 

Konkursu informatīvi atbalsta Valsts izglītības satura centrs, 

vides izglītotāju asociācija un interneta vortāli - 

www.baterijas.lv un www.atkritumi.lv.  

 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/sports/pasakumi/4232.html
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunums/?news_id=573
http://www.baterijas.lv/
http://www.baterijas.lv/
http://www.atkritumi.lv/
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Nozares speciālisti diskutē par aktuālajiem jautājumiem bilingvālajā izglītībā 

 

Oktobrī projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bi-

lingvālajai izglītībai” ietvaros kopā sanāca izglītības jo-

mas speciālisti, lai diskutētu par aktuālajiem jautājumiem 

bilingvālajā izglītībā. 

 

16.oktobrī Latviešu valodas aģentūras (LVA) telpās notika 

diskusija par bilingvālajā izglītībā nepieciešamajiem mācību 

un metodiskajiem līdzekļiem, kurā piedalījās mācību priekš-

metu skolotāji, mācību un metodisko līdzekļu autori. Diskusi-

jas gaitā nozares speciālisti izvērtēja mācību un metodisko 

līdzekļu nodrošinājumu, izteica viedokli par bilingvālās izglītī-

bas attīstību un kvalitāti, kā būtisku problēmu izvirzot mācību 

un metodisko līdzekļu autoru vispusīgu un profesionālu izglī-

tošanu. Tikšanās gaitā tika izteikti priekšlikumi autoru izglīto-

šanas programmas veidošanai, apzinātas vajadzības bilin-

gvālo mācību līdzekļu izstrādei.  

 

22.oktobrī notika diskusija „Pamatizglītības otrā posma (7.-

9.klase) mācību priekšmeta „Latviešu valoda un literatūra” 

mazākumtautību izglītības programmās standarts” - problē-

mas un risinājumi”. Diskusijas mērķis bija apzināt viedokli par 

pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) mācību priekšmeta 

„Latviešu valoda un literatūra” mazākumtautību izglītības 

programmās standarta atbilstību pašreizējam izglītības kon-

tekstam. Diskusiju vadīja Dr.philol. Arvils Šalme, kurš kopā ar 

nozares speciālistiem apsprieda jautājumus par standartā un 

programmās iekļautā mācību satura sistēmiskumu, pēctecību, 

par starppriekšmetu saiknes nodrošinājuma iespējām mācību 

satura apguvē.  

 

Tikšanās gaitā kā viena no problēmām tika izvirzīta nepiecie-

šamība mērķtiecīgi veidot pedagogu kopīgu izpratni par mācī-

bu priekšmeta standartā iekļautajiem jēdzieniem. 

Ti-

ka 

apkopoti arī skolotāju viedokļi, kas izteikti anketās. Anketēša-

na notika visā Latvijā, un tās mērķis bija uzzināt skolotāju 

viedokli par mācību priekšmeta standartu, kā arī nepiecieša-

majām izmaiľām tajā. 

 

Projekta aktivitātes „Elektronisko mācību resursu izveide un 

aprobācija” ietvaros piektdien, 23.oktobrī, LVA notika diskusi-

ja par elektronisko mācību resursu izmantošanu mācību pro-

cesā. Diskusijas ietvaros projekta dalībnieki iepazina Lielbritā-

nijas un Latvijas pieredzi, kā daţādot un pilnveidot mācību 

satura apguves procesu, izmantojot modernās tehnoloģijas. 

 

Savukārt sestdien, 24.oktobrī, LVA notika diskusija par mācī-

bu un metodiskajiem līdzekļiem latviešu valodā un literatūrā. 

Nozares speciālisti diskutēja par to, kāds metodisks atbalsts 

nepieciešams latviešu valodas un literatūras skolotājam, strā-

dājot gan vispārējās, gan profesionālās izglītības skolās. Spe-

ciālisti izteica viedokli par to,  kāda veida un satura mācību 

līdzekļi latviešu valodas un literatūras apguvei nepieciešami 

pamatizglītībā, vispārējā vidējā izglītībā, profesionālajā izglītī-

bā. Diskusijas dalībnieki uzsvēra domu, ka jaunu mācību pa-

līglīdzekļu saturam un izmantojumam jābūt mērķtiecīgi vēr-

stam uz skolēnu prasmju efektīvu pilnveidi, uz skolēna patstā-

vīguma un ieinteresētības veicināšanu. 

Šobrīd tiek apkopoti būtiskākie diskusiju rezultāti, kurus tālāk 

izmantos projekta realizācijā. 

 

ESF projektu „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai 

izglītībai" LVA uzsāka īstenot 2008. gada decembrī. Projekta 

mērķis ir sniegt metodisku atbalstu pedagogiem vispārējā un 

sākotnējā profesionālajā izglītībā valsts valodas mūsdienīgai 

apguvei un bilingvālo mācību sekmīgai īstenošanai. Projekts 

tiek īstenots visā Latvijā laika posmā no 2008. gada decem-

bra līdz 2011.gada martam. 
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„Mūsu skolā noteikti būs stikla ziemas dārzs!” pirms vairāk 

nekā desmit gadiem, uzľemoties Ogres Amatniecības vidus-

skolas direktora pienākumus, apgalvoja Astra Rubene. Laikā, 

kad skolai tecēja jumts, ūdenim tekot no ceturtā līdz pat pir-

majam stāvam, šāds sapnis ikvienam šķita nereāls. Nē, zie-

mas dārza skolā nav arī šobrīd, bet Interjera dizaina grupas 

audzēkne ir izveidojusi fantastisku projektu un direktore ir 

pārliecināta, ka nu jau līdz īstenošanai atlicis pavisam maz. 

Vēl vairāk – tagad šīs idejas piepildījumam laikam vairs netic 

tikai retais. 

 

Tie, kas iepazinuši skolas direktores Astras Rubenes uzľēmī-

bu un „caursišanas spējas”, vairs nešaubās par daudzām 

lietām, kas varētu tikt un noteikti tiks īstenotas Ogres Amat-

niecības vidusskolā. 

 

Skola spējusi kvalitatīvi mainīties 

 

Ogres Amatniecības vidusskolas pirmsākumi saistās ar 1968. 

gada augustu, kad darbu uzsāka 43.profesionāli tehniskā 

vidusskola, kuras uzdevums bija sagatavot kvalificētus strādā-

jošos trikotāţas nozarei – Ogres trikotāţas kombinātam. 

1998.gada jūnijā skolai piešķīra Ogres Amatniecības vidus-

skolas nosaukumu. 90.gadu otrajā pusē te varēja apgūt ādas 

amatnieka, rotkaļa/ kalēja, podnieka, drēbnieka, galdnieka, 

tekstilmākslas izstrādājumu izgatavotāja, konditora, saimnie-

cības vadītāja, grāmatveţa profesiju. 

Šodien programmas un mācību metodes ir pārkārtotas atbil-

stoši mūsdienīgas izglītības prasībām un uzsākta jaunu prog-

rammu īstenošana. 

 

Profesionālās izglītības prestižs jāpaaugstina  

katru dienu! 

 

Ogrē izglītības iestāţu vidū valda liela konkurence – ir trīs 

profesionālās izglītības iestādes (Ogres Amatniecības vidus-

skola, Ogres Profesionālā vidusskola, Ogres Meţa tehni-

kums), trīs vidusskolas. „Mums nemitīgi jādomā par sava sko-

las prestiţa celšanu, tieši tāpēc programmu piedāvājumā ne-

kad neieslīgstam rutīnā – allaţ raugāmies, lai programmas 

būtu interesantas, konkurētspējīgas, lai jaunieši iegūtu zinā-

šanas un prasmes, kuras darba tirgū būs nepieciešamas rīt,” 

saka direktore, īpaši uzteicot skolas mācību daļas vadītāju 

Diānu Verneru – izglītības programmas ir viľas rūpju lokā. 

Mazliet jau pārľemot rūgtums, kad nācies dzirdēt par kaimiľu 

skolas atsevišķu pedagogu nostāju: ja nemācīsies, tad jau 

tikai tepat pāri laukumam – uz profeni....Bet vai kāds var no-

definēt, ar ko viena izglītība ir labāka vai sliktāka par otru? 

Viss jau slēpjas cilvēku attieksmē un domāšanā, un noteico-

šais ir – ko vēlas sasniegt pats jaunietis. „Bezdarbnieku rindās 

mūsu skolas absolventu nav. Cits jautājums – vai viľi vienmēr 

aiziet strādāt tajā profesijā, ko ieguvuši. Bet arī tad mums 

jāpriecājas, jo skola, līdztekus sniegtajām zināšanām un pras-

mēm, ir iemācījusi spēju pārorientēties, nebaidīties pieľemt 

jaunus izaicinājumus, neapjukt un negausties, ka dzīvē kaut 

kas neizdodas, kā plānots,” pārdomās dalās A.Rubene, kura 

pati savulaik beigusi profesionālās ievirzes izglītības iestādi – 

Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu. 

 

Profesijas ir pieprasītas 

 

Skolā mācās vairāk nekā 500 audzēkľu un tieši pēdējos ga-

dos to skaitam ir tendence palielināties. Kaut gan šogad fi-

nanšu trūkuma dēļ uzľemamo audzēkľu skaits profesionālajā 

izglītībā samazināts, Ogres Amatniecības vidusskola spītīgi 

cīnījusies par iespēju papildus plānotajam uzľemt reklāmas 

servisa komercdarbinieku grupu. „Politiķu izteikumiem par 

komerdarbinieku pārprodukciju es nekādi nevaru piekrist!  

Profesionālā izglītība 

Svarīgākais - ko vēlas sasniegt pats jaunietis 

Skolas direktore Astra Rubene (no labās) un datortehnoloģiju 

un vizuālās reklāmas pamatu skolotāja Gundega Strautmane. 
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Mūsu reklāmas servisa komerdarbinieki ir labi pelnoši speci-

ālisti, kuru darbs ir ļoti pieprasīts. Kas gan ir vajadzīgs uzņē-

mējam šajos krīzes apstākļos – māka veiksmīgi piedāvāt un 

pārdot savu preci vai pakalpojumu, un tas tiek uzticēts speci-

ālistiem,” teic direktore. 

Šogad Ogres Amatniecības vidusskolā vislielākais konkurss 

bijis uz konditoriem un interjera dizaina specialitātē – 2 pietei-

kumi uz 1 vietu. Pagājušajā gadā interjeristos uz 1 vietu pre-

tendējuši 4 jaunieši. 

Nākamajā mācību gadā Amatniecības vidusskola plāno atvērt 

jaunu programmu, sagatavojot viesmīļus. 

 

 

Prakses vietas kļūst arī par darba vietām 

 

Līdz šim Ogres Amatniecības vidusskolas audzēkľi nav varē-

juši sūdzēties par prakses vietu trūkumu. Maizes un miltu 

izstrādājumu speciālisti gan kā praktikanti, gan arī pēc skolas 

absolvēšanas allaţ ir gaidīti uzľēmumā „Fazer Maiznīcas”, 

sadarbības partneru vidū minami arī daudzi citi Ogres un Lat-

vijas uzľēmumi. Apmēram 30% audzēkľu pēc skolas beigša-

nas uzsāk darbu uzľēmumos, kuros strādājuši kvalifikācijas 

prakses laikā. Tie audzēkľi, kas uz Ogri atbrauc mācīties no 

citām Latvijas vietām, parasti praksē dodas tuvāk dzīves vie-

tai, un arī darbu atrod dzimtajā pusē. Daudzi jaunieši pēc sko-

las absolvēšanas turpina mācības augstskolās, netrūkst tādu, 

kuri izveido savus uzľēmumus. „Visskumjākais ir tas, ka daļa 

tomēr izšķiras par aizbraukšanu no Latvijas, un bieţi vien viľi 

nav tie, kas lasa sēnes vai mazgā traukus. Latviešu prasmes 

un uzľēmība ārzemēs tiek augstu novērtēta. Ja tas būtu ma-

nos spēkos, es mūsu gudros, talantīgos, radošos jauniešus 

censtos noturēt savā valstī par jebkuru cenu!” ar nostaļģiju 

balsī saka Astra Rubene. 

Direktore īpaši uzsver labo sadarbību ar Ogres novada domi, 

ar kuru vienmēr tiek apspriesta perspektīvo profesiju apmācī-

bas nepieciešamība, regulāri notiek sadarbība daţādu Eiro-

pas projektu ietvaros un skolas piedalīšanās kultūras norisēs 

Ogres pilsētā. 

 

  

Piedalās konkursos, skatēs un izstādēs 

 

Ogres Amatniecības vidusskolas audzēkľu ikdienas neatľe-

mama sastāvdaļa ir radošās izpausmes – piedalīšanās daţā-

dos konkursos, skatās uz izstādēs. Mākslas nodaļā starpska-

tes notiek katru mēnesi – komisija novērtē katra audzēkľa 

veikumu, tādējādi nodrošinot radošuma attīstību. Ieslīgšana 

rutīnā te vienkārši ir neiespējama! 

 

Oktobra sākumā Ķīpsalā notika 14.starptautiskā mēbeļu un 

interjera izstāde “Baltic Furniture 2009”, kurā bija skatāmi arī 

neformālā dizaina mākslas konkursa "Otrā iespēja" darbi. 

Ogres Amatniecības vidusskolu pārstāvēja interjera dizaina 

nodaļas audzēknes, kuru darbi izpelnījās dizaineru, gan medi-

ju atzinību. 

 

Katru gadu skolas audzēkľi piedalās gan vietēja, gan Latvijas 

mēroga modes skatēs. Sadarbībā ar Ogres novada domi un 

Ogres Vēstures un mākslas muzeju šobrīd notiek gatavoša-

nās lielam projektam „Gaismas pēdas”, kurā mākslinieki no 

visas Latvijas, sagaidot Ziemassvētkus, gatavos gaismas 

objektus, kuri tiks izvietoti Ogres ielās. Ogres Amatniecības 

vidusskolas audzēkľi savus darbus jau prezentējuši un tie 

solās būt ļoti radoši un pārsteigumu pilni. 

 

Brīvajā laikā skolas audzēkľiem ir iespējams radoši darboties 

un pilnveidoties daţādos interešu izglītības un sporta pulci-

ņos. Skolas darba organizēšanā aktīvi iesaistās arī audzēkņu 

pašpārvalde 

Neatľemama ikviena skolas pasākuma sastāvdaļa ir vokālais 

ansamblis, kuru vada šobrīd visā Latvijā pazīstams un iemī-

ļots cilvēks – Liene Grīnhofa no LNT šova „Dziedošās ģime-

nes”. 

 

Dalība projektos ļauj veikt daudzus uzlabojumus 

 

„Kad 1998.gadā uzľēmos skolas vadību, situācija te bija vai-

rāk nekā bēdīga,” teic direktore A.Rubene. Jumts tecējis, logi 

vienos caurumos. Ar pirmā Eiropas reģionālā attīstības fonda 

(ERAF) projekta palīdzību ievērojami rekonstruēta konditoru 

darbnīca un daļa dienesta viesnīcas. „Līdz tam vārds 

„projekts” manī izraisīja neziľu un bailes, bija sajūta, ka neko 

nesaprotu, neko nespēšu uzrakstīt, jo viss ir tik sareţģīti,” 

atceras Astra. Tomēr vēlēšanās būtiski uzlabot skolas infra-

struktūru un palielināt audzēkľiem piedāvātās iespējas, ľē-

musi virsroku. Viens projekts sekojis otram, tad nākamais, vēl 

nākamais. Vispārsteidzošākais, ka visu projektu meklēšanu 

un rakstīšanu uzľēmusies pati direktore. „Jā, ko tur noliegt, 

sākumā tam veltīju naktis, bet vēlāk jau iepraktizējos,” viľa 

nosmejas. Tā, 2006.gadā vien uzrakstīti 22 projekti un visi 

guvuši atbalstu! 2007.gadā par Ekonomikas ministrijas admi-

nistrētā projekta līdzekļiem skola tikusi pie jauniem logiem un 

pilnībā sakārtota apkures sistēma. Lielas cerības tiek liktas uz 

jauno aktivitāti, kurā ERAF finansējuma saľemšanai mācību 

aprīkojuma modernizācijai un infrastruktūras uzlabošanai pro-

fesionālās izglītības programmu īstenošanā atbalstītas visas 

trīs Ogres profesionālās izglītības iestādes. 

Izmantojot projektā iegūtos līdzekļus, skolā iekārtota arī trena-

žieru zāle. Savukārt, gūstot atbalstu Grundtvig projektā, Og-

res Amatniecības vidusskola nākamvasar gatavojas radoša-

jām darbnīcām, kuras pulcēs dalībniekus no visas Eiropas. 

2007.-2009.gadā tiek realizēts arī „Comenius” Skolu partnerī-

bas projekts, kura dalībvalstis ir Latvija, Lietuva, Austrija. Kat-

ru gadu Ogrē notiek arī starptautiskie keramiķu simpoziji. 

 

„Es varu teikt tikai vienu: nevajag baidīties meklēt aizvien 

jaunas iespējas, kā piesaistīt papildu finansējumu gan skolas 

infrastruktūras uzlabošanai, gan radošu ideju īstenošanai. 

Ticiet, iespēju ir daudz, tikai pašiem jāgrib tās atrast un īste-

not!” ir pārliecināta Astra Rubene. 

 

Plašāk par Ogres Amatniecības vidusskolu, tajā apgūstama-

jām izglītības programmām un skolas dzīvi uzzināsit   

mājaslapā 

Turpinājums no 9.lpp. 

http://www.oavs.lv/
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Skolām dāvinās filmas par Latvijas dabu 

Latvijas Dabas fonds un filmu studija ELM MEDIA sagata-

vojuši piecas izglītojošas filmas par Latvijas dabu un tajā 

notiekošajiem procesiem. Tās galvenokārt paredzētas 

izmantošanai vidusskolas bioloģijas un ģeogrāfijas stun-

dās. 

 

Piecu dokumentālo filmu cikls par dabas aizsardzības un 

ilgstpējīgas attīstības jautājumiem „Pieci stāsti par dabu” pa-

redzēts gan skolu jauniešiem, gan plašākai sabiedrībai. Fil-

mas aplūko 5 lielas ekosistēmas, kas mainās cilvēka sociāli 

ekonomisko interešu rezultātā un kuru saglabāšana nākoša-

jām paaudzēm ir mūsu sabiedrības kopējais uzdevums. Fil-

mas stāsta par purvu ekoloģisko vērtību, krasta procesu dina-

miku Baltijas jūras piekrastē, palieľu pļavu lomu plūdu regulē-

šanā, dabisko meţu nozīmi un upju un ezeru aktuālajām pro-

blēmām. 

 

Filmu ciklu ir veidojuši daţādu jomu speciālisti, kuri uzkrājuši 

apjomīgu darba pieredzi par dabas procesiem. Katras sērijas 

garums ir 20 minūtes, dodot iespēju pēc filmas noskatīšanās 

atlikušo mācību stundas daļu veltīt diskusijai par redzēto. Ko-

pā ar filmu DVD skolotāji saľems arī CD disku ar metodiska-

jiem materiāliem, kur detalizēti skaidrotas filmu tēmas un ie-

kļauta papildu informācija par filmās apskatītajām dabas vērtī-

bām. Materiāla mērķis ir dot ierosmi mācību darba daudzvei-

došanai un iedrošināt iziet no klases un mācīties dabā.  

Šonedēļ Jelgavā, Grobiľā, Priekuļos, Rēzeknē un Rīgā notika 

pieci semināri skolotājiem, kuros Latvijas Dabas fonda eks-

perti un filmas veidotāji (ELM MEDIA) demonstrēja filmas un 

metodiskos materiālus. Filmu DVD jau sākti izsūtīt Latvijas 

skolām (gan vispārizglītojošām, gan profesionālās izglītības). 

Pateicoties Swedbank atbalstam, filmas saľems arī Latvijas 

augstskolas. 

 

Filmas „Pieci stāsti par dabu” tapušas projektā „Izglītojošo 

dokumentālo filmu veidošana Latvijas skolām”. Projekts īste-

nots ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ finanšu 

instrumenta un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu 

instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instru-

menta ietvaros un ar Latvijas valsts (Sabiedrības integrācijas 

fonda) finansiālu atbalstu. 

 

Papildu informācija: Daiga Brakmane, Latvijas Dabas fonda 

sabiedrisko attiecību koordinatore, tālr.: 67830999, 26454504, 

daiga.brakmane@ldf.lv; www.ldf.lv 

Kadrs no filmas par purvu ekosistēmu – jaunieši kopā ar botāniķi 

Ivaru Kabuci iepazīst purva augus Vasenieku purvā.  

Swedbank aicina pieteikties Skolu programmā  

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu, jau otro gadu a/s 

„Swedbank” turpina īstenot unikālu izglītības iniciatīvu - 

Skolu programmu.  Šogad, ņemot vērā skolēnu un skolo-

tāju izteiktās vēlmes, Skolu programma papildināta ar 

prezentācijām par jaunām un aktuālām tēmām, kuru iz-

pratne vēlāk var  uzlabot ikviena skolēna konkurētspēju, 

iesaistoties darba tirgū. 

 

Swedbank Skolu programmas formāts ir apmēram 40 minūšu 

gara prezentācija par izvēlēto tēmu.  

 

Piedāvātās prezentāciju tēmas šogad ir: 

 

Pārmaiľu laiks ekonomikā 

Budţets – Kā plānot savu naudu? 

Uzkrājumi – Kā veidot uzkrājumus nākotnei? 

Pensijas – Kad ir īstais brīdis domāt par pensiju? 

Kredīti – Pārdomāti aizľēmumi savu ieceru īstenošanai 

Kā izvēlēties sev piemērotāko studiju kredītu? 

Vai es esmu banķieris? – darba iespējas Swedbank 

Swedbank jauniešu programma OPEN 

 

Pieteikties prezentācijām var interneta mājaslapā 

www.swedbank.lv, vai zvanot uz tālruľa numuru 67 44 44 40.  

 

Skolu programmas  ietvaros bankas darbinieki, uzstājoties ar 

prezentācijām par aktuāliem finanšu jautājumiem, līdz šim 

apmeklējuši jau vairāk nekā 300 skolu visā Latvijā un izglītoju-

ši 11 000 jauniešu. Pagājušajā gadā populārākās prezentāciju 

tēmas bija “Kā plānot savu naudu?” un “Kredīti – Pārdomāti 

aizľēmumi savu ieceru īstenošanai.” Savukārt šogad bankas 

speciālisti skaidros arī, ko nozīmē pārmaiľas ekonomikā un 

kā izvēlēties sev piemērotāko studiju kredītu. Novērtējot Skolu 

programmas ietvaros apmeklētās prezentācijas, 94% skolēnu 

atzīmējuši, ka ieteiktu tās apmeklēt arī saviem skolas bied-

riem. Savukārt 69% skolēnu norādījuši, ka, viľuprāt, tieši ban-

kas pārstāvji ir tie, kuri prezentācijas par aktuālajiem finanšu 

jautājumiem var pasniegt visefektīvāk. 

mailto:daiga.brakmane@ldf.lv
http://www.ldf.lv/
http://www.swedbank.lv/ads/skolu_pieteikums.php
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Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi atklātu pro-

jektu konkursu „Atbalsts jauniešu centru darbības nodro-

šināšanai pašvaldībā”. Pašvaldības projektus var iesniegt 

līdz 2009.gada 23.novembrim 

 

Konkursa atbalstāmās aktivitātes: 

 

jauniešu centra pasākumu īstenošana, 

jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošas informācijas 

nodrošināšana, izveidojot jauniešu centrā jauniešu infor-

mācijas punktu atbilstoši Jauniešu informācijas punktu 

izveides vadlīnijām, 

aprīkojuma iegāde jauniešu centram, kas atbilst jauniešu 

vajadzībām un interesēm un sekmē lietderīgu brīvā laika 

izmantošanu jauniešu centrā un tā uzstādīšana, 

līdzfinansējums jauniešu centra vadītāja un darbinieku 

atlīdzības nodrošinājumam, ja ir samazināta viľu darba 

slodze vai atlīdzības apmērs. 

 

Plašāk par projektu konkursu lasiet IZM mājaslapā: 

Izsludināts projektu konkurss „Atbalsts jauniešu centru darbības  

nodrošināšanai pašvaldībā” 

Nenokavē pieteikties! 

Lai pievērstu jauniešu uzmanību vides aizsardzības jautā-

jumiem, aicinot pārdomāt un analizēt aktuālās vides aiz-

sardzības problēmas, 10.-12.klašu skolēni aicināti piedalī-

ties eseju konkursā „Latvijas vide pēc 10 gadiem”. Eseju 

iesūtīšanas termiņš – 2009.gada 16.novembris. 

 

Esejā konkursa dalībniekiem jāapraksta sava vīzija par to, kā 

turpmāko 10 gadu laikā Latvijā būtu jāattīsta un jāpilnveido 

vides aizsardzība, lai nodrošinātu Latvijas dabas unikalitātes 

saglabāšanu un samazinātu videi nodarāmo kaitējumu. Kon-

kursa darbos dalībniekiem jāpauţ savs redzējums par Latvijā 

notiekošajiem procesiem vides aizsardzības jomā un jāformu-

lē savas idejas un priekšlikumi situācijas uzlabošanai. 

 

Esejas saturam jābūt vērstam uz dabas un vides aizsardzī-

bas, kā arī tajā notiekošo procesu tēmu - aktualitāšu, problē-

mu un sabiedrības ieguvumu atainošanu. 

 

Žūrijas komisija izvēlēsies piecus labākos iesūtītos darbus, 

kuru autori balvā saľems portatīvos datorus. Konkursa rezul-

tāti tiks paziľoti 2009.gada 2.decembrī. 

 

Pēc konkursa rezultātu paziľošanas labākā darba autoram 

būs iespēja tikties ar Vides ministru Raimondu Vējoni, lai klā-

tienē pārrunātu savā darbā paustās idejas un priekšlikumus. 

 

Visu aktuālo informāciju par konkursa noteikumiem, tā norisi 

un rezultātiem meklējiet mājaslapā www.izglabsim.lv. 

Eseju konkurss vidusskolēniem „Latvijas vide pēc 10 gadiem” 

Latviešu valodas aģentūra (LVA) 1.-4. un 5.-12.klašu sko-

lēnus aicina piedalīties zīmējumu konkursā un literāro 

darbu konkursā. Darbu iesūtīšanas termiņš – 18. novem-

bris 

 

1.-4. klašu skolēniem zīmējumu konkursa tēma ir - „Skaista 

mana tēvu zeme pār visām zemītēm". Konkursa mērķis - po-

pularizēt latviešu valodu un paaugstināt nacionālo pašapziľu. 

 

5.-12. klašu skolēni aicināti piedalīties literāro darbu konkur-

sā „Iededzies par savu tautu, valsti un valodu!". Konkursa 

mērķis - popularizēt latviešu valodu, sekmēt valodas kā vērtī-

bas apzināšanos un veicināt nacionālās pašapziľas paaugsti-

nāšanos. 

 

Ar literāro darbu konkursa nolikumu var iepazīties LVA mājas-

lapā www.valoda.lv  šajā sadaļā  

 

Gan zīmējumu, gan literāro darbu konkursam skolai jāizvirza 

trīs labākie darbi, kuri līdz 18.novembrim jāatsūta LVA. 

 

 

 

 

2008.gada skolēnu labākie lite-

rārie darbi un zīmējumi ir izdoti 

grāmatā „Mana valoda ir mans 

gods”, kuru var aplūkot  šeit. 

 

 

 

 

Aicinājums Latvijas skolu jaunatnei piedalīties konkursos 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/4209.html
http://www.izglabsim.lv/
http://www.valoda.lv/
http://www.valoda.lv/lv/news/val/nolikums_lit
http://www.valoda.lv/lv/news/238
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Latvijas Universitātes Bioloģijas studentu asociācija 

(LUBSA) sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komi-

siju (LNK) izsludinājusi eseju konkursu par godu Čārlza 

Darvina grāmatas „Sugu izcelšanās” publicēšanas 

150.jubilejai. Darbus konkursam skolas var sūtīt līdz šā 

gada 8.novembrim. Katra skola izvērtē un drīkst iesūtīt 

piecas labākās esejas.  

 

Konkursā aicināti piedalīties jaunieši – Latvijas vispārizglītojo-

šo skolu 10. – 12. klašu skolēni, kā arī bakalaura studiju 1. un 

2. kursa studenti. 

 

Darbam jābūt uzrakstītam zinātniskā valodā argumentētas 

esejas formā par vienu no četrām piedāvātajām tēmām – 

„Kas ir noteicošais cilvēka attīstībā – daba vai kultūra?”, 

„Kāda nozīme Čārlza Darvina atklājumiem ir mūsdienās?”, 

„Tehnoloģiju un atklājumu ietekme uz cilvēka dabisko izlasi” 

vai „Vai Čārlzs Darvins 2009. gadā saľemtu finansējumu sa-

vam pētījumam?” 

 

Vērtējot darbus, tiks ľemts vērā valodas stils, oriģinalitāte, 

teksta loģiska uzbūve un zinātniskā pamatotība. 

 

Plašāka informācija par konkursu un tā nolikums pieejams 

šeit. 

 

Eseju konkurss par godu Čārlza Darvina grāmatai 

Nenokavē pieteikties! 

Jaunajiem māksliniekiem iespēja piedalīties starptautiskā bērnu zīmēšanas konkursā 

"Esmu mākslinieks" 

Lai atbalstītu bērnu māksliniecisko spēju pilnveidošanu, 

Azerbaidžānas Jaunatnes un sporta ministrija organizē 

starptautisku bērnu zīmēšanas konkursu. Darbu iesūtīša-

nas termiņš ir 30.novembris. 

 

Konkursā „Esmu mākslinieks” aicināti piedalīties 5-14 gadu 

veci bērni, vērtēšana notiks trīs vecuma grupās: 5-7 gadi, 8-

10 gadi un 11-14 gadi. 

 

Konkursa uzvarētāji tiks noteikti 3 nominācijās – zīmēšanā, 

grafikā un lietišķajā mākslā - katrā nominācijā tiks piešķirta 1., 

2. un 3.vieta. Katrā vecuma grupā tiks piešķirtas arī speciāl-

balvas par oriģinālāko ideju un labāko tehnisko izpildījumu. 

Tāpat katrā vecuma grupā tiks piešķirtas 3 veicināšanas bal-

vas, katrs dalībnieks saľems īpašu sertifikātu. 

 

Materiālus un darba tehniku katrs dalībnieks var izvēlēties 

pats, darbam jāpievieno ar drukātiem burtiem aizpildīta pietei-

kuma anketa angļu valodā vai krievu valodā 

 

Vairāk informācijas oficiālajā konkursa mājasalpā angļu un 

krievu valodā. 

“Jaunatne darbībā” foto konkurss 

Var noderēt 
Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā īpaša sadaļa skolēniem un skolotājiem 

 

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi dažādu jomu svarīgākos datus, kuri ir noderīgi gan skolotājiem, gan 
skolēniem. Īpaši izveidotajā sadaļā „Statistika skolēniem un skolotājiem” var iepazīties ar dažādu jomu svarīgākajiem 
rādītājiem un interesantākajiem faktiem, lai pārliecinātos, ka statistika var būt aizraujoša un noderīga. 

Jaunieši, projektu īstenotāji un koordinatori, kas īsteno 

vai ir piedalījušies programmas „Jaunatne darbībā” pro-

jektos, ir aicināti iesūtīt fotogrāfijas un piedalīties foto 

konkursā. Fotogrāfijas konkursam var iesniegt līdz 

2009.gada 5.novembrim.  

 

Katrs konkursa dalībnieks var iesūtīt ne vairāk kā trīs fotogrā-

fijas. Tās var būt krāsainas vai melnbaltas, ar minimālo izmē-

ru 20 cm x 30 cm (200 DP’s). Netiek pieľemtas mākslīgi uzla-

botas fotogrāfijas. Ţūrija atlasīs 30 fotogrāfijas, kas tiks de-

monstrētas izstādē. Galvenā balva - digitālā fotokamera. 

 

Konkurss ir daļa no izstādes, kas notiks no 11. līdz 15. no-

vembrim Portugālē. 

Plašāk par konkursu un tā nolikumu meklējiet Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūras mājaslapā. 

http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1253775660.html
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/ishtirakci_vereqesi_eng.doc
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/ishtirakci_vereqesi_rus.doc
http://www.mysart.az
http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=9650&lng=lv
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunums/?news_id=580&PHPSESSID=59783eec785c70c16fd4cea14ca34ac8
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunums/?news_id=580&PHPSESSID=59783eec785c70c16fd4cea14ca34ac8
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Ministru kabinetā: 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 

28.maija rīkojumā Nr.343 "Par Jaunatnes konsultatīvās pado-

mes personālsastāvu"" 

 

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" 

 

Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" 

 

Rīkojuma projekts "Par sociālās korekcijas izglītības iestādes 

"Strautiľi" likvidāciju" 

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 

28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas no-

teikumi"" 

 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 

30.aprīļa rīkojumā Nr.273 "Par Latvijas Nacionālās sporta 

padomes sastāvu"" 

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 

27.novembra noteikumos Nr.498 "Kārtība, kādā valsts finansē 

pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības 

programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes"" 

 

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas rektora 

apstiprināšanu" 

 

Rīkojuma projekts "Par O.J.Brinkmani" 

 

Valsts sekretāru sanāksmē 

Ministru kabineta noteikumu projekts „Sporta bāzu reģistrā 

iekļaujamās informācijas saturs un aktualizēšanas kārtība” 

 

Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavi-

nāšanas likumā"  

2009.gada oktobrī Ministru kabinetā apstiprinātie un Valsts sekretāru sanāksmēs 

izsludinātie svarīgākie IZM sagatavotie tiesību aktu projekti: 

Pieteikties informatīvā izdevuma saņemšanai var IZM mājas lapā: http://izm.izm.gov.lv/izdevums.html 

Jautājumus rubrikai “Aktuālais jautājums”, kā arī komentārus, ieteikumus turpmāko izdevumu 

veidošanā un vērtējumu par mūsu izdevumu sūtiet Komunikācijas nodaļai: inta.stipniece@izm.gov.lv, tālr. 67047834 

Izdevums iznāk reizi mēnesī - mēneša pēdējā nedēļā. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informatīvo izdevumu ir obligāta. 
Copyright © Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, 2009 

Vidusskolu pabeidzu pirms pieciem gadiem. Nākamajā gadā plānoju stāties augstskolā, bet dzirdēju, ka 

mans centralizētā eksāmena sertifikāts varot nebūt derīgs. Gribēju noskaidrot, vai tiešām centralizētā 

eksāmena sertifikātam ir derīguma termiņš? 

 

Centralizētā eksāmena sertifikātam nav ierobeţots derīguma termiľš. Taču augstākās mācību iestādes var izvirzīt prasību, ka 

reflektanta sertifikātam jābūt izdotam noteiktā laika periodā - par to jāinteresējas katrā konkrētā augstskolā.  

 

Vai pedagogs skolēnam drīkst konfiscēt telefonu, mūzikas atskaņotājus, cigaretes? 

 

Personīgās skolēnu mantas atľemt nedrīkst. Tomēr, ja skolas iekšējās kārtības noteikumos ir skaidri atrunāts, ka, piemēram, 

stundu laikā skolēns nedrīkst lietot mobilo tālruni, tad šīs prasības ir jāievēro. Ja tomēr šāds pārkāpums ir konstatēts, tad attiecīgi 

iekšējās kārtības noteikumos jābūt atrunātam, kā šādā gadījumā jārīkojas skolotājam (piemēram, ierakstot piezīmi 

dienasgrāmatā). 

Aktuālais jautājums 

IZM mājaslapā sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” aizsākta jauna diskusiju tēma -  „Finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam””. 

  

Gaidām jūsu viedokli par jaunā finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” ietekmi uz izglītības procesu un tā finansēšanu, kā 

arī priekšlikumus finansēšanas modeļa pilnveidošanai. 

 

Priekšlikumus un viedokļus sūtiet uz e-pasta adresi viedoklis@izm.gov.lv 

Izsaki savu viedokli! 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40137120&mode=mk&date=2009-10-06
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40137120&mode=mk&date=2009-10-06
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40137120&mode=mk&date=2009-10-06
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146031&mode=mk&date=2009-10-13
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40145874&mode=mk&date=2009-10-13
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148094&mode=mk&date=2009-10-13
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148094&mode=mk&date=2009-10-13
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148128&mode=mk&date=2009-10-13
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148128&mode=mk&date=2009-10-13
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148128&mode=mk&date=2009-10-13
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148091&mode=mk&date=2009-10-20
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148091&mode=mk&date=2009-10-20
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148091&mode=mk&date=2009-10-20
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148971&mode=mk&date=2009-10-20
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148971&mode=mk&date=2009-10-20
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148971&mode=mk&date=2009-10-20
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148971&mode=mk&date=2009-10-20
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148532&mode=mk&date=2009-10-27
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40148532&mode=mk&date=2009-10-27
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40149386&mode=mk&date=2009-10-27
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40151004
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40151004
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40151002
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40151002
http://izm.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/4157.html
mailto:viedoklis@izm.gov.lv

