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30.11.2009. 

Esiet sveicināti novembra nogalē! 

Sasveicināmies laikā, kad Adventes vainagā 

iedegta pirmā svecīte un sācies Ziemassvētku 

gaidīšanas laiks. Kaut gan daudziem no mums 

šobrīd, iespējams, gribētos piebremzēt ikdienas 

straujo ritmu, tomēr pieredze liecina, ka tieši 

gada beigās tas kļūst vēl straujāks, un  neviļus 

gribas sev jautāt: “Vai gads nav sarāvies 

īsāks?”   

 

Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) novem-

bris aizritējis īpaši spraigi, veicot pēdējos dar-

bus pie 2010.gada budžeta veidošanas. Tā 

rezultātā izdevies panākt papildu līdzekļu pie-

šķiršanu gan augstākajai izglītībai, gan zinātnes 

bāzes finansējumam. Novembris ar priecīgām 

ziņām atnācis arī tiem pedagogiem, kuri iesais-

tījušies Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītī-

bas sistēmas optimizācijas apstākļos”  - IZM 

pašvaldībām pārskaitījusi pirmo finansējuma 

daļu un jau tuvākajā laikā 3165 pedagogi 38 

pašvaldībās saņems mērķstipendijas. 

  

Šajā izdevumā lasiet arī par citiem IZM īsteno-

tajiem projektiem – „Sākotnējās profesionālās 

izglītības pievilcības veicināšana” un 

„Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

izglītības kvalitātei”, kā arī ESF aktivitāti 

„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, kuras ietva-

ros jau tuvākajā laikā zinātnieki 

sāks īstenot 35 dažādus projek-

tus. 

 

Lai paaugstinātu profesionālās 

izglītības kvalitāti, ņemot vērā 

profesionālās izglītības iestāžu 

darbības izvērtējumu, nozaru aso-

ciāciju priekšlikumus un vienlaikus 

vērtējot demogrāfisko situāciju, 

IZM izstrādājusi profesionālās 

izglītības iestāžu optimizācijas 

programmas projektu - arī par to 

lasiet izdevumā. Savukārt rubrikā 

„Profesionālā izglītība” šoreiz cie-

mojamies Latgales Transporta un 

sakaru tehniskajā skolā.  

 

Kas ir Valsts izglītības satura centrs un kādas ir 

tā funkcijas, uzzināsit, izlasot interviju ar centra 

vadītāju Gunti Vasiļevski 

 

25.novembrī noslēdzās IZM organizētā konkur-

sa „Gada sporta skolotājs” otrā kārta un kļuvuši 

zināmi konkursa finālisti – tie ir Antra Šverna 

(Rīgas 41.vidusskola), Genādijs Buzoverovs 

(Saldus sākumskola) un Maija Priedīte 

(Valmieras Valsts ģimnāzija). Kurš no viņiem 

iegūs titulu “Gada sporta skolotājs”,  uzzināsim 

“Latvijas Gada balva sportā 2009” apbalvoša-

nas ceremonijā 23.decembrī, Sapņu fabrikā. 

Ceremoniju tiešraidē translēs Latvijas Televīzi-

jas 1.kanāls. 

 

Novembrī deviņu dienu garumā astoņās Latvi-

jas vietās notika Jaunatnes starptautisko prog-

rammu aģentūras organizētā Starpkultūru nedē-

ļa „Otrpus Vidusjūrai” - par to un arī daudziem 

citiem notikumiem stāsta gada pirmspēdējais 

izdevums.  

 

Vēlot darbīgu un pozitīvām emocijām bagātu 

gada nogali,  

 

IZM Komunikācijas nodaļa 
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„Latvijai ir labāki sasniegumi nekā vidēji Eiropas Savienībā 

(ES) divos, ar skolu saistītos rādītājos: 1) 15 gadu veco jaun-

iešu sasniegumi lasītprasmē, matemātika un zinātnēs un 2) 

vidējo izglītību ieguvušo īpatsvars” – teikts pagājušajā nedēļā 

Eiropas Savienības (ES) Izglītības, jaunatnes un kultūras mi-

nistru Padomes ietvaros publiskotajā vienotajā Eiropas Pado-

mes un Eiropas Komisijas ziņojuma projektā par progresu 

izglītībā un apmācībā ES kopumā un katrā tās dalībvalstī 

(„Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and 

Training”).  

 

Ziņojuma projektā salīdzināti pieci izglītības un apmācības 

kritēriji:  

 

15 gadu veco jauniešu sasniegumi lasītprasmē, matemāti-

ka un zinātnēs; 

skolu atstājušo īpatsvars;  

vidējo izglītību ieguvušo īpatsvars;  

absolventu, t.sk. – sieviešu, īpatsvara pieaugums mate-

mātikas, zinātnes un tehnoloģiju jomās;  

līdzdalība mūžizglītībā.  

 

Šie rezultāti liecina, ka Latvijai ir vērā ņemami sasniegumi un 

atzīstami panākumi, salīdzinot ar iepriekšējos periodu. Tur-

klāt, atsevišķās pozīcijās tie apsteidz ES vidējos rādītājus.  

 

Pozīcijas, kurās Latvijai, ir panākumi, salīdzinot ar iepriekšējo 

periodu – lasītprasmes uzlabošanās; izglītību un apmācību 

pametušo īpatsvara samazināšanās; vidējo izglītību ieguvušo 

īpatsvara palielināšanās; sieviešu īpatsvara palielināšanās 

augstākajā izglītībā matemātikas, zinātņu un tehnoloģijas 

jomās. Jomas, kurās Latvija apsteidz ES vidējos rādītājus –

sasniegumi lasītprasmē, matemātikā un zinātnēs; vidējo izglī-

tību ieguvušo īpatsvars; kā arī – iekšzemes kopprodukta (IKP) 

īpatsvars izglītībai u.c. rādītāji, kas šajā ziľojuma projektā tika 

skatīts atsevišķi.  

Vairākos izglītības rādītājos Latvija apsteidz ES vidējos rezultātus 

* pieaugums salīdzinot 2000.gadu un 2007.gadu  

  

Kritērijs 

Latvija ES (vidējais) 

2000 2008 2000 2008 

Vāji sasniegumi (15 gadi):         

lasītprasmē 30,1 % 21,2 % 

(2006.gads) 

  

21,3 % 24,1 % 

(2006.gads) 

matemātikā - 20,7 % 

(2006.gads) 

  

- 24 % 

(2006.gads) 

zinātnēs - 17,4% 

(2005.gads) 

  

- 20,2 % 

(2006.gads) 

  

izglītību un apmācību pametušie (18-24 

gadi) 

  

16,9 % 

(2002.gads) 

  

15,5 % 

  

17,6 % 

  

14,9 % 

  

vidējo izglītību ieguvušie (20-24 gadi) 

  

76,5 % 

  

80 % 

  

76,6 % 

  

78,5 % 
  

absolventu pieaugums matemātikas, 

zinātņu un tehnoloģiju jomās 

(augstākā izglītība) * 

  

  

21,2 % * 

  

  

  

  

  

33,6 % * 

  

līdzdalība mūžizglītībā (25-64 gadi, 4 

nedēļu periods) 

  

7,8 % 

(2003.gads) 

  

6,8 % 

  

8,5 % 

(2003.gads) 

  

9, 5% 
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Pirmais rādītājs: salīdzinot ar 2000.gadu, 15 gadu vecu jaun-

iešu zināšanu līmenis matemātikā un zinātnēs, kā arī – lasīt-

prasme, ir uzlabojusies, apsteidzot vidējos ES rādītājus.  

 

Otrais rādītājs: 2002.gadā Latvijai šis rādītājs bija 19,9% (ES 

vidējais – 17,6%), bet 2008.gadā – 15,5% (ES vidējais – 

14,9%).  

 

Trešais rādītājs: 2000.gadā Latvijai bija 76,5% (ES vidējais – 

76,6%), bet 2008.gadā – 80% (ES vidējais – 78,5%).  

 

Ceturtais rādītājs: laika posmā no 2000.gada līdz 

2007.gadam absolventu īpatsvara pieaugums matemātikas, 

zinātņu un tehnoloģiju jomās Latvijā ir palielinājies par 21,1% 

(ES vidējais – 33,6%). Vienlaikus šajā pašā pozīcijā Latvija 

uzrādījusi veiksmīgākus rezultātus saistībā ar sieviešu absol-

ventu īpatsvara pieaugumu. Proti, 2000.gadā sieviešu absol-

ventu īpatsvars matemātikas, zinātņu un tehnoloģiju jomās 

Latvijā bija 31,4% (ES vidējais – 30,7%), tad jau 2007.gadā 

šis skaitlis Latvijai bija 32,7% (ES vidējais – 31,95). Vienīgā 

pozīcija, kurā Latvijas rādītāji, salīdzinot 2003.gadu un 

2008.gadu, pazeminājušies, ir līdzdalība mūžizglītībā.  

 

Tāpat šajā pārskatā aplūkoti rādītāji par līdzdalību pirmssko-

las izglītībā, par augstāko izglītību un par līdzekļiem izglītībai 

no IKP. Turklāt, pēdējais rādītājs Latvijas gadījumā pārsniedz 

ES vidējos rādītājus: 

Turpinājums no 2.lpp. 

 

  

Kritērijs 

  

Latvija ES (vidējais) 

2000 2008 2000 2008 

  

Līdzdalība pirmsskolas izglītībā 

  

  

65,4 % 

  

88,2 % 

(2007.gads) 

  

85,6 % 

  

90,7 % 

(2007.gads) 

  

Augstākās izglītības ieguve (30-34 

gadi) 

  

18,6 % 

 

27 % 

  

17,6 % 

  

14,9 % 

 

Ieguldījumi izglītībā, publiskais finan-

sējums no IKP, % 

  

5,64 % 

  

5,07 % 

(2006.gads) 

  

4,91 % 

  

5,05 % 

(2006.gads) 

Augstākās izglītības internacionalizācija ir viens no 

nozīmīgākajiem dienaskārtības jautājumiem visās Eiropas 

Savienības (ES) dalībvalstīs un citviet pasaulē. Ir veikti 

nopietni priekšdarbi internacionalizācijas nodrošināšanai, 

savstarpējās uzticamības palielināšanai un mobilitātes 

sekmēšanai. Savukārt, daudzveidība un caurskatāmība ir 

līdzekļi ambiciozu mērķu sasniegšanai augstākajā izglītībā – 

uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, 

26.novembrī uzstājoties ES Izglītības, jaunatnes un kultūras 

ministru padomes sanāksmē Briselē. 

 

Ministre detalizētāk pievērsās 2 augstākās izglītības 

internacionalizācijas aspektiem. Pirmkārt, pēc iespējas lielāka 

studentu piesaiste savas valsts augstākās izglītības mācību 

iestādēs, kā arī atvērtība ārvalstu akadēmiskajam 

personālam: „Uzskatu, ka šāda atvērtība dod pozitīvu impulsu 

augstākās izglītības kvalitātes celšanai, jo katra mācību 

iestāde iesaistās konkurencē gan nacionālā, gan 

starptautiskā līmenī. Protams, tas rada izaicinājumus 

nodrošināt gan izcilu izglītības piedāvājumu, gan pievilcīgus 

sociālos nosacījumus”.  

Runājot par Latvijas situāciju, ministre uzsvēra, ka pateicoties 

tieši ES struktūrfondu atbalstam, veikti nozīmīgi darbi un 

turpinās studiju satura un vides uzlabošana, tiek labiekārtotas 

laboratorijas un pētnieciskā bāze. 

 

Otrkārt, studentu mobilitātes veicināšana un vietējā 

akadēmiskā personāla starptautiskās izaugsmes atbalstīšana 

gan iesaistoties kopīgos pētījumos, gan uz noteiktu laiku 

dodoties strādāt citās ES valstu augstākās izglītības mācību 

iestādēs. „No savas personiskās pieredzes varu teikt, ka šajā 

ziņā ir pozitīva prakse vairākās ES dalībvalstīs, sludinot 

starptautiskus konkursus mācībspēku piesaistei” – minēja 

ministre.  

 

Ministre arī atzīmēja, ka ir būtiski panākt, lai, līdztekus 

autonomijas stiprināšanai, visās ES augstākās izglītības 

mācību iestādēs tiktu attīstīta regulāra iekšējās kvalitātes 

novērtēšanas sistēma un kultūra, kas orientēta uz rezultātiem 

ne vien studiju sasniegumu kontekstā, bet arī sagatavoto 

speciālistu profesionalitātes un nodarbinātības kontekstā.  

 

Plašāka informācija IZM mājaslapā 

 

ES ministru diskusijā uzsver augstākās izglītības internacionalizācijas nozīmi  

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/4515.html
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Strādājot pie valsts budžeta projekta 2010.gadam, Izglītības 

un zinātnes ministrijai izdevies iegūt papildu līdzekļus gan 

augstākajai izglītībai, gan zinātnes bāzes finansējumam. Līdz 

ar to šobrīd augstākajai izglītībai resursi izdevumu segšanai 

2010.gada valsts budžeta projektā ir apmēram 45 miljoni latu, 

un tas ir par gandrīz 6 miljoniem latu vairāk, nekā sākotnēji 

plānots. Savukārt bāzes finansējums zinātnei 2010.gada 

valsts budžeta projektā ir 7,88 miljoni latu, kas ir par apmēram 

3 miljoniem latu vairāk, nekā sākotnēji plānots (2009.gadā 

bāzes finansējums zinātnei – 8,48 miljoni latu). 

 

Augstākajai izglītībai – papildu 5 929 629 latu: 

 

2,89 miljoni Ls no iepriekš paredzētā finansējuma valsts 

galvojumu apmaksai, kuru īstenošana nav uzsākta. MK 

lēmums 2009.gada 3.oktobrī (IZM augstskolām - 2,2 

milj.latu) 

1,155 miljoni Ls no VAS „Latvijas Valsts radio un televīzi-

jas centrs” veiktajiem maksājumiem par valsts kapitāla 

daļu izmantošanu. MK lēmums 2009.gada 22.oktobrī 

1 miljons Ls no VAS „Latvenergo” peļņas daļas atbilstoši 

Saeimas deputātu iesniegtajam priekšlikumam 2010.gada 

valsts budžeta projekta otrajam lasījumam. MK lēmums 

2009.gada 20.novembrī 

884 000 Ls no VAS „Latvijas valsts meži” maksājumu par 

valsts kapitāla izmantošanu. MK lēmums 2009.gada 

23.novembrī 

 

Zinātnes bāzes finansējumam – papildu 3 039 000 latu:  

 

1,155 miljoni Ls no VAS „Latvijas Valsts radio un televīzi-

jas centrs” maksājumiem par valsts kapitāla daļu izmanto-

šanu. MK lēmums 2009.gada 22.oktobrī 

1 miljons Ls no VAS „Latvenergo” peļņas daļas atbilstoši 

Saeimas deputātu iesniegtajam priekšlikumam 2010.gada 

valsts budžeta projekta otrajam lasījumam. MK lēmums 

2009.gada 20.novembrī 

884 000 Ls no VAS „Latvijas valsts meži” maksājumu par 

valsts kapitāla izmantošanu. MK lēmums 2009.gada 

23.novembrī 

 

Struktūrfondu līdzekļi - būtisks finansējuma avots 

 

Šis papildu finansējums ir nozīmīgi 

līdzekļi augstākajai izglītībai un zināt-

nei, kas, piemēram, ļaus risināt jautā-

jumus saistībā arī ar līdzfinansējumu 

ES struktūrfondu projektiem. Izglītī-

bas un zinātnes ministre Tatjana 

Koķe uzsver, ka tieši ES struktūrfon-

du līdzekļi ir būtisks finansējuma 

avots augstākajai izglītībai un zināt-

nei. Ar struktūrfondu atbalstu šajās 

jomās jau īstenoti nozīmīgi projekti, 

arī šobrīd augstākajai izglītībai un 

zinātnei ES struktūrfondu atbalsts ir pieejams un paredzēts arī 

nākotnē. Turklāt, augstākajai izglītībai un zinātnei ir bijusi ie-

spēja, tā ir šobrīd un tiks nodrošināta turpmākajos gados uz 

konkurences pamata saņemt ES struktūrfondu līdzekļus vēl 

nebijušā apjomā.  

 

Piemēram, šobrīd ir pieejamas stipendijas maģistrantūras 

studentiem – 9,15 miljoni latu un stipendijas doktorantūras 

studentiem – 40,46 miljoni latu; Izglītības un zinātnes ministri-

ja strādā, lai rastu iespēju stipendijas no ES līdzekļiem mak-

sāt arī bakalaura līmeņa studentiem. ES struktūrfondu aktivi-

tātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros notiek līgumu 

parakstīšana par kopējo summu 40,24 miljoni latu; jau tuvāka-

jā laikā būs iespēja pretendēt uz 100 miljoniem latu, lai mo-

dernizētu augstākās izglītības iestāžu telpas un iekārtas.  

 

Savukārt aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” kopējais 

publiskais finansējums ir vairāk nekā 40 miljoni latu; tās mēr-

ķis ir atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus zināt-

nes un ražošanas integrācijai, bet viens no izvirzītajiem sa-

sniedzamajiem rādītājiem – pieaugošs pieteikto starptautisko 

patentu skaits gadā: līdz 43 patentiem 2013.gadā u.c. Turklāt 

šis simtos miljonos latu mērāmais ES 

struktūrfondu finansējums patiesībā ir 

valsts budžeta nauda. 

 

Arī Izglītības un zinātnes ministri-

jas Augstākās izglītības departa-

menta direktore Gita Rēvalde uz-

sver struktūrfondu nozīmi augstākajā 

izglītībā. „Runājot par finansējumu un 

salīdzinot to pa gadiem, ierasti tiek 

minēti tikai valsts budžeta līdzekļi, 

taču nevar neņemt vērā to nozīmīgo 

ieguldījumu, ko saņemam, īstenojot struktūrfondu projektus,” 

norāda G.Rēvalde. Tā, piemēram, maģistrantiem un dokto-

rantiem ievērojams atspaids ir Eiropas Sociālā fonda (ESF) 

stipendijas. Īstenojot ESF aktivitāti „Atbalsts doktora studiju 

programmu īstenošanai”, 1.un 2.kursa doktorantam mērķsti-

pendijas apmērs ir līdz 600 latiem mēnesī, savukārt 3.kursa 

doktorantam un zinātniskā grāda pretendentam līdz 800 la-

tiem mēnesī. Savukārt aktivitātē „Atbalsts maģistra studiju 

programmu īstenošanai” stipendija noteikta līdz 300 latiem 

mēnesī . Latvijas Rektoru padome ir izteikusi priekšlikumu 

meklēt iespējas, lai uz ESF stipendijām varētu pretendēt arī 

bakalaura līmeņa studenti, un šis jautājums šobrīd ir dienas-

kārtībā.  

 

Jāņem vērā prognozes par prioritārajām nozarēm 

Saistībā ar 2010.gada budžetu augstākajai izglītībai, izskanē-

jušas bažas, ka tas varētu ietekmēt nākamā gada potenciālos 

pirmkursniekus, jo, iespējams, tiktu samazināts no valsts bu-

džeta finansēto studiju vietu skaits. Kā norāda G.Rēvalde, ja 

budžeta vietu skaitu nāksies samazināt, tas tiks darīts tajās 

nozarēs, kas valstij šobrīd nav tik prioritāras, piemēram, soci-

ālās zinības. Šajā tematiskajā grupā šobrīd studē pro-

centuāli visvairāk studentu un lielākā daļa no viņiem jau 

tagad par studijām maksā paši.  

2010.gads augstākajā izglītībā un zinātnē 
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„Risinot šos jautājumus, strādājam kopā ar Ekonomikas mi-

nistriju, ņemot vērā izstrādātās prognozes par tautsaimniecī-

bas un darba tirgus prioritārajām nozarēm,” saka G.Rēvalde. 

Vienlaikus viņa atgādina dažādu valstu un dažādos pētījumos 

izkristalizējušos secinājumus: ekonomiski veiksmīgākas ir tās 

valstis, kurās ir lielāks skaits iedzīvotāju ar augstāko izglītību. 

Kaut gan Latvijā studentu skaits pēdējos gados ir bijis salīdzi-

noši ir liels, tomēr atpaliekam no vidējiem Eiropas rādītājiem 

iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvara ziņā: Eiropā vidēji 

augstākās izglītības diplomu ieguvušo ir vidēji 37 % no kopējā 

iedzīvotāju skaita, Latvijā šis rādītājs ir krietni zemāks – aptu-

veni 20%. 

 

Pasaules Bankas konferencē, kur G.Rēvalde piedalījās, ap-

mainoties ar pieredzi par augstākās izglītības finansēšanu 

krīzes apstākļos, Eiropas līmenī ir atzīts, ka augstākā izglītība 

un zinātne ir tās jomas, ar kuru palīdzību valstīm vieglāk izkļūt 

no krīzes. To pierāda Somijas pieredze – kad deviņdesmito 

gadu sākumā tur bija krīze, augstākajai izglītībai un zinātnei 

vairākus gadus pēc kārtas tika būtiski palielināts finansējums, 

tādā veidā būtiski samazinot laiku, kādā Somija izkļuva no 

smagās situācijas. Līdzīgi rīkojusies Vācija un Zviedrija, uz-

skatot, ka laikā, kad valstī ievērojami palielinās bezdarbs, ir 

jārada visas iespējas cilvēkiem mācīties. Protams, šādu soļu 

veikšana atkarīga no katras valsts finanšu iespējām. Taču, 

skatoties uz augstāko izglītību un zinātni 2010.gada valsts 

budžeta projekta kontekstā, arī Latvija ir paveikusi daudz. 

 

Augstākās izglītības kvalitāte 

 

Pirms neilga laika G.Rēvalde piedalījusies Latvijas Universitā-

tes Sociālo zinātņu fakultātes organizētajā diskusijā par 

augstākās izglītības kvalitāti. „Jāsaka paldies organizatoriem, 

kuri rosina runāt par šobrīd tik aktuālo jautājumu. Augstskolas 

pēdējo gadu laikā ir ieguvušas lielu autonomiju un šobrīd fun-

kcionē kā juridiskas personas, kuras patstāvīgi un atbildīgi 

pieņem lēmumus, pašas rūpējas par saviem reitingiem un 

atpazīstamību Eiropas un pasaules mērogā. Tieši tāpēc man 

šķiet, ka arī jautājumi par augstskolu kvalitāti vairāk jādiskutē 

augstskolās. Šobrīd nereti studenti savu neapmierinātību iz-

saka interneta portālu komentāros vai ar konkrētām sūdzībām 

vēršas ministrijā, bet gribētos, lai vispirms visas sasāpējušas 

problēmas tiktu izrunātas un meklēti risinājumi pašā augstsko-

lā. Esmu pārliecināta, ka šāda veida sadarbībā ir ieinteresē-

tas visas puses – gan studenti, gan mācībspēki, gan augst-

skolu vadība,” saka G.Rēvalde. 

Turpinājums no 4.lpp. 

Ar nozīmīgiem rezultātiem noslēgušās IZM un LIZDA sarunas 

12.novembrī tika parakstīts Izglītības un zinātnes ministrijas 

(IZM) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrī-

bas (LIZDA) Izlīgšanas komisijas protokols 

 

Gan strādājot pie 2010.gada budžeta projekta sagatavoša-

nas, gan IZM un LIZDA sarunās izdevies panākt būtiskus 

rezultātus izglītības un zinātnes jomā, kas iepriekš izvirzītas 

arī LIZDA prasībās, piemēram, saistībā ar skolotāju atalgoju-

mu un profesionālo izglītību.  

 

Sarunu gaitā panāktas vienošanās saistībā ar finansējumu 

augstākajai izglītībai un zinātnei, ievērojot budžeta iespējas – 

daļējā apmērā. Vienlaikus IZM uzsver, ka būtisks finansējuma 

avots tieši augstākajai izglītībai un zinātnei ir Eiropas Savienī-

bas (ES) struktūrfondi. Tādēļ ministrija īpašu uzmanību velta 

tam, lai radītu izdevīgākus mehānismus struktūrfondu apguvei 

šajās jomās, tajā skaitā saistībā ar elastīgāku priekšfinansēju-

ma un līdzfinansējuma saņemšanu. Turklāt, lielākajā daļā ES 

struktūrfondu aktivitātēs apstiprināti ieviešanas noteikumi, 

norit vai noslēgušies konkursi, kā arī jau noslēgti līgumi atse-

višķās aktivitātēs.  

 

Tāpat sarunu gaitā rasta kopīga izpratne par vairākiem ilgter-

miņā risināmiem jautājumiem, piemēram, par augstākās izglī-

tības un zinātnes stratēģisko attīstību, efektivizāciju un konku-

rētspējas paaugstināšanu. 

 

Puses vienojās par iespēju kopumā 2010.gadā, salīdzinot ar 

2009.gada pēdējiem četriem mēnešiem, pilnveidot pedagogu 

atalgojuma sistēmu, paredzot no 2010.gada 1.janvāra sa-

sniegt izmaksas uz vienu skolēnu vidēji 650 Ls, kas 

2009.gada pēdējos četros mēnešos, vairākkārtēja valsts bu-

džeta samazinājuma dēļ, ir apmēram 460 Ls - tādējādi pilnvei-

dojot iespējas apmaksāt papildus kontaktstundām veiktos 

pedagogu darba pienākumus, piemēram, rakstu darbu labo-

šana, konsultācijas u.c. 

 

Puses vienojās 2010./2011.mācību gadā apturēt skolēnu 

skaita attiecības paaugstināšanu uz vienu pedagoga mēneša 

darba algas likmi. Savukārt IZM un sociālo un sadarbības 

partneru darba grupā tiks turpināts analizēt situāciju pašvaldī-

bās saistībā ar finansēšanas principa „nauda seko skolēnam” 

ieviešanu. 

 

Puses vienojās 2010./2011.mācību gadā apturēt skolēnu 

skaita attiecības paaugstināšanu uz vienu pedagoga mēneša 

darba algas likmi. Savukārt IZM un sociālo un sadarbības 

partneru darba grupa turpinās analizēt situāciju pašvaldībās 

saistībā ar finansēšanas principa „nauda seko skolēnam” ie-

viešanu. 

 

Kopš 2009.gada 20.oktobra kopumā notikušas piecas Izlīgša-

nas komisijas sēdes.  

 

 

Plašāka informācija IZM mājaslapā 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/ligums-11-11-2009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/4416.html
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Pedagogi jau tuvākajā laikā saņems Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas 

Projekti 

Izglītības un zinātnes mi-

nistrija (IZM) pašvaldībām 

pārskaitījusi pirmo finan-

sējuma daļu - 763 592 la-

tus pedagogu mērķstipen-

dijām un jau tuvākajā laikā 

3165 pedagogi 38 pašval-

dībās saņems mērķstipen-

dijas 100 latu apjomā. 

 

Eiropas Sociālā fonda aktivitāte „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pa-

redz, ka pedagogs var saņemt mērķstipendiju, iesaistoties trīs 

aktivitātēs: 

Atbalsts pedagogam darbam izglītības iestādē nepiecieša-

majai pārkvalifikācijai, 

 Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidei pro-

fesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skai-

tā uzņēmējspēju attīstīšanai, komercdarbības vai pašno-

darbinātības uzsākšanai, 

Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka 

attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu 

profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profe-

sionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepiecieša-

mās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistē-

mas ieviešanai un  izglītības kvalitātes paaugstināšanai. 

 

Šobrīd ir noslēgti 63 līgumi starp IZM un sadarbības partne-

riem, aptverot visas 118 Latvijas pašvaldības – gan novadus, 

gan republikas pilsētas. IZM pašlaik finansējumu pārskaitījusi 

tām pašvaldībām, kurās Pedagogu atlases komisija izvērtējusi 

pedagogu pieteikumus un kuras iesniegušas ministrijai sarak-

stus ar pedagogiem, kuri var pretendēt uz ESF atbalstu šajā 

aktivitātē. Pašvaldības, kas saņēmušas finansējumu, var uz-

sākt līgumu slēgšanu ar pedagogiem un nodrošināt mērķsti-

pendiju saņemšanu, sākot jau ar novembri. 

Pašlaik ir atbalstīti 3165 pedagogi, no kuriem: 

 

2401 pedagogs saņems mērķstipendiju par iesaistīšanos 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

sistēmas ieviešanā, veicinot izglītības iestādē strādājošo 

pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu profe-

sionālas pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepiecieša-

mās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistē-

mas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai, 

(mērķstipendijas apmērs – Ls 100 mēnesī); 

 

721 pedagogs saņems atbalstu pedagoga darbam izglītī-

bas iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai 

(mērķstipendijas apmērs – Ls 100 mēnesī, kā arī Ls 200 

mācību maksas segšanai); 

 

43 pedagogi saņems atbalstu pedagogam nepieciešamo 

zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo 

un sektorālo mobilitāti, tajā skaitā attīstītu uzņēmējspēju 

un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību 

(mērķstipendijas apmērs – Ls 100 mēnesī un Ls 300 mā-

cību maksas segšanai); 

 

Kopumā atbalstu jau 2009.gadā šīs ESF aktivitātes ietvaros 

saņems vismaz 4500 pedagogu, bet visas aktivitātes ietvaros 

- līdz 2013.gadam - paredzēts atbalstīt 17 400 vispārējās un 

profesionālās izglītības iestāžu pedagogu. Aktivitātes finansē-

jums ir 20 miljoni latu – 17 miljoni latu ESF līdzekļi un 3 miljoni 

latu nacionālais publiskais finansējums. 

 

Šobrīd projekta vadības grupa tiekas ar skolotājiem un paš-

valdību pārstāvjiem novados un pilsētās, lai sniegtu detalizētu 

informāciju un diskutētu par projekta īstenošanu, īpašu uzma-

nību pievēršot pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas sistēmas ieviešanai skolās. Lai attīstītu skolotā-

ju karjeras izaugsmes iespējas un veicinātu viņu konkurētspē-

ju, jau iepriekš IZM tam piesaistījusi ESF līdzekļus nacionālās 

programmas „Pedagogu tālākizglītības tīkla izveide” ietvaros 

un tas tiek turpināts arī šajā aktivitātē, lai atbilstoši sagatavo-

tos tās ieviešanai nākotnē. 

Papildu informācija: projekta vadītāja Evija Papule, 

tālr.29340097. 

Mērķstipendijas var saņemt visi profesionālās  izglītības iestāžu audzēkņi 

Jau 2009.gada martā profesionālās izglītības iestāžu 2., 3. 

un 4.kursa audzēkņi, kuri sekmīgi mācās inženierzinātņu 

un tehnoloģiju, arhitektūras un būvniecības izglītības 

tematisko jomu programmās, sāka saņemt Eiropas Soci-

ālā fonda (ESF) atbalstu - mērķstipendiju. No šā gada 

1.septembra mērķstipndiju ir iespējams saņemt visu, arī 

1.kursa, sekmīgajiem audzēkņiem visās sākotnējās profe-

sionālās izglītības programmās.  

 

2009.gada 14.jūlijā tika pieņemti IZM sagatavotie Ministru 

kabineta noteikumi Nr.771 „Grozījumi Ministru kabineta 

2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 „Noteikumi par darbī-

bas programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildināju-

ma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti „Sākotnējās profesionālās izglītī-

bas pievilcības veicināšana”””, saskaņā ar kuriem finansējums 

mērķstipendiju izmaksai tika palielināts no 10 500 718 uz 25 

500 718 latiem, un tas deva iespēju paplašināt mērķstipendiju 

saņēmēju loku.  
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Tas nozīmē, ka ESF mērķstipendijas, sākot ar 2009.gada 

septembri, iespējams nodrošināt visu kursu sekmīgajiem 

audzēkņiem visās sākotnējās profesionālās izglītības prog-

rammās. 

 

Pagājušajā mācību gadā mērķstipendiju saņēma 5117 

audzēkņu. Šajā mācību gadā, oktobrī, stipendijas saņēma 

20217 audzēkņi. 

 

Šodienas izdevumā IZM projekta vadītājs Gunārs Krusts 

sniedz skaidrojumu par jautājumiem, kuri saistībā ar mērķsti-

pendiju saņemšanu uzdoti visbiežāk. 

 

Kritēriji mērķstipendiju piešķiršanai 

 

Mērķstipendijas piešķiršanas pamatkritēriji minēti MK noteiku-

mos - mērķstipendiju piešķir konkursa kārtībā attiecīgajai pro-

fesionālās izglītības iestādei noteiktā mērķstipendiju fonda 

ietvaros, ņemot vērā audzēkņu mācību sasniegumu rezultātus 

un mācību stundu apmeklētību. Izglītības iestāde arī apstipri-

na mērķstipendijas piešķiršanas nolikumu. 

 

Lai sniegtu skaidrojumu 

profesionālās izglītības 

iestādēm mērķstipendi-

jas piešķiršanas noliku-

ma izstrādei, kā arī no-

teiktu pamatnosacīju-

mus, kuri jāievēro piešķi-

rot mērķstipendijas, IZM 

izstrādājusi un ar Valsts 

izglītības attīstības 

aģentūru saskaņojusi Vadlīnijas profesionālās izglītības iestā-

dēm par noteikumiem mērķstipendiju piešķiršanai. 

 

Saskaņā ar MK noteikumiem un Vadlīnijām, mērķstipendiju 

piešķir konkursa kārtībā, ņemot vērā mācību sasniegumu 

rezultātus un mācību stundu apmeklētību, ja audzēknis ievēro 

šādus nosacījumus: 

 

ikmēneša sekmju vērtējumā (atestācijā) mācību sa-

sniegums katrā mācību priekšmetā  ir novērtēts vismaz 

ar četrām ballēm vai ir ieskaitīts; 

audzēknim nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu 

vairāk par divām mācību stundām vienā mācību nedēļā 

(attaisnoti ir kavējumi, ko apliecina darbnespējas lapa, 

ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes 

izsniegts dokuments). 

  

Mērķstipendijas apmērs 

 

Piešķiramās mērķstipendijas apmērs profesionālās izglītības 

iestādes 1.kursa audzēknim ir no 10 līdz 20 latiem mēnesī, 2., 

3. un 4.kursa audzēknim - no 20 līdz 50 latiem mēnesī. Mērķ-

stipendijas apmēru aprēķina, ievērojot iepriekšējā mēneša 

sekmju vidējo vērtējumu. 

 

Vienas izglītības iestādes ietvaros vienāda sekmība un ap-

meklētība nodrošina vienāda apmēra stipendiju. Atšķirība var 

būt starp dažādām izglītības iestādēm, atkarībā no sekmības 

un apmeklētības vispārējā līmeņa izglītības iestādē. 

 

Mērķstipendijas apmēru var samazināt līdz minimālajam ap-

mēram (1.kursa audzēknim – 10 latu, 2., 3. un 4.kursa 

audzēknim – 20 latu), ja jaunietis neievēro izglītības iestādes 

iekšējās kārtības noteikumus.  

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi saņem gan mērķsti-

pendiju, gan stipendiju, kas minēta normatīvajos aktos par 

valsts budžeta finansēto stipendiju saņemšanas kārtību. 

 

Kādos gadījumos mērķstipendiju nepiešķir 

 

Mērķstipendiju nepiešķir, ja ikmēneša sekmju vērtējumā 

audzēkņa mācību sasniegums ir mazāks par četrām ballēm 

vai nav ieskaitīts, vai ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi, 

un tie pārsniedz divas mācību stundas vienā mācību nedēļā. 

 

Ja audzēknim mērķstipendijas saņemšanas laikā zaudē tiesī-

bas saņemt mērķstipendiju vai vairs neatbilst nepieciešama-

jiem kritērijiem, viņam pārtrauc mērķstipendijas piešķiršanu. 

Tā, piemēram, mērķsti-

pendiju pārtrauc piešķirt, 

ja audzēknis atrodas 

ieslodzījuma vietā, ja 

veselības stāvokļa vai 

kāda cita iemesla dēļ 

atrodas akadēmiskajā 

atvaļinājumā, grūtniecī-

bas un dzemdību atva-

ļinājumā. 

 

Profesionālās izglītības iestādei ir tiesības mērķstipendijas 

piešķiršanas nolikumā noteikt papildu nosacījumus, kad mērķ-

stipendiju nepiešķir. 

  

Prioritātes mērķstipendijas saņemšanā 

 

Lai noteiktu projektam piešķirto finanšu līdzekļu vienmērīgu 

teritoriālo sadalījumu, MK noteikumi nosaka mērķstipendiju 

fonda apmēru katrai izglītības iestādei. Izglītības iestādēs, 

kurās ir ļoti augsts sekmības un apmeklētības vispārējais lī-

menis, ir iespējama mērķstipendiju piešķiršana konkursa kār-

tībā.  

 

Ja vairākiem mērķstipendijas pretendentiem ir līdzvērtīgi kon-

kursa rezultāta rādītāji, mērķstipendijas piešķiršanas komisija 

mērķstipendiju piešķir, ievērojot šādu secību:  

 

invalīdam, bārenim vai bez vecāku aizgādības palikušajam, 

kā arī izglītojamajam no trūcīgas ģimenes; 

audzēknim no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnus; 

audzēknim, kas ir godalgots starptautiskajos, valsts, reģi-

onālajos vai pašvaldību konkursos, skatēs vai izstādēs; 

audzēknim, kas piedalījies dažāda mēroga konkursos, ska-

tēs vai izstādēs vai iesaistīts skolas sabiedriskās dzīves 

aktivitātēs. 

Turpinājums no 6.lpp. 

Mērķstipendijas tiek piešķirtas, ievērojot demokrātijas un caurspīdīguma 

principu - profesionālā izglītības iestāde izstrādā un apstiprina 

mērķstipendijas piešķiršanas nolikumu, kā arī izveido mērķstipendijas 

piešķiršanas komisiju, kuras sastāvā iekļauj profesionālās izglītības iestādes 

administrācijas, pedagoģiskā personāla un audzēkņu pašpārvaldes 

pārstāvjus. 
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Izglītības sistēmas 

informatizācijas 

programmas 

„„Informācijas un 

komunikācijas teh-

noloģijas izglītības 

kvalitātei” Program-

mas 2007. – 2013. 

gadam” ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 

realizē trīs projektus - „Valsts izglītības informācijas sis-

tēmas 2.kārta”, „ Portāla skolas.lv attīstība (2.kārta)” un 

„Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta”. 

Projekti tiek finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) līdzekļiem.  

 

Pašlaik IZM noslēgusi divas vienošanās par projektu „Valsts 

izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” un „ Portāla skolas.lv 

attīstība (2.kārta)” ieviešanu. Vienošanās par projekta „Valsts 

pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta” ieviešanu ir sa-

skaņošanas stadijā. 

 

Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta 

 

Projekta mērķis ir, paplašinot Valsts izglītības informācijas 

sistēmas (VIIS) funkcionalitāti, nodrošināt ērtu elektronisko 

vidi ar izglītības procesu saistītās informācijas reģistrēšanai, 

apstrādei, izgūšanai un apmaiņai ar citām sistēmām. 

Projekta kopējais finansējums – Ls 1 938 918.55. Projekta 

ieviešanas laiks - 29 mēneši. 

Veicamie pasākumi: Izglītības biznesa procesu priekšizpētes 

veikšana un tehniskā projekta izstrāde informācijas sistēmas 

ieviešanai; VIIS 2.kārtas programmatūras izstrāde; VIIS 

2.kārtas infrastruktūras iegāde; sistēmas gala lietotāju un ad-

ministratoru apmācība; publicitātes pasākumu organizēšana. 

Projekta īstenošanas rezultātā VIIS kļūs par centrālo mez-

glu būtiskas daļas ar izglītības procesu saistītās informācijas 

glabāšanai, kā arī ar izglītības procesu saistītu informācijas 

sistēmu nodrošināšanai ar to. 

 

Šobrīd ir izstrādāta un akceptēta priekšizpētes fāzes doku-

mentācija, proti, - biznesa arhitektūra un tehniskā arhitektūra. 

Tie ir dokumenti, kas sākotnēji apraksta jaunās informācijas 

sistēmas funkcionalitāti un uzbūvi, kā arī nosaka specifikāci-

jas iepirkumu izsludināšanai par sistēmas programmatūras un 

infrastruktūras iegādi. Sagatavota un iesniegta dokumentāci-

ja, lai izsludinātu sistēmas programmatūras iepirkumu, kā arī 

notiek darbs, lai akceptētu, informācijas sistēmas tehniskās 

specifikācijas – programmatūras izstrādei un nepieciešamās 

datortehnikas iegādei. 

 

Portāla www.skolas.lv attīstība 2.kārta 

 

Projekta mērķis ir radīt vienotu piekļuves vidi visai ar izglītī-

bas procesu saistītajai informācijai visām procesā iesaistīta-

jām un ieinteresētajām pusēm. 

Projekta kopējais finansējums – Ls 3 509 041.60. Projekta 

ieviešanas laiks - 36 mēneši. 

Veicamie pasākumi: nepieciešamo portāla lietotāju vajadzī-

bu priekšizpētes veikšana un tehniskā projekta izstrāde; infor-

mācijas sistēmas 2.kārtas programmatūras izstrāde; informā-

cijas sistēmas 2.kārtas infrastruktūras iegāde; gala lietotāju un 

administratoru apmācība; publicitātes pasākumi. 

Projekta īstenošanas rezultātā skolu portāls kļūs par vieno-

tu piekļuves punktu ar izglītības procesu saistītās informācijas 

iegūšanai un dažādu e-pakalpojumu saņemšanai un sniegša-

nai skolotājiem, skolēniem, vecākiem u.c. 

 

Šobrīd ir izstrādāta un akceptēta priekšizpētes fāzes doku-

mentācija, proti, - biznesa arhitektūra un tehniskā arhitektūra. 

Tie ir dokumenti, kas sākotnēji apraksta jaunās informācijas 

sistēmas funkcionalitāti un uzbūvi, kā arī nosaka specifikāci-

jas iepirkumu izsludināšanai par sistēmas programmatūras un 

infrastruktūras iegādi. Ir sagatavota un iesniegta dokumentā-

cija, lai izsludinātu sistēmas programmatūras iepirkumu un 

notiek darbs, lai akceptētu, informācijas sistēmas tehniskās 

specifikācijas – programmatūras izstrādei un nepieciešamās 

datortehnikas iegādei. 

 

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta 

 

Kopā ar pieminētajiem projektiem ir uzsākts darbs arī pie tre-

šā projekta - „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 

2.kārta” ieviešanas. No konsultanta – SIA „Microsoft Latvia” ir 

saņemta priekšizpētes fāzes dokumentācija analīzei un ak-

ceptēšanai IZM.  

 

Nākamajā pusgadā projektos plānotās aktivitātes: 

Iepirkuma izsludināšana un pretendentu atlase projektu 

„Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” un „ Portāla 

skolas.lv attīstība (2.kārta)” informācijas sistēmu izstrādei.  

Pretendentu piedāvājumu izvērtēšana un līguma slēgšana 

par projektu „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” 

un „ Portāla skolas.lv attīstība (2.kārta)” programmatūras 

izstrādi un ieviešanu.  

Vienošanās noslēgšana ar atbildīgo iestādi - Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministriju - par projekta „Valsts 

pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta” ieviešanu un 

priekšizpētes fāzes dokumentācijas akceptēšana IZM. 

Iepirkuma izsludināšana par visiem trijiem projektiem nepie-

ciešamās datortehnikas iegādi un uzturēšanu projektu ie-

viešanas laikā.  

 

Lai nodrošinātu visu trīs projektu sekmīgu realizāciju, uz uz-

ľēmuma līguma pamata IZM no šā gada oktobra strādā pro-

jektu „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” un „ Por-

tāla skolas.lv attīstība (2.kārta)” vadītājs Intars Jurkāns. 

Visu apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība” ietvaros realizējamo projektu saskaņo-

tu virzību un kontroli nodrošina projektu koordinatore Olita 

Magone, kurai ir uzdota arī trešā projekta - „Valsts pārbaudīju-

mu informācijas sistēmas 2.kārta” - vadība. 

 

 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei 
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Realizēs 35 projektus zinātnes attīstībai Latvijā 

 

Jau tuvākajā laikā Latvijas zinātnieki sāks īstenot 35 da-

žādus projektus, kas izstrādāti Eiropas Sociālā fonda 

(ESF) aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zināt-

nei” (1.1.1.2.) ietvaros. Pirmās astoņas vienošanās ar pro-

jektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu Valsts 

izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) tika parakstītas 

17.novembrī. Vienošanās ar pārējo 27 projektu īstenotā-

jiem plānots parakstīt līdz novembra beigām. 

 

Pirmajai atklātas projektu iesniegumu atlases kārtai piešķirtais 

finansējums ir 40 miljoni latu. Projektu īstenotāji saņems pro-

jektu īstenošanai avansa maksājumu, kas nepārsniedz 20% 

no projektam paredzētā ESF un valsts budžeta apmēra.  

 

„ESF līdzekļi ir ilgi gaidīts un nozīmīgs atbalsts Latvijas zināt-

nei. Īpaši svarīgs tas ir laikā, kad būtiski veicināt zinātnē no-

darbināto skaita pieaugumu un sekmēt ārvalstīs strādājošo 

zinātnieku atgriešanos Latvijā. Esmu pārliecināta, ka šīs akti-

vitātes ietvaros ne vien tiks radītas darba vietas jaunai Latvi-

jas zinātnieku paaudzei, bet arī tiks veikti tādi pētījumi, ar ku-

riem Latvijai lepoties visā pasaulē,” uzskata VIAA direktore 

Dita Traidās.  

 

Izveidojot jaunas zinātniskās grupas un piesaistot tajās ievē-

rojamu skaitu jauno zinātnieku, Latvijas zinātnieki iecerējuši 

īstenot projektus tādās jomās kā ķīmija, farmācija, medicīna, 

fizika, bioloģija, matemātika, ģeoloģija, vides zinātne, lauk-

saimniecība, mežzinātne, mašīnzinātne, mehānika, informāci-

jas tehnoloģijas, elektronika, telekomunikācijas, enerģētika un 

materiālzinātne, kā arī humanitārās zinātnes.  

 

Medicīnas jomā ar šo projektu palīdzību paredzēts izveidot 

cinku saturošo enzīmu inhibitorus, īstenot pretvēža aktivitātes 

pētījumus, uzlabot neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanu ar 

jauna tipa priviliģētām struktūrām, izpētīt slimību patoģenēzes 

ģenētiskos un molekulāros mehānismus un izstrādāt jaunus 

terapijas un diagnostikas līdzekļus. 

 

Lauksaimniecības un vides nozarē plānots veikt pazemes 

ūdeľu pētījumus, nodrošināt Latvijas lašveidīgo zivju ezeru 

ilgtspējību, izstrādāt videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu 

šķirņu selekcijas tehnoloģijas, kā arī veikt videi draudzīgu 

audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas 

izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu.  

 

Projektu ietvaros plānots arī izpētīt nanomateriālus perspektī-

viem energoefektīviem risinājumiem, radīt jaunus grūti kūsto-

šus savienojumus nanopulveru iegūšanas paņēmienu un na-

nostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei, kā arī īstenot 

daudz citu pētījumu. 

 

Visu 35 apstiprināto projektu saraksts ir publicēts VIAA mājas 

lapā 

  

ESF aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” vispārējais 

mērķis ir nodrošināt zinātniskajā darbā nodarbināto skaita 

pieaugumu, sekmēt ārvalstīs strādājošo zinātnieku atgrieša-

nos Latvijā un ārvalstu zinātnieku piesaisti. Aktivitāte paredz 

atbalstu jaunu darba vietu izveidei zinātniekiem, to atalgoju-

mam un darba vietu uzturēšanas izdevumiem zinātniskajās 

institūcijās, jaunu zinātnisko grupu izveidošanai zinātnes pro-

jektu īstenošanai.  

Vienošanos paraksta VIAA direktore Dita Traidās un       

Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors Ivars Kalviņš 

Izsludināts Mūžizglītības programmas 2010.gada projektu pieteikumu konkurss 
 

Eiropas Komisija ir izsludinājusi konkursu projektu pieteikumiem Mūžizglītības programmā, tostarp ES profesionālās izglītības 

Leonardo da Vinci programmā. Programmu Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 

 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados EK ir noteikusi projektu veidiem atšķirīgus pieteikumu iesniegšanas gala termiņus: 

mobilitātes projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2010.gada 5.februārim, partnerības projektu pieteikumi - līdz 2010.gada 

19.februārim, inovāciju attīstības projektu pieteikumi - līdz 2010.gada 26.februārim, sadarbības tīkla projektu pieteikumi - līdz 

2010.gada 26.februārim, inovāciju pārneses projektu pieteikumi - līdz 2010.gada 26.februārim, sagatavošanas vizīšu pieteikumi 

iesniedzami visu gadu (vismaz 5 nedēļas pirms plānotās vizītes). 

 

Plašāka informācija VIAA mājaslapā 

 

http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/zinatne/zinatnes_apakshsad/?tl_id=363&tls_id=82).
http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/zinatne/zinatnes_apakshsad/?tl_id=363&tls_id=82).
http://www.viaa.gov.lv/lat/leonardo_da_vinci/leo_jaunumi/?text_id=1865
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Apspriešanai nodots profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas  

programmas projekts 

Lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti, ņemot 

vērā profesionālās izglītības iestāžu darbības izvērtēju-

mu, nozaru asociāciju priekšlikumus un vienlaikus vērtē-

jot demogrāfisko situāciju, Izglītības un zinātnes ministri-

ja (IZM) izstrādājusi profesionālās izglītības iestāžu opti-

mizācijas programmas projektu.  

 

Pēdējos gados daļai no profesionālās izglītības iestādēm ir 

grūtības nokom-

plektēt pilnas gru-

pas, kā rezultātā 

telpas ir nepiepildī-

tas un profesionā-

lās izglītības finan-

sējums lietots ne-

efektīvi, uzturot plašas nepiepildītas telpas tā vietā, lai nodro-

šinātu profesionālās izglītības iestāžu modernizēšanu. Nākot-

nē demogrāfiskā situācija pasliktināsies, kā rezultātā audzēk-

ľu skaits vidējā pakāpē nākamajos 5 gados samazināsies par 

45% (salīdzinot ar situāciju pirms 5 gadiem) un nākamajos 10 

gados samazināsies vidēji par 30% attiecībā pret situāciju 

šobrīd un pakāpeniski sasniegs patreizējo līmeni pēc 

2023.gada.   

 

Ľemot vērā minēto, programmas projekts paredz optimizēt 

IZM pārziņā esošo profesionālās izglītības iestāžu (59 profesi-

onālās izglītības iestādes, 10 koledžas, kuras īsteno sākotnē-

jās profesionālās izglītības programmas) tīklu un samazināt 

profesionālo skolu skaitu līdz aptuveni 33, vienlaikus paredzot 

šīs skolas pilnībā renovēt un aprīkot ar mūsdienīgām iekār-

tām, kā arī nodrošināt dienesta viesnīcu renovāciju.  12 no 33 

ir paredzēts veidot kā mūsdienīgus kompetenču centrus, kuri 

veiks metodiskās virsvadības un eksaminācijas centru funkci-

jas attiecīgajā reģionā. Profesionālās izglītības kompetences 

centru materiāli tehnisko bāzi paredzēts izmantot citu profesi-

onālās izglītības iestāžu audzēkņu apmācībai darbam ar jaun-

ākajām tehnoloģijām, izman-

tojot atbilstošus darbagaldus 

un iekārtas, kuras nav iespē-

jams nodrošināt katrai izglītī-

bas iestādei. Kompetenču 

centros plānots īstenot arī 

strādājošo kvalifikācijas cel-

šanu un bezdarbnieku pārkvalifikāciju.  

 

Turklāt programmas projekts paredz veicināt integrētu skatīju-

mu uz visa veida izglītības iestāžu tīklu reģionos, resursu 

efektīvas izlietošanas nolūkos integrējot vispārējās un profesi-

onālās izglītības iestādes, kas vienlaikus var būt arī pieaugu-

šo un neformālās izglītības centri. 

 

Profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas programmu pa-

redzēts īstenot 6 gadu laikā, galvenos reorganizācijas uzde-

vumus veicot nākamo divu gadu laikā. 

 

Ar programmas projektu var iepazīties IZM mājaslapā: 

Profesionālās izglītības iestādes sacentīsies par titulu “Profs 2009” 

Profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas programmu paredzēts 

īstenot 6 gadu laikā, galvenos reorganizācijas uzdevumus veicot 

nākamo divu gadu laikā. 

 

 

11.decembrī profesionālās izglītības iestādes konkursa finālā 

sacentīsies par titulu “Profs 2009”, apliecinot savas zināšanas 

par darba tiesību, darba drošības un sociālā dialoga jautāju-

miem. Katrs finālā uzvarējušās klases audzēknis saņems 

iPod NANO atskaņotāju, savukārt fināla dalībnieku pārstāvē-

tās izglītības iestādes saņems īpašu ,,Profs 2009" kausu un 

sporta inventāru 300 latu vērtībā 

 

Izvērtējot Latvijas Brīvo arodbiedrību (LBAS) savienības kon-

kursa “Profs 2009” pirmās kārtas rezultātus, oktobrī tika no-

skaidroti katra reģiona profesionālo skolu labākie kursi, kuri 

novembrī piedalījās konkursa reģionālajos pusfinālos. Pusfi-

nālu uzvarētāji no Rīgas un Rīgas rajona, Vidzemes, Kurze-

mes, Zemgales un Latgales reģiona savas zināšanas aplieci-

nās konkursa finālā. 

 

LBAS konkursu rīko ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbal-

stu, konkursu atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, Labklā-

jības ministrija, Valsts darba inspekcija un Darba drošības un 

vides veselības institūts.  

 

Konkursa galvenais mērķis ir veicināt profesionālo izglītības 

iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un 

drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī rosināt izglītības iestā-

des vairāk pievērsties jautājumiem, kas skar jauniešu gatavī-

bu sākt darba dzīvi.  

 

2008. gadā konkurss norisinājās otro reizi, un tajā piedalījās 

46 Latvijas profesionālās skolas no visiem Latvijas reģioniem. 

Rīgā un Rīgas rajonā labākie izrādījās Olaines Mehānikas un 

tehnoloģijas koledžas audzēkņi, Vidzemes reģionā - Ogres 

Profesionālās vidusskolas audzēkņi, Kurzemes reģionā - RTU 

Liepājas filiāles profesionālās vidusskola, Zemgales reģionā - 

Vecbebru Profesionālā vidusskola, savukārt Latgales reģionā 

- Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola. 

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/4482.html
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No 2009.gada 1.jūlija dar-

bu sākusi jauna Izglītības 

un zinātnes ministrijas 

padotības iestāde – Valsts 

izglītības satura centrs 

(VISC), kurš izveidots, 

reorganizējot Izglītības 

satura un eksaminācijas 

centru (ISEC), Valsts Jau-

natnes iniciatīvu centru 

(VJIC), Valsts speciālās 

izglītības centru (VSIC), 

Profesionālās izglītības 

administrāciju (PIA) un Vispārējās izglītības kvalitātes novēr-

tēšanas valsts aģentūru (VIKNVA). Par VISC direktoru kon-

kursa rezultātā kļuvis bijušā Valsts speciālās izglītības centra 

direktors Guntis Vasiļevskis. 

 

VISC direktora amata pienākumus pildāt trešo mēnesi. 

Vai, jūsuprāt, vairāku iestāžu apvienošana vienā ir attais-

nojusi izvirzītos mērķus - mazināt birokrātisko aparātu, 

nodrošināt valsts budžeta līdzekļu efektīvāku izlietoju-

mu? 

  

Manuprāt, lielākais ieguvums ir tas, ka pirmo reizi vienā iestā-

dē kompleksi tiek skatīti jautājumi gan par vispārējās, gan 

profesionālās izglītības saturu. Tāpat paralēli izglītības stan-

dartiem un mācību programmām tiek risināti ar bērnu, jaun-

iešu brīvā laika un interešu izglītību saistīti jautājumi. Tāpēc 

man gribas apgalvot, ka visu reorganizēto iestāžu funkciju 

apvienošanā būtiskākais ir nevis finansiālais ieguvums, bet 

iespēja paskatīties uz sistēmu kopumā, operatīvi un kvalitatīvi 

risinot gan problēmas, gan strādāt pie attīstības. Protams, no 

otras puses, apvienotajā centrā strādāt ir sarežģītāk nekā 

nelielā iestādē, kuras kompetence ir daudz šaurāka un vieg-

lāk pārraudzīt konkrētajā jomā veicamos uzdevumus.  

 

Cik darbinieku strādā VISC, kādas ir centra funkcijas? 

 

VISC ir trīs departamenti - Izglītības satura departaments, 

Valsts pārbaudījumu departaments un Interešu izglītības un 

tālākizglītības departaments, kopējais darbinieku skaits centrā 

ir 94. No ISEC jaunajā iestādē darbu turpina 64%, no PIA – 

79%, no VJIC – 46%, no VISC – 67% darbinieku.  

  

VISC funkcijas var iedalīt vairākās lielās daļās – izglītības 

saturs, valsts pārbaudījumi, interešu izglītība un tālākizglītība. 

Centrs nodrošina mācību satura izstrādi vispārējā izglītībā un 

pārrauga tā īstenošanu, nodrošina profesionālās pamatizglītī-

bas, arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālāk-

izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes 

izglītības satura izstrādi atbilstoši valsts standartiem. VISC 

nodrošina skolēnu mācību sasniegumu novērtēšanu valsts 

pārbaudījumos vispārējā izglītībā un vienotu profesionālās 

izglītības valsts pārbaudījumu satura izstrādi un norisi. Viena 

no deleģētajām funkcijām ir arī koordinēt vispārējās izglītības 

un profesionālās izglītības standartiem atbilstošas mācību 

literatūras izstrādi. Svarīga centra funkcija ir valsts valodas 

prasmes pārbaužu organizēšana, lai iegūtu apliecību profesi-

onālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēša-

nās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā ie-

dzīvotāja statusa iegūšanai. 

 

VISC speciālisti arī koordinē interešu izglītības sistēmas dar-

bību un īsteno atbalsta pasākumus bērnu un jauniešu perso-

nības attīstībai, spēju un talantu pilnveidei, kā arī koordinē un 

īsteno pedagogu profesionālo pilnveidi. Viens no ļoti svarī-

giem uzdevumiem ir - nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi, kas jo īpaši 

aktuāls šobrīd, kad Latvija gatavojas X Latvijas skolu jaunat-

nes dziesmu un deju svētkiem. 

 

Īpaša saruna varētu būt par VISC funkciju - koordinēt atbalsta 

sistēmas darbību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi bērniem ar 

īpašām vajadzībām. Ja vispārējā izglītībā šajā jomā sperts 

nozīmīgs solis uz priekšu, uzsākot realizēt iekļaujošo izglītību, 

tad profesionālajā izglītībā darāmā vēl ļoti daudz.  

 

Vai šajā mācību gadā gaidāmas kādas izmaiņas saistībā 

ar valsts pārbaudījumu kārtošanu?  

 

Pirmām kārtām izmaiņas skārušas valsts pārbaudījumu skai-

tu. Tā, vidusskolu absolventiem būs jākārto centralizētie eksā-

meni ne mazāk kā četros mācību priekšmetos līdzšinējo piecu 

vietā: latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, matemātikā un 

vienā priekšmetā pēc paša skolēna izvēles (vairs netiek orga-

nizēts eksāmens, kuru līdz šim varēja izvēlēties skola). Esam 

atteikušies arī no vairākām ieskaitēm, šajā mācību gadā vi-

dusskolēniem būs jākārto ieskaite tikai informātikā, bet plā-

nots, ka 2010./2011.mācību gadā nebūs arī šīs ieskaites. Līdz 

ar to meklēsim citus veidus, kā jauniešiem apliecināt savas 

datorprasmes, kas ir viena no būtiskām kvalifikācijas pras-

mēm darba tirgū.  

Ļoti ceram, ka šajā mācību gadā vidusskolēni centralizētajiem 

eksāmeniem varēs pieteikties elektroniski. 

 

9.klašu absolventiem, sākot ar šo mācību gadu, svešvalodas 

ieskaites vietā plānots eksāmens, bet nebūs jākārto ieskaite 

sportā un dabaszinībās. Manuprāt, ieskaite nav vienīgais 

veids, kā sistemātiski un nopietni pārbaudīt skolēna prasmes 

sportā vai jebkurā citā mācību priekšmetā.  Tas tiek darīts 

katra semestra beigās, tāpēc noteikti nevar uzskatīt, ka ie-

skaites atcelšana varētu ietekmēt skolēnu attieksmi pret fizis-

kajām aktivitātēm un veselīgu dzīvesveidu. 

Saistībā ar profesionālo izglītību, plānojam, ka jau šopavasar 

atsevišķās programmās kvalifikācijas eksāmena teorētisko 

daļu jauniešiem būs iespējams kārtot elektroniski.  

Pārskata izglītības saturu sākumskolas posmā un gatavojas  

Skolēnu dziesmu un deju svētkiem 

Intervija  
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Profesionālajās izglītības iestādēs kvalifikācijas eksāmeni 

notiek divas reizes gadā, pavasara un ziemas sesijas laikā, 

un  ziemas sesijā pārbaudījumu kārtotāju skaits ir daži simti, 

nevis tūkstoši, kā tas ir vispārējā izglītībā, tāpēc jauno eksā-

menu kārtošanas sistēmu būs vieglāk aprobēt, lai pēc tam 

ieviestu plašākā mērogā. 

 

Vai izmaiņas skārušas arī valsts valodas prasmes pār-

baužu organizēšanu?  

 

Samazinātā finansējuma dēļ arī Valsts valodas prasmes pār-

baudes nodaļa kļuvusi par diviem speciālistiem mazāka, taču 

ar pilnu atbildību varu apgalvot, ka mūsu klienti kvalitātes at-

šķirības noteikti neizjūt, varbūt vienīgi ilgāk nākas gaidīt rindā, 

lai varētu kārtot pārbaudījumu. 

 

2009.gada 1.septembrī stājās spēkā jauni Ministru kabineta 

"Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts va-

lodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pie-

nākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņem-

šanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa ie-

gūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbau-

di". Valsts valodas prasmes pārbaudes rakstveida daļa tagad 

ir papildināta ar klausīšanās prasmes pārbaudi. Ir mainīta 

pieteikšanās kārtība – uz eksāmenu vairs nevar pieteikties pa 

tālruni, ir jāierodas personīgi un jāaizpilda iesniegums vai 

jānosūta tas pa pastu vai elektroniska dokumenta formā. 

Jaunajos noteikumos ir paplašināts to personu loks, kas atbrī-

voti no pārbaudes vai kuriem ir atvieglojumi pārbaudes kārto-

šanā ilgstošu vai nenovēršamu veselības traucējumu dēļ. 

Tāpat kā iepriekš, arī šobrīd komisija dodas pieņemt eksāme-

nus ārpus Rīgas, komisija strādā arī sestdienās. Rindā šobrīd 

vidēji jāgaida 2-3 mēneši. 

 

Kā vienu no svarīgām VISC funkcijām minējāt X Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšana? Kā no-

rit gatavošanās šim nozīmīgajam notikumam?  

 

Iepriekšējo skolēnu dziesmu svētku organizatore, bijusī Valsts 

jaunatnes iniciatīvu centra direktore Agra Bērziņa ir mana 

vietniece, Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta 

direktore, tāpēc esmu pilnīgi drošs, ka rūpes par nākamā ga-

da svētkiem ir īstena profesionāļa rokās. Gan dejotāju, gan 

dziedātāju, gan pūtēju orķestru programma ir pabeigta un 

izmēģināta, tātad – satura jomā viss rit, kā plānots. Protams, 

priekšā ir ļoti liels organizatoriskais darbs, lai ikviens dalīb-

nieks, kurš atbrauks uz Rīgu, patiešām justos kā svētkos un 

šo sajūtu aizvestu līdzi uz mājām visos Latvijas novados. Jā-

teic, līdzekļu trūkuma dēļ svētku dalībniekiem nebūs iespēju 

Rīgā pavadīt tik daudz dienu, cik sākotnēji plānots, taču esam 

pārliecināti, ka arī X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, 

tāpat kā visi iepriekšējie, būs skaists un saviļņojošs pasā-

kums, kas bērniem un jauniešiem ļaus justies lepniem un iz-

just piederību savai zemei. 

 

Kuri šobrīd ir svarīgākie VISC darba kārtības jautājumi?   

 

Stratēģiskās analīzes komisijas šā gada augusta pētījumā 

lielākā daļa aptaujāto izteikuši viedokli, ka nepieciešams no-

drošināt augstāku izglītības kvalitāti, lielāku uzmanību veltot 

nevis faktiem, bet praktiskiem jautājumiem. Arī augusta peda-

gogu konferencēs skolotāji diskutēja, ka atsevišķu posmu 

sākumskolas saturs ir pārāk teorētisks un ne vienmēr piemē-

rots bērnu vecumposma īpatnībām. Otrs šīs diskusijas as-

pekts ir vidusskolu beidzēju vecums: lielākā daļa jauniešu 

12.klasi beidz 19 gadu vecumā. Ja valsts, nemazinot izglītī-

bas kvalitāti, rastu iespēju jaunajam cilvēkam gadu ātrāk no-

kļūt darba tirgū, ievērojami palielinātos darbaroku skaits un 

palielinātos saražotā valsts kopprodukta daudzums. Par 

abiem šiem jautājumiem – sākumskolas izglītības saturu un 

skolu beigušo jauniešu vecumu - šobrīd tiek ļoti daudz disku-

tēts. Viens no izskanējušiem priekšlikumiem – beigt vidussko-

lu gadu ātrāk, bet tādā gadījumā arī jāpasaka, ka arī iemācīts 

tiks mazāk. Otrs priekšlikums – gadu ātrāk sākt organizēto 

izglītības procesu skolai. Speciālisti norāda – ja ir iespējams 

atrast veidu, formu, paņēmienus un mācību metodes, lai tās 

atbilstu sešgadīgo bērnu vecumposmam, kā arī attiecīgi saga-

tavot pedagogus, tad iespējams sasniegt plānoto rezultātu. 

Un, lūk, tieši šie jautājumi šobrīd ir mūsu centra dienaskārtībā. 

Ir noslēdzies konkurss par 163 ekspertu piesaisti šim darbam. 

Ekspertu vidū vēlamies redzēt augstskolu mācībspēkus, izglī-

tības ekspertus, metodiķus un skolotājus gan no lielākām, 

gan mazākām skolām, lai jau sākotnēji tiktu uzklausīti visu 

pušu viedokļi. Ir izveidotas vairāk nekā 10 darba grupas, kuru 

uzdevums būs pārskatīt un izvērtēt sākumskolas mācību sa-

turu. Pēc tam tiks izstrādāti mācību līdzekļi un metodiskie 

materiāli, kā arī nodrošināta pedagogu tālākizglītība.  

Jau no šā mācību gada sākuma gandrīz ik nedēļu darba gru-

pās pulcējas mācību priekšmetu speciālisti, lai apzinātu rak-

sturīgākās problēmas, noteiktu labākās prakses piemērus un 

veiktu uzlabojumus. 

     

Vai samazinātā finansējuma apstākļos nākamajā gadā 

neradīsies problēmas organizēt vispārizglītojošo un pro-

fesionālās izglītības pedagogu tālākizglītību un profesi-

onālo pilnveidi?  

 

2010.gada valsts budžetā līdzekļu pedagogu tālākizglītībai 

tiešām ir atvēlēts maz  finansiālo līdzekļu. Taču pedagogiem ir 

iespējas izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu piedā-

vātās iespējas paaugstināt savu kvalifikāciju. 

 

VISC jau gandrīz gadu īsteno ESF projektu „Dabaszinātnes 

un matemātika”, kura mērķis ir pilnveidot mācību saturu da-

baszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos 7. - 9. klases 

posmā. Skolotāji no projekta atbalsta skolām aktīvi piedalās 

tālākizglītības kursos, kuri sākās jau šā gada oktobrī. Šajā 

pusgadā  notiek kursu programmu aprobācija jeb pārbaudīša-

na praksē, lai 2010. un 2011. gadā tos varētu piedāvāt visiem 

Latvijas skolu skolotājiem, kuri pasniedz bioloģiju, ķīmiju, fizi-

ku un matemātiku 7.-9.klasē..  

 

Savukārt ESF aktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu 

kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” ietva-

ros, kuras īstenošanu plānots uzsākt jau šajā mācību gadā, 

līdztekus profesionālo prasmju pilnveidei mācību priekšmetos, 

skolotājiem būs iespēja pilnveidot prasmes arī informācijas 

tehnoloģijās un svešvalodās. 

Turpinājums no 11.lpp. 
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Jaunākie Eurydice tīkla izdotie izglītības pamatrādītāji aicina aplūkot situāciju Latvijā 

Eiropas kontekstā 

 Eurydice tīkla sagatavotā 

publikācija „Izglītības pa-

matrādītāji Eiropā, 

2009.gada izdevums” ar 

121 indikatora palīdzību 

plaši ataino jaunākās ten-

dences izglītības sistēmu 

organizācijā un darbībā 31 

Eiropas valstī (ES dalībval-

stīs, Islandē, Lihtenšteinā, 

Norvēģijā un Turcijā). Pub-

likācija tiek tulkota latviešu 

valodā, izmantojot Eiropas 

Komisijas granta līdzekļus. 

Izdevums latviešu valodā 

elektroniskā formātā būs 

pieejams 2010.gada pirmajā pusē. 

 

Izdevumā ir piecas pamatnodaļas: 

I Konteksts (demogrāfiskie un nodarbinātības rādītāji) 

II Izglītības sistēmu organizācija (sistēmu struktūra, mērķi un 

vērtēšana, lēmumu pieņemšana) 

III Līdzdalība izglītībā  

IV Resursi (finansējums, aprīkojums, pedagogi, vadība) 

V Absolventi un iegūtā izglītība 

 

Starp izdevuma pamatvēstījumiem var minēt: 

 

1. Demogrāfiskās izmaiņas  

Aplēses par iedzīvotāju skaitu ES norāda uz skolas vecuma 

iedzīvotāju skaita vispārēju samazināšanos, lai gan vajadzība 

visiem pilsoņiem apgūt mūsdienīgas prasmes un zināšanas 

tikai pieaug. Tajā pašā laikā tā skolotāju vecuma grupa, kas 

tuva pensionēšanās vecumam, ir diezgan liela, un daudzās 

valstīs jau tuvākajā nākotnē notiks plaša skolotāju pensionē-

šanās, kas izraisīs skolotāju trūkumu noteiktās jomās. Šīs 

demogrāfiskās izmaiņas ir izaicinājums izglītības sistēmām, 

taču tā ir arī iespēja izglītības sistēmas atjaunināt, moderni-

zēt, padarīt efektīvākas un kvalitatīvākas. Attēlā redzams, ka, 

atbilstoši statistiskajām prognozēm, Latvijā 10-14 gadus vecu 

jauniešu skaits šajā desmitgadē samazinājies gandrīz uz pusi 

– visvairāk Eiropā, bet, skatoties divdesmit gadu periodā, sa-

mazinājums ir gandrīz 42 procenti. 

 

2. Ilgāks obligātās izglītības periods un līdzdalības augst-

ākajā izglītībā nozīmīgs kāpums  

Vairumā Eiropas valstu obligātā izglītība ilgst deviņus vai des-

mit gadus, bet piecgadīgs bērns šodien var rēķināties, ka iz-

glītībā būs jāpavada vidēji 17 gadi, jo kopumā izglītības ilgu-

mam ir tendence palielināties. Kopš 1998.gada ir nepārtraukti 

audzis augstākajā izglītībā studējošo skaits, sasniedzot vairāk 

nekā 18 miljonus (25% pieaugums astoņos gados). Tagad 

trešdaļa no visiem 20-22 gadus vecajiem jauniešiem apgūst 

augstākās izglītības programmas. Kopumā sieviešu līdzdalība 

augstākajā izglītībā ir augstāka nekā vīriešu līdzdalība 

(studējošo sieviešu un vīriešu proporcija ir 123:100), taču 

nozīmīgas atšķirības vērojamas atsevišķās studiju jomās. 

 

3. Nostiprinās skolu patstāvība apvienojumā ar ārējās 

vērtēšanas palielināšanos, taču pieejas rezultātu publis-

košanā ir atšķirīgas  

Skolu autonomijas nostiprināšanās ir gandrīz universāla ten-

dence, ko pavada regulāras un sistemātiskas izglītības sistē-

mu, iestāžu un darbinieku vērtēšanas attīstība. Sākot ar 

2000.gadu, ir mainījušās Eiropas mēroga tendences kvalitā-

tes vērtēšanā, piemēram, daudzām valstīm ieviešot standarti-

zētu vērtēšanu. Taču politika attiecībā uz rezultātu publisko-

šanu ļoti atšķiras, jo tikai dažas valstis to dara regulāri. 

 

„Izglītības pamatrādītāji Eiropā” sniedz atbildes arī uz dau-

dziem citiem jautājumiem, piemēram: 

Cik liela dažādās Eiropas valstīs ir vecāku izvēles brīvība 

izlemt, kuru skolu viņu bērni varētu apmeklēt?  

Kuras valstis vienam skolēnam tērē visvairāk?  

Kuras valstis savus skolotājus apmaksā vislabāk attiecībā 

pret IKP uz vienu iedzīvotāju?  

Cik daudz stundu nedēļā skolotājiem ir pienākums mācīt?  

Kurās valstīs ir jāmaksā studiju maksa par augstāko izglī-

tību, un cik daudz tās iekasē?  

Kā tiek mācīti skolēni, kuru dzimtā valoda atšķiras no sko-

las mācību valodas? 

 

Izdevuma informācija ir ārkārtīgi vērtīgs materiāls izglītības 

politikas veidotājiem un pētniekiem, jo ļauj no neitrāla – Eiro-

pas – skatu punkta paraudzīties uz daudziem Latvijā aktu-

āliem izglītības sistēmu jautājumiem. Interesantu un alternatī-

vu skatījumu var rast, piemēram, gan pedagogu skaita, gan 

imigrantu izglītības statistikā. Eurydice tīkla Latvijas nodaļa 

aicina veicināt objektīvu skatījumu uz izglītības procesiem 

Latvijā, skatot tos Eiropas kontekstā Eurydice – Eiropas izglī-

tības sistēmu informācijas tīkls (www.eurydice.org) – apkopo 

informāciju un veido analītiskus apskatus par Eiropas izglītī-

bas sistēmām un izglītības politiku. Tīklā darbojas 35 nacionā-

lās nodaļas 31 Eiropas valstī (ES Mūžizglītības programmas 

dalībvalstīs (ES dalībvalstis, EEZ valstis un Turcija)). Tīkla 

darbību koordinē un vada ES Izglītības, audiovizuālās jomas 

un kultūras izpildaģentūra Briselē, kas redakcionāli izstrādā 

publikācijas un datubāzes. 

 

Vairāk informācijas: 

 

Publikācija „Izglītības pamatrādītāji Eiropā, 2009. gada izde-

vums” (angļu val.): 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/

key_data_series/105EN.pdf 

 

Eiropas Komisija: 2008. ziņojums par Lisabonas mērķu sa-

sniegšanas progresu izglītībā un praktiskajā apmācībā – rādī-

tāji un atsauces līmeņi (angļu val.) 

http://www.eurydice.org/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/105EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/105EN.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/progressreport_en.html
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/progressreport_en.html
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/progressreport_en.html
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25.novembrī noslēdzās konkursa „Gada sporta skolotājs” otrā 

kārta un kļuvuši zināmi konkursa finālisti – tie ir Antra Šverna 

(Rīgas 41.vidusskola), Genādijs Buzoverovs (Saldus sākum-

skola) un Maija Priedīte (Valmieras Valsts ģimnāzija). 

 

Ľemot vērā pirmās kārtas rezultātus, otrajai kārtai tika izvirzīti 

seši pedagogi - Genādijs Buzoverovs (Saldus sākumskola), 

Aira Kurtiņa (Krimuldas vidusskola), Jānis Leitis (Jelgavas 

Valsts ģimnāzija), Maija Priedīte (Valmieras Valsts ģimnāzija), 

Māris Stabiņš (Grundzāles pamatskola) un Antra Šverna 

(Rīgas 41.vidusskola). 

Otrajā kārtā konkursa vērtēšanas komisija Rīgas 85. vidus-

skolā klātienē vēroja un vērtēja pretendentu vadītās sporta 

stundas un pēc noteiktiem kritērijiem piešķīra punktus. Trīs 

dalībnieki ar lielāko punktu skaitu ir nominēti titulam „Gada 

sporta skolotājs” un pedagogs, kurš ieguvis vislielāko punktu 

skaitu, saņems titulu „Gada sporta skolotājs”. Konkursa uzva-

rētājs tiks paziņots „Latvijas Gada balva sportā 2009” apbal-

vošanas ceremonijā 23.decembrī, Sapņu fabrikā. Ceremoniju 

tiešraidē translēs Latvijas Televīzijas 1.kanāls. 

 

Visi otrās kārtas dalībnieki balvās ir saņēmuši konkursa atbal-

stītāju - biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” - dāvātos su-

venīrus un biedrības „Latvijas Basketbola savienība” sadarbī-

bā ar Latvijas Jaunatnes basketbola līgas oficiālo tehnisko 

sponsoru „Molten” dāvātās bumbas volejbolam un basketbo-

lam. Dalībnieki, kas nominēti titulam „Gada sporta skolotājs”, 

saņēmuši konkursa atbalstītāju - veikala „Sport 2000” - dāvā-

tās dāvanu kartes 50 latu apmērā un SIA „Mediju Nams” dā-

vātos žurnāla „Sporta Avīze” gada abonementus. 

Konkursu „Gada sporta skolotājs” ceremonijas „Latvijas Gada 

balva sportā” ietvaros IZM rīko jau piekto gadu un tā mērķis ir 

popularizēt sporta skolotāja nozīmi veselīgas jaunās pa-

audzes izglītošanas procesā un noteikt profesionālāko sporta 

skolotāju valstī. 

 

Vērtēšanas komisijā strādāja pārstāvji no IZM, Valsts izglītī-

bas satura centra, 2009.gada Eiropas čempione pludmales 

volejbolā Inguna Minusa, „Sporta Avīze” galvenais redaktors 

Ēriks Strauss, veikalu tīkla „Sport 2000” Mārketinga un tir-

dzniecības daļas vadītāja Laura Lapiņa un eksperts, kura 

personība joprojām tiek paturēta noslēpumā. 

23.decembrī tiks paziņots titula „Gada sporta skolotājs” ieguvējs 

No kreisās: Saldus sākumskolas skolotājs Genādijs Buzoverovs, 

Rīgas 41.vidusskolas skolotāja Antra Šverna un Valmieras Valsts 

ģimnāzijas sporta skolotāja Maija Priedīte. 

Rit Valmieras Valsts ģimnāzijas sporta skolotājas Maijas Priedītes vadītā sporta stunda Rīgas 

85.vidusskolā. 

Sporta stundu vada Jelgavas Valsts 

ģimnāzijas sporta skolotājs Jānis 

Leitis. 
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Olimpisko spēļu medaļniekam, pasaules rekordistam, 

vairākkārtējam Eiropas čempionam, visu laiku labākajam 

šķēpmetējam Jānim Lūsim pasniegts augstākais Latvijas 

valdības apbalvojums – Ministru kabineta balva. 

Kopīgi ar Latvijas Olimpisko komiteju un Latvijas Olim-

piešu klubu  J.Lūsi balvas saņemšanai izvirzīja Izglītī-

bas un zinātnes ministrija. Balva tika pasniegta par izci-

liem sasniegumiem sportā, par olimpiskās kustības prin-

cipu ievērošanu, par Latvijas vārda nešanu pasaulē un 

par ilggadīgu un neatlaidīgu darbu Latvijas šķēpmeša-

nas attīstībā. 

 

Balvu laureātam pasniedza Ministru prezidents Valdis 

Dombrovskis un Ministru kabineta Apbalvošanas pado-

mes priekšsēdētāja, izglītības un zinātnes ministre Tat-

jana Koķe. Jāni Lūsi sveica arī Izglītības un zinātnes 

ministrijas Sporta departamenta direktore Agra Brūne, 

LOK prezidents Aldons Vrubļevskis un Olimpiešu kluba 

prezidente Inese Jaunzeme. 

 

1995.gada 8.augustā Ministru kabinets pieņēma lēmu-

mu, ar kuru tika nodibināta Ministru kabineta balva par 

nozīmīgiem darbiem vai nopelniem demokrātiskas un 

tiesiskas Latvijas valsts attīstībā, saimnieciskajā vai 

sabiedriskajā darbībā vai citās valstij nozīmīgās jomās. 

Ministru kabineta balvu pasniegta jau 14 reižu.  

 

Šī balva ir naudas summa 5000 latu apmērā, Goda diploms 

un krūšu nozīme, to piešķir par darbiem, kas paveikti iepriek-

šējā gadā, vai par nopelniem ilgākā laikposmā. 

Šķēpmetējam Jānim Lūsim pasniegts augstākais Latvijas valdības apbalvojums  

No kreisās: LOK prezidents Aldons Vrubļevskis, Izglītības un zinātnes 

ministrijas Sporta departamenta direktore Agra Brūne, Jāņa Lūša dēls 

Voldemārs Lūsis, Jānis Lūsis, un Olimpiešu kluba prezidente Inese 

Jaunzeme. 

Ministru kabinets 2009.gada 24.novembrī apstiprinājis rīkoju-

ma projektu „Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā 

esošo sporta politikas īstenošanā iesaistīto valsts aģentūru 

reorganizāciju”, kas paredz reorganizēt 8 Izglītības un zināt-

nes ministrijas (IZM) padotībā esošās valsts aģentūras, kuras 

nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības apguvi un 

sniedz metodisko un organizatorisko atbalstu attiecīgo sporta 

veidu treneriem, sportistiem un sporta speciālistiem. 

 

Rīkojuma projekts paredz, ka valsts aģentūru „Specializētā 

airēšanas sporta skola” un valsts aģentūru „Latvijas bērnu un 

jaunatnes kamaniņu sporta skola” līdz 2009.gada 

31.decembrim reorganizēs, pievienojot tās Murjāņu sporta 

ģimnāzijai, kura turpmāk īstenos reorganizēto valsts aģentūru 

īstenotās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. 

Ikvienam audzēknim būs iespēja turpināt mācības izvēlētajās 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās, bet spor-

tisti un sporta federācijas arī turpmāk varēs saņemt nepiecie-

šamo metodisko atbalstu. 

 

Līdz 2009.gada 31.decembrim paredzēts reorganizēt valsts 

aģentūru „Nacionālais olimpiskais sporta metodiskais centrs”, 

nododot atsevišķas tās īstenotās funkcijas IZM un tās padotī-

bas iestādei - Izglītības kvalitātes valsts dienestam. 

 

Tāpat paredzēts reorganizēt valsts aģentūru „Jaunatnes Bas-

ketbola metodiskais centrs”, valsts aģentūru „Latvijas Šķēpa 

mešanas metodiskais centrs”, valsts aģentūru „Lietišķo sporta 

veidu centrs „Kleisti””, valsts aģentūru „Kalnu slēpošanas 

sporta centrs” un valsts aģentūru „Hokeja un slidošanas spor-

ta skola”. Lai nodrošinātu iespēju reorganizēto valsts aģentū-

ru audzēkņiem turpināt treniņu darbu attiecīgajā sporta veidā 

un turpinātu sniegt metodisko un organizatorisko atbalstu 

sporta veidu treneriem, sportistiem un sporta speciālistiem, 

IZM slēgs trīspusējus līgumus ar biedrību „Latvijas Sporta 

federāciju padome” (LSFP) un attiecīgo sporta federāciju, 

2010.gadā paredzot finanšu līdzekļu (dotācijas) piešķiršanu 

no valsts budžeta līdzekļiem šajās sporta federācijas nodarbi-

nāto sporta speciālistu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Rīkojumā paredzēts, 

ka, izvērtējot līdzšinējo valsts aģentūrās strādājošo sporta 

treneru un metodiķu darba rezultātus, sporta federācijām jā-

piedāvā turpināt darba tiesiskās attiecības ar sporta speciālis-

tiem, kas uzrādījuši kvalitatīvus darba rezultātus un ir augstu 

novērtēti sporta nozares speciālistu, bērnu, jauniešu un vecā-

ku vidū. 

 

LSFP ir paudusi atbalstu šādam modelim, uzsverot, ka tas 

saglabās iespēju treneriem turpināt iesākto gan jaunatnes 

sportā, gan augstu sasniegumu sportā, vienlaikus netērējot 

līdzekļus procesa administrācijai un nekustamo īpašumu ap-

saimniekošanai. 

Turpmāk sporta speciālisti atalgojumu saņems no sporta federācijām  
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Latgales Transporta un sakaru tehniskajā skolā (LTSTS) 

zināšanas un arodu šobrīd klātienē apgūst 1047 audzēk-

ņi, savukārt vēl 150 mācās neklātienē. Skolas direktors 

Romualds Maculevičs nupat atskatījies uz 15 šajā skolā 

aizvadītajiem gadiem un ne bez pamata ir lepns par savu 

mācību iestādi, tās pedagogiem un absolventiem. 

 

„Profesionālā izglītība nenoliedzami ir valsts izaugsmes stūr-

akmens. Tieši tāpēc mēs savā skolā profesionālās izglītības 

latiņu esam pacēluši un cenšamies turēt augstu, jo tikai izglī-

toti sava aroda profesionāļi būs tie, kas sekmēs Latvijas iz-

augsmi,” saka R.Maculevičs. 

 

Pieprasītākās – ar dzelzceļa jomu saistītās profesijas 

 

LTSTS var apgūt ar dzelzceļa transportu, dzelzceļa pakalpo-

jumiem, autotransportu, enerģētiku, metālapstrādi, komerczi-

nībām, grāmatvedību, programmēšanas, sekretariāta un biro-

ja darbu saistītas profesijas. Vispieprasītākās ir lokomotīvju 

saimniecības tehniķis, dzelzceļa transporta pārvadājumu or-

ganizācijas un kustības organizators, transporta pārvadājumu 

komercdarbinieks, kā arī automehāniķis. 2009.gada uzņem-

šanā 80% no pretendentiem kā pirmo profesiju izvēlējās ap-

gūt profesiju „Lokomotīvju tehniķis”. ”Interese gandrīz tik liela, 

kā savā laikā par kosmonautiem,” smej direktors. 

 

Direktora vietniece Lidija Plavinska stāsta, ka šogad 9.klašu 

beidzēji vislielāko interesi izrādījuši par lokomotīvju saimniecī-

bas tehniķa, dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas 

un kustības organizatora, transporta pārvadājumu komercdar-

binieka , automehāniķa un programmēšanas tehniķa profesi-

jām. Konkurss uz automehāniķiem bijis tik liels, ka rezul-

tātā uzņemtas divas budžeta grupas. Visās grupās ir 

maksimāli pieļaujamais audzēkņu skaits - 30. 

 

Skolai ir veiksmīga sadarbība ar Latvijas Dzelzceļu, Metālap-

strādes un Mašīnbūves asociāciju, dažādiem autoservisiem 

Daugavpilī un ārpus pilsētas, ar Daugavpils lokomotīvju re-

monta rūpnīcu, „Ziegler” mašīnbūvi, Austrumu Elektriskajiem 

tīkliem, dažādām firmām, kas darbojas datortīklu, ekonomikas 

un biroja darba organizēšanas jomā. Audzēkņi šajos uzņēmu-

mos iziet praksi un daudzi no viņiem tajos paliek strādāt. 

 

Pirms iestāšanās jākārto eksāmeni 

 

LTSTS pilnībā apgāž stereotipus, ka uz profesionālās izglītī-

bas iestādēm dodas tie, kuri nevienā citā mācību iestādē ne-

tiek. Tieši otrādi – lai iestātos LTSTS, pamatskolu beidzējiem 

nepietiek vien atnākt un uzrādīt skolas beigšanas apliecību, 

bet ir jānokārto vairāki iestājeksāmeni – matemātikā, fizikā, 

ķīmijā, latviešu valodā un svešvalodā. Lai tas nešķistu kā ne-

pārvarams šķērslis, skola gan ziemā, gan vasarā organizē 

sagatavošanas kursus. 

„Mēs augstu vērtējam savas skolas prestižu un labo slavu, 

tāpēc esam uzstādījuši prasību: nevienā no mācību priekšme-

tiem audzēkņa vērtējums nedrīkst būt zemāks par 5 ballēm. 

Ļoti laba motivācija ir stipendijas – jo augstāka vidējā atzīme, 

jo lielāka stipendija. Eiropas Sociālā fonda stipendija var sa-

sniegt pat 50 latu mēnesī,” uzsver Lidija Plavinska. 

LTSTS katru gadu absolvē vidēji 300 audzēkņu. Kā stāsta 

direktors, centralizēto eksāmenu rezultāti ir tik labi, ka aptuve-

ni 30 procentu absolventu iestājas koledžās vai augstskolās 

valsts finansētajās grupās.  

 

 

Latvijas izaugsmi sekmēs izglītoti sava aroda profesionāļi 

Profesionālā izglītība 

Skolas audzēkņi - projekta dalībnieki ar draugiem no 

Vācijas un Čehijas (Vācijā). 

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas direktors Romualds 

Maculevičs skolas 80.izlaidumā 2009.gada vasarā. 
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Saņem stipendijas 

 

Nupat - 16.novembrī  

- LTSTS saľēma prie-

cīgu ziņu - 7 skolas 

audzēkņi uzvarējuši  

Latvijas Dzelzceļa un 

Rīgas Tehniskās uni-

versitātes Attīstības 

fonda organizētajā 

konkursā un saņems 

ikmēneša atbalsta 

stipendiju 50 latu ap-

jomā. “Līdz ar to 

LTSTS saglabājusi 

ikgadējo šīs stipendijas saņēmēju skaitu kopš 2004.gada,”  ar 

lepnumu saka direktora vietniece L.Plavinska (attēlā). 

 

Dzelzceļa nozares pētniecisko darbu konkurss tika organizēts 

jau 11.reizi. Šo gadu laikā pieaudzis gan stipendiātu skaits, 

gan stipendiju apjoms. Konkurss rosina jauniešus padziļināti 

apgūt dzelzceļa speciālos mācību priekšmetus, paplašināt 

redzesloku, meklēt jaunus tehnoloģiskos risinājumus. Kā atzīst 

konkursa organizatori, starp labākajiem bija gan Rīgas Tehnis-

kās universitātes studentu, gan Rīgas Dzelzceļnieku skolas un 

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas audzēkņu 

darbi. 

 

Dalība projektos palīdz raisīt eiropeisku domāšanu 

 

Skolas direktors uzskata, ka mācību iestādei jānodrošina eiro-

peiska pieeja mācību procesam, un to iespējams izdarīt, ie-

saistoties dažādos projektos, kuros var iegūt jaunu skatījumu 

uz nozarei svarīgiem procesiem. Šobrīd Latgales Transporta 

un sakaru tehniskā skolā tiek realizēti četri projekti - 

„Profesionālās izglītības kvalitātes stiprināšana: Latgales 

Transporta un sakaru tehniskās skolas pasniedzēju profesi-

onālo kompetenču pilnveidošana mobilitātes ietvaros”, 

„Audzēkņu prakse ārzemēs: mūsdienīgu prasmju un iemaņu 

iegūšana pastiprinātas konkurences apstākļos darba tirgū”; 

„Mācību kvalitātes uzlabošana inženierzinātņu mācību priekš-

metos sākotnējās profesionālās izglītības programmās”, kā arī 

Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts „Mācību aprīkoju-

ma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās 

izglītības programmu īstenošanai”, kura finansējums ir vairāk 

nekā miljons latu. 

 

Veidos reģionālo kompetences centru  

 

Saskaņā ar IZM izstrādāto profesionālās izglītības iestāžu opti-

mizācijas programmu, uz Latgales Transporta un sakaru teh-

niskās skolas bāzes tiks veidots profesionālās izglītības kom-

petences centrs mehānikā un metālapstrādē, inženiermehāni-

kā, mašīnzinībās (Dzelzceļa transports un Autotransports), 

enerģētikā, datorsistēmās un programmēšanā. 

Reģionālā kompetences centra izveide pašlaik ir izstrādes sta-

dijā. Tiek arī izstrādātas jaunas viengadīgas apmācību prog-

rammas vidusskolu absolventiem visās specialitātēs. 

 

Jubileju svin netradicionāli 

 

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mājaslapā šis 

gads tiek dēvēts par skolas 80 gadu jubilejas gadu – 

1929.gada 1.augustā Valsts Daugavpils arodu skola tika pār-

veidota par Daugavpils Valsts dzelzceļu arodskolu, pēc tam 

nosaukumi mainīti vairākkārt,  līdz 1999.gadā skolai dod no-

saukumu - Latgales transporta koledža, bet kopš 2004.gada 

janvāra šī ir Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola. 

 

„Saistībā ar 80 gadu jubileju banketa mums gan nebija,” no-

smej direktors. „Rīkojām talkas, bet svētku sajūtu un pārsteigu-

mu radījām, dodoties uz teātra izrādēm - izmantojot pašu sko-

las gūtos ieņēmumus, uz divām izrādēm izpirkām visas vietas 

Daugavpils teātrī! Bet novembrī tika organizēts jauniešu garī-

gās mūzikas kamerkora koncerts”. 

 

Ar patiesu prieku direktors stāsta par savas skolas kolektīvu, 

kurā valda labvēlīga un radoša atmosfēra. „Varam lepoties ar 

mūsu pedagogu izglītības līmeni – skolā strādā 78 maģistri 

(pedagoģijas, ekonomikas un filoloģijas zinātnēs) un 2 zinātņu 

doktori (inženierzinātnes un sociālā psiholoģija), 6 pedagogi 

šobrīd turpina mācības maģistratūrā un 3 doktorantūrā”. 

 

Skola tiešām ir manas otrās mājas! 

 

Tā apgalvo Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas 

3.kursa audzēkne Diāna Gerasimova. 

„No rītiem es ceļos ar prieku, jo zinu, ka mana skola ir ne tikai 

vieta, kur atkal uzzināšu kaut ko jaunu, interesantu un noderī-

gu, bet vienmēr saņemšu skolotāju atbalstu un palīdzību,” saka 

meitene. 

 

Uz jautājumu, kāpēc izvēlējusies mācības tieši šajā skolā, Di-

āna saka: „Izskatīju dažādus variantus mācībām pēc devītās 

klases, arī Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas 

piedāvājumu. Jau sen zināju, ka tā ir ļoti prestiža mācību iestā-

de, kas saviem audzēkņiem nodrošina gan praksi, gan arī pie-

dāvā tādu izglītību, kura padara jaunieti par konkurētspējīgu 

speciālistu. Mācoties šajā skolā, redzu, ka absolventi ir ļoti 

pieprasīti savās jomās un spēj sasniegt ļoti daudz - ir cienījami 

un ietekmīgi cilvēki, dažādu struktūru vadītāji”. 

  

Diāna uzskata, ka mācoties profesionālās izglītības iestādē, 

jaunietim ir lieliska iespēja vienlaicīgi iegūt gan vidējo, gan 

profesionālo izglītību. Tādas pieredzes noteikti nav tiem, kas 

pabeiguši vienkārši vidusskolu. Pēc profesionālās izglītības 

iestādes beigšanas tu vari sākt strādāt, vari mācības turpināt 

koledžā vai augstskolā. Mācību laikā neatsverama ir dalība 

dažādos projektos un konkursos, kuri palīdz attīstīt savas pras-

mes, paplašināt redzesloku, nodibināt jaunus kontaktus.  

„Mācības profesionālās izglītības iestādē ieaudzina cilvēkā 

atbildības sajūtu - jo tu atbildi pats par sevi un apzinies, ka 

mācīties vajag priekš tevis paša. Tas prasa ne mazums pūļu 

un neatlaidības, bet bez tā taču neko nevar sasniegt!  

Lielisks stimuls labi mācīties ir iespēja saņemt stipendiju - mēs 

katru mēnesi saņemam gan valsts nodrošinātu stipendiju, gan 

stipendiju no Eiropas Sociālā fonda, un tās apmērs atkarīgs no 

katra paša centības. 

Turpinājums no 16.lpp. 
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IKVD pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu piešķir-

šanas komisijas sēdē 23.novembrī piešķirts 100.pedagogu 

privātprakses uzsākšanas sertifikāts. To saņems ritmikas un 

deju skolotāja Jolanta Straume no Valmieras. 

 

No šā gada 1.jūlija, kad pedagogu privātprakses uzsākšanas 

sertifikātus sāka izsniegt Izglītības kvalitātes valsts dienests, 

jau izsniegts 101 pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifi-

kāts. Šajā mācību gadā pedagogu interese par privātprakses 

uzsākšanu ir palielinājusies, un no 1.septembra šie sertifikāti 

izsniegti 96 pedagogiem. Gan izglītības iestādēs, gan privāt-

praksē strādājošie pedagogi tiek reģistrēti Pedagogu reģistrā. 

Šobrīd Latvijā ir 342 pedagogi, kam ir spēkā esošs pedagoga 

privātprakses uzsākšanas sertifikāts. Visvairāk sertifikātu ir 

izsniegti pagarinātās dienas grupas pakalpojuma sniegšanai, 

kā arī svešvalodu apmācībai skolas un pirmsskolas vecuma 

bērniem. 

 

Pedagoga privātprakse ir sens un pasaulē plaši pazīstams, 

populārs pedagoga darbības veids. Tā ir izplatīta gan Vācijā, 

gan Dānijā, gan arī citās valstīs. Ņemot vērā pašreizējo sociāli 

ekonomisko situāciju valstī un pārmaiņas 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, sniedzot skolēniem plašā-

kas iespējas iegūt papildu zināšanas, saturīgi pavadīt brīvo 

laiku, palīdzot sagatavot mājas darbus. 

 

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu, kas derīgs 

trīs gadus, var saņemt jebkura mācību priekšmeta pedagogs. 

Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam, Latvijā pedagogs var 

strādāt gan izglītības iestādē, gan arī pedagoga privātpraksē. 

 

 

Skolēni valsts pārbaudes darbu kārtošanai tiks pieteikti elektroniski 

Apzināta situācija par likvidēto izglītības iestāžu skolēnu turpmākajām gaitām 

2009.gadā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņojusi paš-

valdību lēmumus par 48 vispārējo izglītības iestāžu slēgšanu 

ar šā mācību gada sākumu. Novembra sākumā Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta (IKVD) apkopotā informācija liecina,  

ka tikai divi skolēni nav reģistrēti nevienā mācību iestādē, 

tāpēc IKVD lūdzis Liepājas pilsētas un Daugavpils novada 

pašvaldību noskaidrot viņu atrašanās vietu un veikt nepiecie-

šamās darbības, lai bērni tiktu iekārtoti izglītības iestādē. 

 

Par veiktajām darbībām pašvaldībām jāinformē IKVD. 

27 pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka no 48 likvidēto 

vispārējās izglītības iestāžu 3679 skolēniem 3577 turpina 

vispārējās izglītības ieguvi. Septiņi ir izbraukuši no valsts, 77 

absolvējuši vispārējās pamatizglītības iestādi, desmit turpina 

mācības pirmsskolas izglītības iestādē, seši  izglītības iestādi 

ilgstoši neapmeklējušie skolēni izslēgti no pamatizglītības 

iestādes 2008./2009.m.g. pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas 

un neturpina pamatizglītības ieguvi, un divi nemācās. 

Piešķir 100.sertifikātu pedagogu privātprakses uzsākšanai 

27.novembrī ir uzsākta nozīmīga Izglītības un zinātnes minis-

trijas īstenotā projekta „Valsts pārbaudījumu informācijas sis-

tēma”, aktivitāte, kas būtiski uzlabos un paātrinās informācijas 

apmaiņas procesus starp visām valsts pārbaudījumu organi-

zēšanā iesaistītajām pusēm.  

 

Sistēma paredz efektīvu un attālinātu izglītojamo pieteikšanu 

visiem valsts pārbaudījumiem, to veicot no jebkuras vietas, 

kur pieejams interneta pieslēgums. Šim nolūkam katrā izglītī-

bas iestādē ir reģistrēts viens autorizēts lietotājs, kuram ir 

izsniegti autorizācijas dati un piekļuve tikai konkrētās iestādes 

izglītojamo datiem. Sistēma pilnībā elektronizē iepriekš past-

āvošo dokumentu apriti, kurā izmaiľas un darbības bija jāsas-

kaņo un jāapstiprina klātienē, piemēram, organizējot Valsts 

izglītības satura centra (VISC) speciālistu tikšanās ar pašval-

dību pārstāvjiem. Kopumā jaunā sistēma atvieglo visu minēta-

jos procesos iesaistīto speciālistu darbu, taupot laika un finan-

šu resursus, jo līdz šim izglītības iestādes informāciju par sko-

lēnu pieteikumiem dažādiem valsts pārbaudes darbiem nosū-

tīja VISC, aizpildot apjomīgas tabulas. 

 

Darbs ar sistēmu ir organizēts trīs līmeņos – VISC, pašvaldī-

bas speciālists un izglītības iestāde. Atbilstoši katra līmeņa 

kompetencei un tiesībām, sistēmā tiks reģistrēti un mainīti 

gan necentralizēto pārbaudījumu pieteikumi, gan centralizēto 

eksāmenu pieteikumi. Sistēmai ir tiešā saikne arī ar LR Iedzī-

votāju reģistru, kas ļauj nodrošināt datu precizitāti. 

 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

atbalstu. Turpmākajā darbā sistēmas 2.kārtā paredzēts papla-

šināt esošo sistēmas funkcionalitāti papildinot to ar centralizē-

to vērtētāju pieteikumiem, analīzes pārskatiem, centralizēto 

eksāmenu sertifikātu apstrādi un uzskaiti, kā arī pilnīgu esošo 

VISC informācijas sistēmu konsolidāciju.  

 

24. novembrī Ministru kabinetā apstiprināti „Noteikumi par 
valsts pārbaudes darbu norises laiku 2009./2010.mācību ga-
dā”. Ar tiem var iepazīties IZM mājaslapā 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/mk-1339-24112009.pdf
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Latvijas jaunatnes lietu speciālisti pieredzes apmaiņā Frankfurtē 

No 25. līdz 31.oktobrim Frankfurtē pie Mainas notika pie-

redzes apmaiņas seminārs jaunatnes lietu speciālistiem 

un jauniešu centru darbiniekiem par jauniešu centru dar-

bību Vācijā. Latviju pārstāvēja seši jaunatnes lietu speci-

ālisti un jauniešu centru darbinieki no dažādiem Latvijas 

novadiem – Siguldas, Ogres, Aizkraukles, Cēsīm, Balviem 

un Tukuma. 

 

Semināra dalībniekiem bija iespējas viesoties dažādu darbī-

bas virzienu jauniešu centros (jauniešu tikšanās vietās) Fran-

kfurtē, Latvijas puses pārstāvji ar Latvijas un Vācijas darbā ar 

jaunatni iesaistītajām personām diskutēja par jauniešu bez-

darbu, darbu ar ielu bērniem, konsultāciju sniegšanu jaun-

iešiem, brīvā laika lietderīgu pavadīšana u.c. Bija iespēja tik-

ties arī ar nevalstiskajām organizācijām, kuras ir dibinātājor-

ganizācijas vairākiem jauniešu centriem Frankfurtē. 

 

Frankfurtē pie Mainas ir 9 Sociālās domes – Sociālais rāts-

nams, kas nodarbojas ar sociālo un jaunatnes lietu jautāju-

miem. Frankfurtē ir pilnīgi atšķirīga struktūra, sistēma un fi-

nansu plūsma – sociāliem un kultūras jautājumiem līdzekļi tiek 

novirzīti nevis no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, bet banku 

maksātiem nodokļiem. Pēdējos 10 gados pilsētā ir atvērti 120 

jauniešu centri. 

 

Jauniešu centru specifika  

 

Pašreiz Frankfurtes pilsēta, uzsākot plānojumu jaunas teritori-

jas apbūvē, blakus esošajiem bērnudārziem un skolām veido 

arī jauniešu centrus. Frankfurtē ir ļoti daudz un dažādu piedā-

vājumu dienas centru. Ar to palīdzību Frankfurtē iecerēts radīt 

piedāvājumu jauniešiem, kuru vecāki nav spējīgi apmaksāt 

ārpusstundu nodarbības un lietderīgu laika pavadīšanu. Pie 

apaļā galda satiekoties dažādu profesiju pārstāvjiem – uzņē-

mējiem, sociālo institūciju pārstāvjiem, skolu pārstāvjiem u.c.-  

tika uzsvērta nepieciešamība jauniešu centrus veidot dažādās 

pilsētas daļās. 

 

Dalībnieki semināra laikā tika iepazīstināti ar jauniešu centru 

plānošanas un īstenošanas stratēģiju Frankfurtē. Šie centri 

galvenokārt tiek plānoti tajās pilsētas daļās, kurās ir krīzes 

punkti, un domāti jauniešiem imigrantiem, kuru vecāki nevar  

nodrošināt saviem bērniem saturīgas brīvā laika pavadīšanas 

iespējas, piemēram, apmeklējot dažādus klubus pilsētas cen-

trā, jo tie visi ir pa samaksu. Šajos centros jaunieši var nākt 

pavadīt savu brīvo laiku, neko nemaksājot. Visos centros ir 

iespējas spēlēt dažādas galda spēles, biljardu, galda tenisu, 

ierīkotas trenažieru zāles, nodrošināta piekļuve datoram un 

internetam – tādējādi jauniešiem ir iespēja pildīt arī mājas 

darbus. Šo centru uzdevums ir arī palīdzēt jauniešiem iekļau-

ties darba tirgū,  dažos jauniešu centros strādā speciālisti, kuri 

konsultē jauniešus dažādu problēmu situācijās (piemēram, 

narkotisko vielu lietošana). 

 

Frankfurtē pie Mainas ir 670 000 iedzīvotāju, no kuriem 26% ir 

citu tautību pārstāvji -  no Turcijas, Marokas, Eritrijas, Dienvid-

slāvijas. Līdz ar to dominē islāma ticība, kas liedz jaunām 

meitenēm uzturēties vīriešu sabiedrībā, tāpēc ir speciāli izvei-

doti centri meitenēm vai meiteņu diena, kad centrā nedrīkst 

ierasties neviens vīrietis. 

 

Semināra dalībnieki apmeklēja arī jauniešu centru, kas izvei-

dots bijušās metāla rūpnīcas telpās un specializējies mākslas 

jomā – tur sanāk kopā jaunieši, kuri vēlas sevi pierādīt kā 

grafiti meistari vai modernā teātra jaunie aktieri. Savukārt 

jauniešu centrs, kas saņem finansējumu no Evanģēliski lute-

riskās draudzes, bez konsultācijām, sociālā darba un ikdienas 

aprūpes, ir izveidojis „Mākslas” un „Nemākslas” multimediju 

centru ar mūzikas studiju, modernām ierakstu pultīm, tehnolo-

ģijām, instrumentiem un deju zāli. 

 

 

Latvijas delegācija pieredzes apmaiņas seminārā Frankfurtē. 

Velosipēdu labošanas darbnīcā jaunieši apgūst mehāniķa profesiju, 

mācoties salikt no vairākiem veciem riteņiem jaunu. Gatavos 

velosipēdus pārdod, gūstot ienākumus centra darbībai un attīstībai. 
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Centrā, kas atrodas sociāli visnelabvēlīgākā rajonā, kurā ir 

daudz bijušo ieslodzīto un likumpārkāpēju, ir izveidota velosi-

pēdu labošanas darbnīca, kurā jaunieši apgūst mehāniķa 

profesiju, mācās salikt no vairākiem veciem riteņiem jaunu. 

Gatavos velosipēdus pārdod, gūstot ienākumus centra darbī-

bai un attīstībai. 

 

Sergejs Andrejevs, Balvu jauniešu centra metodiķis: 

„Manuprāt, pašreizējā situācija Balvu novadā ir līdzīga tai, 

kāda bija Frankfurtē pirms 20.gadiem, kad pašvaldība nesa-

skatīja nepieciešamību šādu centru izveidei. Un tikai pateico-

ties entuziastiem, divdesmit gadu laikā ir panākts pašvaldības 

atbalsts.” 

 

Tikšanās ar Jaunatnes lietu pārvaldi 

 

Tiekoties ar Jaunatnes lietu pārvaldes pārstāvjiem, semināra 

dalībnieki tika informēti par Frankfurtes pilsētas sociālo darbu, 

jauniešu centru darbību, to struktūru un pašvaldības lomu 

sociālajā un jaunatnes jomā Frankfurtes pilsētā. Pie apaļā 

galda tika pārrunāta nevalstisko organizāciju loma jauniešu 

centru veidošanā, kur tām tiek dota iespēja piedalīties konkur-

sā par šādas vietas izveidi un tikai pēc tam konkursā iespē-

jams piedalīties citām organizācijām. Finansējumu šādu cen-

tru izveidei pašvaldība 100% nodrošina no sava budžeta un 

turpmāk sedz ar centru uzturēšanu un darbību saistītos izde-

vumus. Tika pārrunātas arī jauniešu narkomānijas un bezdar-

ba problēmas, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

 

Iespaidīga bija tikšanās ar „Arbeiterwohlfahrt“ (AWO) Fran-

kfurtes nodaļas vadītāju Dr. Rihteru un iepazīšanās ar neval-

stisko organizāciju darbu un tradīcijām AWO Frankfurt-

Ostend.  AWO ir nacionāla mēroga apvienība, kuras mērķis ir 

atbalstīt Vācijas strādnieku labklājību sociālajā, veselības, 

ģimenes un nodarbinātības jomā. Tā kā šīs organizācijas dar-

bība ir ar senām tradīcijām un ļoti apjomīga, ar gandarījumu 

secinājām, ka nevalstiskais sektors ir spēcīgs pašvaldību ik-

dienas darba atspaids, brīžam pat lieliski tiekot galā ar valsts 

definētiem pienākumiem iedzīvotāju sociālekonomisko jautā-

jumu risināšanā. 

 

Indra Šteinerte, semināra dalībniece no Tukuma, atzīst: 

„Atšķirībā no privātā un sabiedriskā sektora, nevalstiskajam 

nav noteikti rādītāji, kas ļautu novērtēt tā veiktspēju, tādēļ 

būtu nepieciešama īpaši šim sektoram piemērota ietekmes 

novērtējuma sistēma. Nevalstiskā sektora specifika ir neatlai-

dība. Tieši šo aspektu par savu vadmotīvu esmu izvēlējusies 

arī es, izveidojot un vadot biedrību „Zinībsaite”. Tās nosauku-

mā jau tēlaini atspoguļojas biedrības pamatdarbība – ar vis-

dažādāko projektu palīdzību savest kopā ikvienu, kas vēlas 

interesanti un atraktīvi darboties, izzināt, saprast un līdzdarbo-

ties kopīgu mērķu labā”. 

 

Pieredzes apmaiņas seminārs Frankfurtē tika organizēts sa-

skaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās Jaunatnes 

politikas valsts programmas 2009.gadam  apakšsadaļu 

„Starptautisku protokolu par sadarbību jaunatnes politikas 

jomā īstenošana ar Beļģiju (Flandriju) un Vāciju”. Tā kā šis ir 

divpusējās apmaiņas seminārs, 2010.gadā Vācijas delegācija 

apmeklēs Latvijas jauniešu centrus. 

Turpinājums no 19.lpp. 

Grozījumi likumā precizēs IZM un pašvaldību kompetenci jaunatnes politikā 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi likumprojek-

tu „Grozījumi Jaunatnes likumā”, kas paredz konkretizēt IZM 

kompetenci jaunatnes politikas nozarē un papildināt Jaunat-

nes likumu ar būtiskākajiem IZM uzdevumiem, nodrošinot 

vienotas valsts politikas izstrādi jaunatnes jomā un tās koordi-

nētu īstenošanu. Likumprojekts izstrādāts, pamatojoties uz 

Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam iden-

tificētajām problēmām jaunatnes politikas izstrādē un īsteno-

šanā. 

 

Tā kā īpaši liela ietekme uz jauniešu ikdienas dzīvi ir pašvaldī-

bu līmenī pieņemtajiem lēmumiem, likumprojektā precizēta 

pašvaldības kompetence jaunatnes politikas nozarē, pare-

dzot, ka pašvaldība plāno darba ar jaunatni īstenošanu un 

attīstību, piemēram, iekļaujot darba ar jaunatni īstenošanas 

jautājumus vietējās pašvaldības attīstības programmā. Paš-

valdībām arī jānosaka atbildīgā institūcija darbam ar jaunatni, 

jāizveido pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kā 

arī jāizveido pašvaldības jauniešu dome.  

 

„Jaunatnes politikas īstenošana pašvaldību mērogā ir īpaši 

būtiska, jo tajā pieņemtajiem lēmumiem ir liela ietekme uz 

jauniešu ikdienas dzīvi, viņu iespējām, informētību, līdzdalību 

un brīvo laiku, sociāli ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju un 

kopumā apmierinātību ar dzīves kvalitāti,” uzsver IZM Politi-

kas koordinācijas departamenta Jaunatnes politikas nodaļas 

vadītājs Andris Grafs. 

 

Likumprojekts paredz papildināt Jaunatnes likumu ar plānoša-

nas reģionu kompetenci jaunatnes politikas izstrādē un īste-

nošanā, nosakot, ka plānošanas reģioni veicina pašvaldību 

sadarbību darba ar jaunatni attīstībā un plāno tā īstenošanu 

un attīstību, piemēram, iekļaujot darba ar jaunatni jautājumus 

plānošanas reģiona attīstības programmā. 

 

Lai veicinātu jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pie-

ľemšanā un sabiedriskajā dzīvē, likumprojekts nosaka paš-

valdību tiesības atbalstīt jauniešu iniciatīvas no pašvaldības 

budžeta un paredz kārtību, kādā tiek piešķirts valsts budžeta 

finansējums jaunatnes organizācijām.  

 

Likumprojekts „Grozījumi Jaunatnes likumā” ir izsludināts 

Valsts sekretāru sanāksmē, pēc saskaņošanas to virzīs ap-

stiprināšanai Ministru kabinetā un pieņemšanai Saeimā. 

 

Plašāka informācija IZM mājaslapā, sadaļā “Jaunatne”. 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/3906.html
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Izglītības un 

zinātnes minis-

trijas Valsts 

izglītības satura 

centrs (VISC) 

sagatavojis 

rokasgrāmatu 

skolotājiem 

"Drošība uz 

ceļa". Rokasgrāmatā apkopotas ieteicamās mācību meto-

des ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei, kā arī 

labās prakses piemēri – mācību stundas videoformātā.  

 

Grāmatā aprakstītas pamatprasības ceļu satiksmes drošības 

jautājumu apguvei, kā arī sniegts plašs konkrētu mācību stun-

du apraksts, norādot mācību stundā izmantotās mācību meto-

des, skolotāja un skolēnu aktivitātes, mācību stundas uzdevu-

mus. Daudzpusīgi materiāli sniegti par skolotājas Aijas Bab-

res pieredzi, strādājot Andrupenes pamatskolā.  

 

Rokasgrāmata sagatavota ar Ceļu satiksmes drošības pado-

mes atbalstu, tās izdošanu finansējusi biedrība "Latvijas 

Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs". Rokasgrāmatu šajā 

gadā saņems visas skolas Latvijā. 

 

Lai mācību priekšmeta "Sociālās zinības" sākumskolas, pa-

matskolas pedagogiem un metodisko apvienību vadītājiem 

būtu iespējams iepazīties ar minētās rokasgrāmatas materi-

āliem, kā arī diskutēt par mācību procesa ceļa satiksmes dro-

šības jautājumos organizēšanu skolā, VISC sadarbībā ar Rī-

gas, Bauskas, Valmieras, Ventspils un Daugavpils izglītības 

iestādēm aicina uz atklātajām stundām. 

 

Plašāk informācija  VISC mājaslapā. 

Eiropas dienasgrāmatas nākamajam mācību gadam 

Ikvienai skolai Latvijā ir iespēja 

pieteikties un saņemt Eiropas 

dienasgrāmatas un skolotāja 

rokasgrāmatas 

2010./2011.mācību gadam. 

Dienasgrāmatas un rokasgrā-

matas veido Generation Euro-

pe fonds, bet skolēniem un 

skolotājiem to bez maksas 

nodrošina Eiropas Komisija. 

 

Projekta mērķis ir izveidot un izplatīt Latvijas skolās informatī-

vu materiālu, kas veicina patērētāju izglītošanu skolās, snie-

dzot skolēniem pamatzināšanas tādās sfērās kā personīgo 

izdevumu plānošana, reklāma, patērētāju tiesības un drošība 

internetā. Svarīga ir arī pilsoniskās apziņas veidošana, palī-

dzot jauniešiem pieņemt saprātīgus, pamatotus, atbildīgus un 

neatkarīgus lēmumus, veidojot aktīvus un par sevi pārliecinā-

tus pilsoņus, mudinot jauniešus apzināties, kā mediji ietekmē 

viņu kā patērētāju ieradumus. 

 

Dienasgrāmatas var pieteikt visiem 11.klases skolēniem savā 

skolā. Visērtāk to izdarīt internetā, aizpildot nelielu anketu 

mājaslapā www.europadiary.eu. Ja tas nav iespējams, die-

nasgrāmatām var pieteikties arī, nosūtot anketu pa faksu 

(67358060) vai pastu (Teātra iela 3, Rīga, LV-1050) valsts 

aģentūrai „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”. 

Lai saņemtu dienasgrāmatas, pieteikumus jāiesniedz līdz 

2010.gada 29.janvārim! Dienasgrāmatas tiks nosūtītas 

2010.gada maijā un jūnijā, lai tās var izdalīt skolēniem līdz ar 

2010.-2011.mācību gada sākumu. 

 

Papildu informācija:  

Apmeklējiet Generation Europe fonda mājaslapu  (http://

www.europadiary.eu/page.asp?menuID=59 ) . Vai arī sazinie-

ties ar projekta koordinatori: ie-

va.grundsteine@jaunatne.gov.lv , tālr. 67358061.  

Nozīmīgs atbalsts pedagogiem – rokasgrāmata par drošību uz ceļa 

Bērnus izglīto par drošības jautājumiem  

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā 

ar IZM šogad īsteno bērnu drošības kampaņu, kuras ie-

tvaros par elektrodrošību, gāzes drošību, ugunsdrošību 

un personisko drošību tiks izglītoti vairāk 5000 jaunāko 

klašu skolēnu. 

 

Kampaņas ietvaros pie Vidzemes un Latgales 1. – 6. klašu 

skolēniem ar ceļojošiem busiņiem novembrī un decembrī iero-

das galvenais varonis - Drošības cimds ToDo un viņa koman-

da, atvedot sev līdzi drošāko mājokli pasaulē, kuru palīdzējuši 

iekārtot eksperti no IZM, Darba drošības un vides veselības 

institūta (DVVI), AS “Latvijas Gāze”, AS “Latvenergo”, Valsts 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), kā arī drošī-

bas kompānijas „GRIFS AG” 

 

ToDo mājoklis, kurā ietilpst virtuve, dzīvojamā istaba, garāža, 

pagalms, palīdz bērniem izprast dažādo drošības elementu 

vietu viņu ikdienā. Katra zona ir veidota tā, lai bērni piedalās, 

iesaistās, ieskatās, ieklausās un atceras!  

http://www.visc.gov.lv/saturs/vispizgl/info.shtml
http://www.europadiary.eu/
http://www.europadiary.eu/page.asp?menuID=59
http://www.europadiary.eu/page.asp?menuID=59
mailto:ieva.grundsteine@jaunatne.gov.lv
mailto:ieva.grundsteine@jaunatne.gov.lv
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Latvijā noritējusi starpkultūru nedēļa „Otrpus Vidusjūrai” 

 

Deviņu dienu garumā - no 20. līdz 30. novembrim - asto-

ņās Latvijas vietās notika dažādi pasākumi Starpkultūru 

nedēļas „Otrpus Vidusjūrai” ietvaros. Starpkultūru nedēļas 

mērķis ir sniegt zināšanas, palielināt interesi un veicināt iz-

pratni par dienvidu un austrumu Vidusjūras valstu sociālo un 

kultūru dažādību, kā arī informēt par sadarbības iespējām ar 

šo reģionu. 

  

Starpkultūru nedēļas „Otrpus Vidusjūrai” laikā tika rīkotas iz-

stādes, filmu vakari, diskusijas un koncerti. Piemēram, Cēsīs 

Izraēlas vakarā cēsinieki mācījās riņķa dejas ebreju deju gru-

pas „Eilat” vadībā. Jelgavā Turcijas vakara ietvaros varēja  

gan mācīties vēderdejas, gan pīpēt ūdenspīpi turku mūzikas  

pavadījumā, gan piedalīties dažādos konkursos. Rīgā notika 

diskusiju cikls par galvenajām reliģijām Vidusjūras reģionā – 

kristietību, jūdaismu un islāmu, kā arī izstādes, lekcijas, fil-

mas, dzejas priekšlasījumi un austrumu saldumu baudīšana. 

 

25. novembrī tiem rīdziniekiem, kas vēlējās gūt priekšstatu 

par ivritu, turku vai arābu valodu, bija iespēja piedalīties bez-

maksas valodu minilekcijās. 27.novembrī LU Moderno Valodu 

fakultātē ikviens bija aicināts piedalīties atvērtajā lekcijā 

„Arābu kultūra – skats no malas”, bet J.Vītola Latvijas Mūzi-

kas akadēmijā varēja baudīt Turcijas ģitārista Ahmeta Kanne-

ci un klarnetista Ekrama Oztana koncertu. 

 

27. un 30. Latvijas Kultūras akadēmijā notika Izraēlas un Tur-

cijas filmu vakari ar Pētera Krilova ievadu. 

 

Annas Lindes fonda Starpkultūru nedēļu „Otrpus Vidusjūrai” 

organizēja Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starp-

tautisko programmu aģentūra. 

 

Annas Lindes fonds ir sabiedriska organizācija, kuras galve-

nais mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, atbalstot iniciatī-

vas starp EuroMed (Vidusjūras) valstīm kultūras, zinātnes un 

sociālajā jomā, kas veicina labāku saprašanos starp cilvē-

kiem, reliģijām un ticībām un aizstāv cilvēktiesības un demo-

krātiju. 

 

Plašāk par Annas Lindes fondu un Starpkultūru nedēļu 

“Otrpus Vidusjūrai” lasiet mājaslapā 

 

Pasākumu ciklā „Sarunas par reliģiju” bija iespēja uzzināt par to, 

kam, kā un kādēļ tic Vidusjūras valstīs. Saruna ar Mamunu Saidu 

Abbasamu – musulmaņu draudzes „Iman” garīgo līderi. 

24.novembrī 

Valmierā, 

Vidzemes 

Augstskolas 

bibliotēkā, 

tika atklāta 

izraēliešu 

fotogrāfa 

Karmela 

Skutelska 

fotoizstāde 

„Vai dzīve ir 

teātris?”. 

  

http://annaslindesfonds.lv/
http://annaslindesfonds.lv/wp-content/uploads/2009/11/IMG_0876_.jpg
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Ministru kabinetā: 

Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts pedagoģiski medi-

cīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko 

komisiju kompetenci" 

 

Noteikumu projekts "Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība 

valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts 

augstskolu zinātniskajiem institūtiem" 

 

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" 

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu 

norises laiku 2009./2010.mācību gadā" 

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 

2.septembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par valsts vispā-

rējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītī-

bas mācību priekšmetu standartiem"" 

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 

19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts stan-

dartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem"" 

 

Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas pado-

tībā esošo sporta politikas īstenošanā iesaistīto valsts aģentū-

ru reorganizāciju" 

 

Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" 

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības dalīb-

valstu un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu 

profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās 

izglītības un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republi-

kā" 

 

Valsts sekretāru sanāksmē 

Likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā” 

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par 2010./2011.mācību gada 

un mācību semestru sākuma un beigu laiku" 

 

2009.gada novembrī 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 

Aktuālais jautājums 

Vai jau ir zināmi nākamā - 2010./2011.mācību gada sākuma un beigu laiku, brīvdienu laiki?   

 

19.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais Ministru kabineta 

(MK) noteikumu projekts par 2010./2011.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikiem. Pašlaik izstrādātajā 

noteikumu projektā nav izmaiņu attiecībā uz mācību gada garumu un skolēnu brīvdienu plānojumu, taču IZM turpinās uzklausīt 

un izvērtēt sociālo un sadarbības partnerus iesniegtos priekšlikumus. Pēc saskaņošanas projektu virzīs apstiprināšanai MK.   

 

Plānots, ka vispārējās izglītības iestādēs mācību gads 2010.gadā sāksies 1.septembrī. 1.–8.klašu un 10.–11.klašu skolēniem 

mācību gads beigsies 2011.gada 31.maijā, savukārt 9.klases skolēniem mācības beigsies 2011.gada 20.maijā, bet mācību gads 

- 2011.gada 10.jūnijā. Tāpat plānots, ka 12.klašu skolēniem mācības beigsies 2011.gada 20.maijā, bet mācību gads - 2011.gada 

17.jūnijā. 

 

Rudens brīvdienas plānotas no 2010.gada 25.oktobra līdz 2010.gada 29.oktobrim, ziemas brīvdienas – no 2010.gada 

27.decembra līdz 2011.gada 6.janvārim, pavasara brīvdienas – no 2011.gada 18.aprīļa līdz 2011.gada 25.aprīlim, bet vasaras 

brīvdienas 1.–8.klases un 10.–11.klases skolēniem – no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.augustam. 

 

Ar IZM sagatavoto MK noteikumu projektu „Noteikumi par 2010./2011.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” 

var iepazīties MK mājaslapā  

 

Atgādinām, ka IZM mājaslapā, sadaļā „Tavs viedoklis”: , turpinās diskusijas „Mācību gada pagarināšana: jā vai nē?”, kur ikviens 

interesents aicināts iesniegt viedokļus un priekšlikumus par iespējamām izmaiņām mācību gada garumā.  

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/mk-1263-03112009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/mk-1263-03112009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/mk-1263-03112009.pdf
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146741&mode=mk&date=2009-11-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146741&mode=mk&date=2009-11-10
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40146741&mode=mk&date=2009-11-10
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/mk-1338-24112009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/mk-1338-24112009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/mk-1339-24112009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/mk-1339-24112009.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK715-02092008.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK715-02092008.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK715-02092008.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK715-02092008.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK1027-19122006.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK1027-19122006.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK1027-19122006.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK1027-19122006.pdf
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40154496&mode=mk&date=2009-11-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40154496&mode=mk&date=2009-11-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40154496&mode=mk&date=2009-11-24
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40117751&mode=mk&date=2009-11-30
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139193&mode=mk&date=2009-11-30
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139193&mode=mk&date=2009-11-30
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139193&mode=mk&date=2009-11-30
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139193&mode=mk&date=2009-11-30
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40139193&mode=mk&date=2009-11-30
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40152938
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40153871
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40153871
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40153871
http://izm.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/viedoklis/3232.html

