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30.12.2009. 

Esiet sveicināti 2009.gada nogalē! 

Viljams Šekspīrs ir teicis – „Katra diena atslēdz 

kādas neatvērtas durvis‖. Tātad, 2009.gadā 

mēs esam atslēguši 365 durvis - mācījušies un 

mācījuši, meklējuši un atraduši, guvuši jaunu 

pieredzi un jaunas idejas... Jā, arī kļūdījušies un 

vīlušies, jutušies sarūgtināti, bet arī tā taču ir 

kādu durvju atslēgšana - ikviena, arī šķietami 

negatīva pieredze, mums noteikti kaut ko ir ie-

mācījusi. 

 

Šā gada pēdējā Izglītības un zinātnes ministri-

jas informatīvajā izdevumā arī mēs vairāk stās-

tām par atslēgtajām durvīm - padarītajiem dar-

biem, projektiem, notikušajām diskusijām un 

konkursiem, kuros gūtas skaistas uzvaras. 

Viens no tiem - ―Gada sporta skolotājs‖, ko IZM 

rīko jau piekto gadu un tā mērķis ir popularizēt 

sporta skolotāja nozīmi veselīgas jaunās pa-

audzes izglītošanas procesā un noteikt profesi-

onālāko sporta skolotāju valstī. Kurš šo titulu 

ieguva šogad, daudzi no jums noteikti uzzināja, 

23.decembra vakarā skatoties tiešraidi LTV. 

Dažas dienas pēc svinīgā pasākuma galvenā 

titula ieguvēja mūsu izdevumam sacīja: 

“Domājot labas domas, viss arī labi izdodas!‖  

Gribas novēlēt, lai šī atziņa nākamajā gadā 

pavada ikvienu no mums, īpaši brīžos, kad, 

šķiet, apkārt tinas vien tās apnicīgi pelēkās die-

nas... 

 

2009.gads Eiropas Savienībā bija veltīts rado-

šumam un inovācijām, un šī iecere radās, vēl 

nezinot, ka šajā gadā pasauli, tajā skaitā Eiro-

pu, skars ekonomikas lejupslīde. Taču, par spīti 

dižķibelei, arī Latvijā Eiropas Radošuma un 

inovācijas gadā „radošums‖ un „inovācija‖ bija 

pamattēma vairākiem aģentūru, izglītības iestā-

žu, nevalstisko organizāciju un citu institūciju 

organizētiem pasākumiem. 

 

Lai arī Jaunajā gadā netrūkst gribas un spēka 

īstenot radošas idejas! Lai vairāk sakām labus 

vārdus cits citam un ik dienā spējam saskatīt 

kādu prieka dzirksti!     

 

  Uz tikšanos 2010.gada janvāra nogalē! 

 

Ar cieņu -                   Komunikācijas nodaļa 
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Pāršķirot 2009.gada kalendārā 

pēdējo lapu un sarūpējot jaunu 

kalendāru, atskārstam – īstā laika 

atskaite ir nevis gada nemainīgais 

dienu skaits, bet tas, cik darbu, 

atziņu un ieceru katrā dienā ir 

ietilpināts.  

 

Paldies ikvienam, ka aizvadītajā 

gadā izdevies satilpināt un paveikt 

tik daudz! Citiem vārdiem sakot, 

neesam ļāvuši kalendāram sevi 

pārliecināt, ka noteiktā laika sprīdī 

nevarētu paveikt vairāk nekā ierasts līdz šim.  

 

Piekritīsit, ka tieši šī mācību gada pirmajā pusgadā mums 

nācās strādāt ar nebijušu intensitāti. Lai atzinība par uzņēmību, 

izturību un pacietību! Esam atraduši visdažādākos resursus un 

veidus, lai uzsāktu īstenot nepieciešamās pārmaiņas, nevis 

meklējuši cēloņus, lai tās atliktu un nedarītu. Aicinu arī turpmāk 

nepadoties mūsu laika, enerģijas un drosmes „bremzētājiem” – 

žēlabām par to, ka nav vairs tā, kā bija vakar; neticībai, par 

nespēju tikt galā ar rītdienas darbiem.  

 

Vēlu droši un radoši virzīties uz priekšu, arī nākamajā gadā, 

neļaujot kalendārajam laikam ritēt tukši, bet noslogojot un pat 

apsteidzot to ar intensīvu un interesantu piepildījumu! 

 

Dr.hab.paed. Tatjana Koķe, izglītības un zinātnes ministre     

 

Aizvadītais gads bijis spraigs  - 

neraugoties uz dažādiem apstākļiem, visi 

kopā esam spējuši uzsākt nozīmīgas 

pārmaiņas, piemēram, pārskatīts 

finansēšanas princips vispārējā izglītībā, 

ieviešot modeli „Nauda seko skolēnam”, 

kas nākotnē noteikti jāpilnveido; gada 

nogalē apstiprināts profesionālās 

izglītības iestāžu tīkla modelis 

nākamajiem 5 gadiem, kas ļaus veidot 

resursefektīvāku profesionālās izglītības 

iestāžu tīklu, vienlaikus nodrošinot profesionālās izglītības 

infrastruktūras attīstību. Tomēr jāatzīst, pagājušajā gadā vairāk 

esam bijuši spiesti domāt, kā samazināt finansējumu. 

Finansējuma samazinājums izglītībai, zinātnei un sportam 

nebija pieļaujams, taču vienlaikus jāatzīst - tas ļāvis apzināties,  

ka par līdzekļiem, kurus līdz šim tērējām, iespējams, bija 

sasniedzams kas vairāk.  2010.gadā būtu nepieciešams  vēl 

atbildīgāk vērtēt, kāda būs pieņemto lēmumu ietekme gan uz 

nozaru attīstību, gan valsts izaugsmi kopumā.  

 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ar cerībām vien nepietiek, jo 

tas nozīmē, ka vairāk paļaujamies uz veiksmīgu apstākļu 

sakritību un savu nākotni ļaujam izlemt citiem. Tāpēc  

nākamajā  gadā aicinu ikvienu aktīvi iesaistīties –  vērtēt, 

izvirzīt mērķus un darīt visu, lai tos sasniegtu. Ikviena iespējās  

ir darīt kaut ko atbildīgāk un labāk,  ne tikai uzsākot jaunu  

gadu, bet katru dienu.  

 

Mareks Gruškevics, IZM valsts sekretārs 

Daudzi no mums noteikti ir 

dzirdējuši stāstu par vientuļo 

ceļinieku, tomēr man gribas to 

vēlreiz atsaukt atmiņā. 

Ceļinieks iet pa tuksnesi un ik pa 

brīdim atskatās - smiltīs aiz viņa 

redzami četru pēdu nospiedumi. Jo 

tālāk iet ceļinieks, jo smagāki kļūst 

viņa soļi un izsīkst spēki. Tad 

ceļinieks atkal pagriež galvu atpakaļ 

un neizpratnē apstājas – smiltīs redzami vairs tikai divu pēdu 

nospiedumi. „Dievs, kāpēc tad, kad man klājas labi, Tu ej man 

blakus, bet, kad jūtos slikti, Tevis nav līdzās?” jautā ceļinieks. 

Bet Dievs atbild: „Kad Tev ir labi, es eju Tev blakus,  bet 

smagos brīžos nesu Tevi uz rokām.” 

Ko es vēlot pateikt, stāstot par ceļinieku tuksnesī? 

Reizēm mēs esam izmisuši, jūtamies noguruši un nevienam 

nevajadzīgi, bet tieši šādos brīžos nepieciešams atcerēties: 

mēs esam ļoti vajadzīgi cits citam – šajā dzīvē, šajā vietā un 

tieši šodien. Kādam mēs esam vislieliskākais kolēģis, draugs, 

domubiedrs, un tik daudziem cilvēkiem tieši mēs palīdzam 

justies labāk. Paldies par to! 

Jaunais gads ir solis tuvāk atkal kādam izaicinājumam, kādam 

mērķim un sapnim. Kopā mēs to sasniegsim! 

 

Kristīne Vāgnere, IZM valsts sekretāra vietniece nozares 

politikas jautājumos 

 

Sagaidot  gadu miju,  pateicos  Jums - 

skolotāji, augstskolu  mācību spēki, 

pašvaldību darbinieki, mani kolēģi valsts 

pārvaldē –visiem Jums, kas šajā 

ekonomiski un arī cilvēciski grūtajā gadā  

īstenojat  Eiropas Savienības 

programmas  un fondu projektus.  Šie 

projekti ir  Jūsu  jūtu,  prāta  un gribas  

ieguldījums mūsu valsts ekonomiskajai 

atdzimšanai. 

 

Jaunajā gadā vēlu, lai mums pietiek 

ticības, drosmes un pacietības paveikt uzsāktos darbus un  

rast jaunas  idejas, kas  dotu  iespējas izaugsmei daudziem 

mūsu  Latvijas cilvēkiem – sākot no  arodskolu un vidusskolu 

jauniešiem līdz starptautiski atzītiem zinātniekiem.   

 

Lai mēs steidzīgajā darba ritmā un brīžos, kad jāpārvar  

ikdienas darba grūtums  un  arī  jāpieņem izšķirīgi lēmumi, 

spējam aiz lielajiem projektu mērķiem vienmēr saskatīt arī to 

konkrēto novada vai pilsētas skolu, augstskolu, zinātnisko  

institūtu un  tos cilvēkus, kuru izaugsmei mums ir dota iespēja 

kalpot!  

 

 Lauma Sīka, IZM valsts sekretāra vietniece struktūrfondu 

jautājumos 

Veiksmi un izdošanos Jaunajā, 2010.gadā! 
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2009.gads ar sarežģītajiem un strauji veicamajiem uzde-

vumiem samazināta finansējuma apstākļos bija nopietns 

pārbaudījums, kas prasīja netradicionālu domāšanu un 

rīcību, stipru gribu apvienojumā ar tālredzīgiem lēmu-

miem.  

 

Vienlaikus, 2009.gadā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 

pārziņā esošajām jomām īpašu uzmanību pievērsa Valsts 

prezidents gan abās pēc viņa iniciatīvas sasauktajās Ministru 

kabineta ārkārtas sēdēs, kad tika pieņemti lēmumi par struktu-

rālajām reformām - gan Stratēģiskās analīzes komisijas rīko-

tajā Latvijas forumā, kas bija veltīts izglītības jautājumiem un 

izglītības inovāciju forumā „Skola Latvijā‖. Izglītības jautājumi 

bija aktuāli arī pēc valsts budžeta grozījumu veikšanas vasa-

rā, kad kopīgi ar pašvaldībām IZM samazinātā finansējuma 

apstākļos, rada vairākus būtiskus risinājumus, piemēram, 500 

tūkstošus latu profesionālās ievirzes pedagogu atalgojumam. 

Tāpat izglītība aktualitāti nezaudēja pastāvīgā dialogā ar par-

tneriem, vienojoties par 2010.gadā būtiskiem jautājumiem, 

kas atspoguļoti arī 2010.gada budžetā, piemēram, skolotāju 

atalgojums no 2010.gada 1.janvāra, bāzes finansējums zināt-

nei, resursi augstākajai izglītība.  

 

Jāuzsver, ka 2009.gadā IZM jomām, salīdzinot ar 2008.gadu, 

līdzekļi tika samazināti par gandrīz 200 miljoniem latu. Tāpat, 

salīdzinot ar 2008.gada decembri, 2009.gadā IZM centrālā 

aparāta struktūrvienību skaits samazināts par 40%, strādājo-

šo skaits par 30% un atlīdzība par 37%. Rūpīgi esam vērtējuši 

arī padotības iestāžu tīklu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pa-

kalpojumus, vienotu skatījumu uz izglītības, valsts valodas 

nozares politikas jautājumiem un atteiktos no funkciju mikro-

menedžmenta. Tāpēc 11 padotības iestādes tika apvienotas 

un izveidotas 4 padotības iestādes (Valsts izglītības satura 

centrs, Valsts valodas aģentūra, Izglītības kvalitātes valsts 

dienests, Valsts izglītības attīstības aģentūra). Tāpat no 14 ar 

sportu saistītajām iestādēm darbu turpinās tikai 2 - Murjāņu 

sporta ģimnāzija un valsts aģentūra „Latvijas Sporta muzejs‖. 

Bet, lai nodrošinātu iespēju reorganizēto valsts sporta aģentū-

ru audzēkņiem turpināt treniņus un sniegt atbalstu treneriem, 

sportistiem un sporta speciālistiem, IZM slēgs trīspusējus 

līgumus ar biedrību „Latvijas Sporta federāciju padome‖ un 

attiecīgo sporta federāciju, 2010.gadā piešķirot finansējumu 

no valsts budžeta.  

 

Līdz ar Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu mi-

nistrijas reorganizāciju, IZM, pēc vairāku gadu pārtraukuma, 

kopš vasaras vidus atkal atbild par jaunatnes politiku. Jau 

augusta beigās valdība apstiprināja „Jaunatnes politikas 

valsts programmu 2009.-2013.gadam.  

Mērķtiecīgi, bet, nenoliedzami – vairākus gadus novēloti, tur-

klāt būtiska finansējuma samazinājuma apstākļos, uzsāktās 

saturiskās un institucionālās pārmaiņas ir pamats, lai turpinātu 

pilnveidot gan visu pakāpju izglītību, gan pārējās IZM jomas – 

lai nākotnē nodrošinātu tādu sistēmu, no kuras ieguvējs būtu 

ikviens Latvijas iedzīvotājs.  

 

Plašāku informāciju par paveikto lasiet IZM mājaslapā.  

 

Būtiskākie 2010.gada uzdevumi  

 

Veidojot 2010.gada valsts budžeta projektu, IZM izvirzīja 3 

konkrētus mērķus, kas ir pamatā arī nākamā gada darbam:  

izmaksu efektivitātes paaugstināšana vispārējā un profe-

sionālā izglītībā, vienlaikus ar kvalitātes un pieejamības 

nodrošināšanu. Vispārējā izglītībā tiks turpināts darbs pie 

finansēšanas principa „nauda seko skolēnam‖ analīzes un 

pilnveides; savukārt, profesionālajā izglītībā tiks īstenota dar-

bības optimizācijas programma, kas paredz skolām, sadarbī-

bā ar pašvaldībām izstrādāt skolas attīstības un investīciju 

stratēģiju, lai turpinātu darbu pie ES struktūrfondu projektu 

pieteikumu sagatavošanas un projektu īstenošanas;  

eksportspējas paaugstināšana augstākajā izglītībā un 

zinātnē tautsaimniecības atveseļošanas īstenošanai. Bal-

stoties uz informatīvo ziņojumu „Par nepieciešamajām struk-

turālajām pārmaiņām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas 

starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai‖, IZM, sadar-

bībā ar Ekonomikas ministriju un konsultējoties ar partneriem, 

izstrādā augstākās izglītības darbības optimizācijas program-

mu; savukārt zinātnē, pamatojoties uz nozaru ministriju ap-

stiprinātajām zinātnisko institūciju darbības stratēģijām, IZM 

veiks zinātnisko institūciju telpiskās attīstības stratēģijas izvēr-

tēšanu, nosakot vadošos valsts nozīmes pētniecības centrus;  

nacionālo vērtību stiprināšana un popularizēšana. Īpašs 

akcents – X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, 

kuru rīkošanai nākamā gada vasarā valdība piešķīrusi 1,5 

miljonus latu, un šobrīd notiek sagatavošanās darbi. Savukārt 

UNESCO šos svētkus, līdzās citiem pasaules kultūras šedev-

riem, iekļāvis savā svinamo dienu kalendārā 2010. – 

2011.gadam, pievēršot tiem plašu starptautisku uzmanību.  

 

IZM pateicas visiem sadarbības un sociālajiem partne-

riem, ar kuriem 2009.gada laikā bija iespēja kopīgi strā-

dāt, meklēt un rast dažādus risinājumus. Kā aktīvākie 

minami Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arod-

biedrība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija, mācību 

priekšmetu pedagogu asociācijas, Latvijas rektoru pado-

me, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Ārvalstu Inves-

toru padome Latvijā, Latvijas Darba devēju konfederācija, 

Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Nacionālā Trīspu-

sējās sadarbības padome, Latvijas Sporta federāciju pa-

dome, Latvijas Olimpiskā komiteja un vēl daudzi citi.  

Atskatoties uz 2009.gadu IZM pārziņā esošajās jomās  

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/4614.html
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Valdība atbalsta turpmāku profesionālās izglītības sakārtošanu un pilnveidi  

15.decembrī Ministru kabinetā (MK) tika apstiprinātas Izglītī-

bas un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotās Profesionālās 

izglītības iestāžu optimizācijas pamatnostādnes 2010. – 

2015.gadam. 

 

„Līdz šim profesionālajā izglītībā ir investēts ļoti maz līdzekļu, 

līdz ar to aprīkojums ir morāli novecojis, bet ēkas nav renovē-

tas un ir nerentablas no energoefektivitātes viedokļa. Otrkārt, 

demogrāfiskā prognoze liecina, ka nākamajos 5 gados 

audzēkņu skaits vidējā izglītības pakāpē samazināsies gan-

drīz divas reizes, bet jau tagad profesionālās izglītības sistē-

mā ir gandrīz 10000 vairāk vietu nekā audzēkņu. Mūsu galve-

nais uzdevums ir sakārtot profesionālās izglītība iestāžu tīklu, 

lai tas būtu resursu un energoefektīvs, demogrāfiskajai situ-

ācijai atbilstošs, kā arī sagatavotu darba tirgus prasībām atbil-

stošu kvalificētu darbinieku skaitu. Vienlaikus, ņemot vērā 

nozaru asociāciju un reģionu viedokli, ir paredzēts sabalansēt 

profesionālās izglītības piedāvājumu,‖ norāda IZM Profesionā-

lās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktors 

Jānis Gaigals. 

 

IZM pārziņā šobrīd ir 59 profesionālās izglītības iestādes un 

10 koledžas, kuras īsteno sākotnējās profesionālās izglītības 

programmas.  Reformas rezultātā profesionālās izglītības 

piedāvājums tiks sabalansēts un pieejamība saglabāsies. 

Visas skolas ir paredzēts kompleksi renovēt un modernizēt 

aprīkojumu. 14 no 33 profesionālās izglītības iestādēm pare-

dzēts pārveidot par mūsdienīgiem kompetenču centriem, kuri 

veiks profesionālās izglītības metodiskās virsvadības un eksa-

minācijas centru funkcijas attiecīgajā reģionā. Savukārt, profe-

sionālās skolas, kurās audzēkņu skaits tiek prognozēts ma-

zāks par 50%, tiks piedāvāts pārņemt pašvaldībām un veidot 

integrētas izglītības iestādes, kurās „zem viena jumta‖ varētu 

realizēt dažādas izglītības programmas un, kas vienlaikus var 

būt arī pieaugušo un neformālās izglītības centri.   

 

IZM profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas pamatnos-

tādnes tika izstrādātas ciešā sadarbībā ar sociālajiem un sa-

darbības partneriem un pirms iesniegšanas valdībā tika ņemti 

vērā Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienības, Latvijas  Lielo pilsētu asociācijas, 

nozaru asociāciju, plānošanas reģionu, Tieslietu ministrijas, 

Finanšu ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas, Valsts kancelejas, Profesionālās izglītības iestāžu 

direktoru padomes un profesionālās izglītības iestāžu priekšli-

kumi par nepieciešamajiem papildinājumiem un izmaiņām 

pamatnostādņu projektā. 

 

Ar Profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas pamatnostād-

nēm 2010. – 2015.gadam var iepazīties IZM mājaslapā 

 

IZM Profesionālās izglītības un 

vispārējās izglītības departa-

menta direktors Jānis Gaigals:  

 

Kaut gan profesionālās izglītības 

iestāžu optimizācijas pamatnos-

tādņu izstrādes gaitā nācās uz-

klausīt arī pārmetumus, ka doku-

menta sagatavošanai atvēlēts 

pārāk maz laika, ar gandarījumu 

varu teikt, ka dažu mēnešu laikā 

ir paveikts darbs, ko nebija izde-

vies īstenot daudzus gadus. 

 

Ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus, šobrīd nozī-

mīgs resurss profesionālās izglītības iestāžu ēku renovācijai, 

energoefektivitātes pasākumiem, iekārtu un mācību līdzekļu 

iegādei un modernizēšanai ir Eiropas Savienības struktūrfon-

du ieguldījumi. Profesionālo skolu infrastruktūrai un aprīkoju-

mam šobrīd ir pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) finansējums aktivitātē „Mācību aprīkojuma moderni-

zācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai‖ 58,9 miljonu latu apmērā. 

Tieši šī iespēja - izmantojot ERAF finansējumu, būtiski uzla-

bot profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūru – bija viens 

no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc pamatnostādnes bija jā-

izstrādā un jāiesniedz valdībā līdz 1.decembrim.  

 

Profesionālās izglītības iestādēm sadarbībā ar pašvaldībām 

ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.februārim jāizstrādā Profesionā-

lās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija saska-

ņā ar Profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas plānu 

2010. – 2015.gadam. Savukārt līdz nākamā gada 1.aprīlim 

profesionālās izglītības iestādēm ir jāiesniedz savi projektu 

pieteikumi, lai jau vasaras sākumā uzsāktu projekta īstenoša-

nu. Ir ļoti svarīgi, lai ERAF finansējums tiktu izlietots mērķtie-

cīgi, izvērtējot katras skolas attīstības iespējas gan novada, 

gan reģiona līmenī. 

 

Profesionālās izglītības iestāžu optimizācijas plāna izstrāde 

notika ciešā sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partne-

riem, nozaru asociācijām, pašvaldībām un Plānošanas reģi-

oniem. Sākotnējā reakcija no sadarbības partneru puses bija 

ļoti rezervēta, jo tas tiešām nebija viegls uzdevums – salīdzi-

noši īsā laikā veikt tik būtisku reorganizāciju.  

Kopēja darba rezultātā izdevies sagatavot kvalitatīvu plānošanas dokumentu 

Profesionālā izglītība 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/profesionala-izglitiba/4605.html
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Taču, kopīgi strādājot, identificējot problēmas un meklējot tām 

risinājumu, mūsu sadarbība izvērtās konstruktīva un rezultātā 

ir izstrādāts politikas plānošanas  dokuments, kurā ļoti precīzi 

noteikti reorganizācijas gaitā veicamie uzdevumi.  

 

Lai visām – gan valsts, gan pašvaldību dibinātām profesionā-

lās izglītības iestādēm būtu radīti vienādi nosacījumi, ir jāatri-

sina jautājumi, kas saistīti ar ERAF projekta līdzfinansēšanu, 

jāpilnveido profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas, kā 

arī pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtība, stipendiju piešķir-

šanas kārtība, ar skolu uzturēšanu saistītie un citi jautājumi. 

 

Esmu ļoti gandarīts, ka vēl pirms pamatnostādņu apstiprinā-

šanas valdībā vairākas pašvaldības, piemēram, Liepāja, Cē-

sis, Ventspils, Valmiera, Jelgava, kopā ar profesionālās izglītī-

bas iestāžu vadītājiem uzsāka nopietnu darbu, lai meklētu 

optimālākos reorganizācijas risinājumus, domājot par novada 

skolu tīklu kopumā un profesionālās izglītības vietu tajā. 

 

Paldies visiem pašvaldību vadītājiem, sociālajiem un sadarbī-

bas partneriem, nozaru asociācijām par sadarbību, priekšliku-

miem un arī kritiku, jo ne velti ir teiciens, ka tikai strīdos 

dzimst patiesība. Lai mums veiksmīga sadarbība arī nākama-

jā, 2010.gadā! 

 

Es gribu teikt lielu paldies arī profesionālās izglītības iestāžu 

direktoriem, kuri daudzus gadus veikuši milzīgu darbu, lai 

nepietiekama finansējuma apstākļos nodrošinātu skolu uztu-

rēšanu un darbību. Taču šobrīd mūsu visu kopīgais uzde-

vums ir no „izdzīvošanas mākslas‖ pārorientēties uz attīstību. 

Tas nozīmē, ka investīciju plāni nevar tikt īstenoti uz esošās 

sistēmas pamatiem, veicot tās „kosmētisko pielabošanu‖. 

Mērķis ir izveidot kvalitatīvi jaunu, Eiropas līmenim atbilstošu 

profesionālās izglītības iestāžu tīklu, kurš ir resursefektīvs, 

atbilstošs paredzamajai demogrāfiskajai situācijai un nodroši-

na visu līmeņu profesionālās izglītības pieejamību reģionos.  

 

 

Diskutē par nepieciešamajām izmaiņām mācību priekšmetu saturā 

Šā mācību gada sākumā izglītības un zinātnes ministre Tatja-

na Koķe aicināja visus izglītības speciālistus iesaistīties dialo-

gā un darbā, diskutējot par mācību satura, tā pilnveides ie-

spējām un ar nepieciešamajām izmaiņām saistītiem jautāju-

miem. Pēc ministres iniciatīvas no 25.septembra tika organi-

zētas pedagogu, augstskolu mācībspēku, Valsts izglītības 

satura centra un citu izglītības speciālistu tikšanās un diskusi-

jas, lai pārrunātu aktualitātes dažādos mācību priekšmetos. 

 

Līdz gada beigām notikušas „Vēstures‖, „Kulturoloģijas‖, Ēti-

kas‖, „Kristīgās mācības‖, „Ģeogrāfijas‖, „Latviešu valodas un 

literatūras‖, „Filozofijas‖, „Sociālo zinību‖, „Sporta‖, 

„Svešvalodas‖, „Psiholoģijas‖, „Mūzikas‖, „Vizuālās mākslas‖ 

mācību priekšmetu un sākumskolas speciālistu tikšanās. 

 

Vislielākās diskusija izvērtās par mācību saturu, tā īstenošanu 

skolās, mācību līdzekļiem, pedagogu profesionālās pilnveides 

norisi valstī un mācību darba organizāciju skolās (izglītības 

programmu saturu un citiem jautājumiem). 

 

Gandrīz visi speciālisti uzskata, ka nepieciešams veidot elek-

troniskos mācību materiālus, nodrošinot tiem pieejamību vie-

nā noteiktā vietnē e-vidē. Visās sanāksmēs pedagogu profe-

sionālā pilnveide tika atzīmēta kā viens no būtiskākajiem as-

pektiem kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai. Izteikti arī 

vairāki priekšlikumi šī procesa uzlabošanai, galvenokārt veicot 

izmaiņas pedagogu tālākizglītības kursu saturā, lai vismaz 

viena trešdaļa no kursu apjoma būtu praktiskās nodarbības. 

 

Visu mācību priekšmetu speciālisti atzina, ka būtu jāpanāk, lai 

vispārējās vidējās izglītības saturā vismaz tuvākajos trijos 

gados izmaiņas netiktu 

veiktas, tādējādi nodro-

šinot modernizētā mā-

cību satura ieviešanu 

pilnībā un tikai tad sā-

kot diskusijas par tā 

pilnveidi. Tikšanos da-

lībnieki gan rosināja 

pārskatīt sākumskolas 

mācību saturu, kā arī 

notika pārrunas par to, 

vai sešgadīgie bērni 

varētu uzsākt mācības 

sākumskolā. 

 

Daudzas diskusijas bija par nodrošinājumu ar nepieciešama-

jiem mācību līdzekļiem, arī mācību un metodisko literatūru.  

Izskanēja arī vairāki ierosinājumi par izmaiņām izglītības 

programmu saturā, piemēram, pārskatot konkrētā klasē ap-

gūstamo mācību priekšmetu skaitu, apsverot iespēju uzsākt 

svešvalodu apmācību agrīnākā vecumā. Visi speciālisti ir pār-

liecināti, ka šāda veida izmaiņas var ieviest tikai pēc plašā-

kām diskusijām, rūpīgi izsverot visus argumentus. 

 

2010. gadā tikšanās un diskusijas ir plānots turpināt, tiekoties 

ar citu mācību priekšmetu pārstāvjiem (mazākumtautības 

valoda un literatūra, informātika, mājturība un tehnoloģijas), ar 

kuriem nav notikušas sarunas šajā mācību pusgadā. Šā mā-

cību gada laikā plānotas arī otrreizējas tikšanās, kurās pārru-

nās paveikto. 

Turpinājums no 5.lpp. 

Vispārējā izglītība 
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Titulu „Gada sporta skolotājs” šogad ieguvusi Valmieras 

Valsts ģimnāzijas sporta skolotāja Maija Priedīte, kurai 

balvu 23.decembrī, „Latvijas Gada balva sportā 2009” 

svinīgajā ceremonijā pasniedza izglītības un zinātnes 

ministre Tatjana Koķe. 

 

„Centies un visu nākamo gadu dzīvo kā čempions – šāda 

devīze ir atbilstoša jubilejas pasākumam „Latvijas Gada balva 

sportā 2009‖. Tāpēc esmu lepna, ka šo čempionu vidū ir Lat-

vijas pedagogi. Lai vērtētu un izvēlētos labāko gada sporta 

skolotāju, teikšu tēlaini – ―mērlente‖ tika likta gan apkārt galvai 

un kājām, gan – apkārt sirdij, jo gada labākais sporta skolo-

tājs var būt tas, kurš ne vien koncentrējas uz sasniegumiem 

sportā, bet spēj ieraudzīt bērna dvēseli un spēj palīdzēt bēr-

nam izaugt sporta stundā,‖ apbalvošanas ceremonijā teica 

T.Koķe. 

 

Žūrijas eksperti atzinīgi novērtējuši M.Priedītes vadīto sporta 

stundu, uzsverot, ka tā ir interesanta, tajā ietverti labi demon-

strējumi un pareizi organizēta skolēnu noslodze, turklāt stun-

dā ir ļoti labs emocionālais fons – skolēni daudz smaida. Eks-

perti M.Priedītes vadīto nodarbību vērtējuši kā radošu un po-

zitīvu - skolēni saņēma objektīvu novērtējumu par paveikto un 

bija motivēti iesaistīties aizvien jaunos vingrinājumos. 

 

Valmieras Izglītības pārvalde savā pieteikumā uzsver, ka Mai-

ju Priedīti konkursam virza ne tikai pārvaldes speciālisti un 

ģimnāzijas vadība, bet arī Valmieras Valsts ģimnāzijas skolē-

ni. Viņi atzīst, ka, organizējot aizraujošas nodarbības un do-

dot katra spējām atbilstošus uzdevumus, skolotāja iedvesmo 

nākt ne tikai uz sporta stundām, bet arī brīvo laiku pavadīt 

aktīvāk. 

M.Priedīte ir arī Valmieras sporta metodis-

kās apvienības vadītāja un aktīva skolas 

sporta tradīciju stiprinātāja. 23 darba gadu 

laikā ir iegūta autoritāte kolēģu, skolēnu un 

viņu vecāku vidū. Jau daudzus gadus viņa 

darbojas arī skolas padomē. 

 

„Apbrīnojama ir Maijas Priedītes spēja sa-

prasties ar bērniem – gan tiem, kuri sasnie-

gumus kādā sporta veidā mēra iegūtajās 

medaļās, gan tiem, kuri ar sportu sākotnēji ir 

uz „jūs‖. Skolotāja ir radoša, vienmēr atvērta 

visam jaunajam un netradicionālajam, un 

pretī tiek saņemta pedagogam visaugstākā 

balva – bērnu mīlestība,‖ saka Valmieras 

Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Zemļickis. 

 

Pateicoties tieši direktora pamudinājumiem, 

M.Priedīte pirms dažiem gadiem Latvijas 

Universitātē ieguvusi vēl vienu specialitāti – 

sociālais pedagogs. Viņa pati atzīst, ka šīs 

zināšanas lieliski palīdz, vadot sporta stun-

das un ārpusskolas sportiskās aktivitātes. 

Nav jau nekāds noslēpums, ka tieši sports 

daudzus draiskuļus palīdz „noturēt pie zemes‖. 

 

Dažas dienas pēc „Latvijas Gada balva sportā 2009‖ svinīgās 

ceremonijas Maija Priedīte labprāt dalās iespaidos par dalību 

konkursā, nosmejot, ka apbalvošanas ceremonijas laikā gan 

bijusi tik uztraukta, ka vārdi nekādi nav raisījušies. 

„Esmu priecīga, ka tiktu izvirzīta titulam „Gada sporta skolo-

tājs‖, un nebija pat svarīgi, kurš iegūs galveno balvu. Milzīgs 

notikums bija konkursa 2.kārtas uzdevums – sporta stundas 

vadīšana Rīgas 85.vidusskolā - sveša vide, nepazīstami bēr-

ni... Ir milzīgs gandarījums, ka skolēni pieņēma visu, ko sporta 

stundā piedāvāju, izpildot uzdevumus ar patiesu aizrautību un 

smaidu sejā. Pati noskatījos visu savu kolēģu vadītās stundas 

konkursa 2.kārtā un guvu daudz jaunu ideju,‖ saka skolotāja. 

Bet par to, kāpēc bērni sporta stundās smaida, viņa vien pie-

bilst: „Ja skolotājs izstaro pozitīvismu, bērni nemaz nevar ne-

starot līdzi. Un, domājot labas domas, viss arī labi izdodas!‖ 

 

„Ja sporta stunda ir daudzveidīga, tā spēj ieinteresēt bērnus, 

tādējādi bērni iemīl sportu‖ – tā saka „Latvijas Gada sporta 

skolotāja 2009‖ Maija Priedīte. Tādēļ, lai sporta stundas kļūtu 

vēl daudzveidīgākas, interesantākas un aizrautīgākas bēr-

niem, Izglītības un zinātnes ministrija sarūpējusi līdzekļus 

Valmieras Valsts ģimnāzijai sporta inventāra iegādei un papil-

dināšanai. Lai aug jauni laureāti Latvijas Gada sporta balvai. 

 

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. 

 

„Gada sporta skolotājs 2009” - Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja Maija Priedīte 

„Latvijas Gada balva sportā 2009” svinīgajā ceremonijā balvu skolotājai Maijai Priedītei 

pasniedz izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe. 

Foto: Juris Bērziņš-Soms, žurnāls „Sports” 
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Par Čehijas un Zviedrijas 

prezidentūru laikā paveikto 

un Spānijas prezidentūras 

plāniem zinātnes politikas 

jomā stāsta IZM zinātnes 

nozares atašejs Briselē Sig-

ne Martišūne. 

 

Šī gada IZM Informatīvā izde-

vuma februāra numurā iepa-

zīstināju ar zinātnes nozares 

atašeja darba ikdienu LR 

Pastāvīgajā pārstāvniecībā 

ES, Briselē. Šobrīd, atskato-

ties uz pagājušo gadu, vēlos 

sniegt īsu pārskatu par galve-

najiem notikumiem Čehijas un 

Zviedrijas prezidentūru laikā, 

kā arī iezīmēt Spānijas prezidentūras plānus. 

 

Pirms sīkāka ieskata notikumos un galvenajos dokumentus, 

tomēr vēlos īpaši uzsvērt, ka Latvijas interešu veiksmīga pār-

stāvniecība ES zinātnes politikas jomā ir bijusi ļoti nozīmīga 

un nākotnē tai ir jāturpina būt prioritātei. 

 

Jau ilgāku laiku ES līmenī ir skaidrs uzstādījums, ka ne ES kā 

valstu savienība, ne katra dalībvalsts atsevišķi nevar attīstī-

ties, nodrošināt tās iedzīvotāju labklājību un būt konkurētspē-

jīga ar pārējiem pasaules reģioniem, ja netiek prioritāri atbal-

stītas pētniecības un inovāciju jomas. 

 

Neskatoties uz grūto situāciju un pasaules finanšu krīzi, šī 

gada laikā zinātnes ministriem tiekoties Briselē Konkurētspē-

jas padomes sanāksmēs, vairakkārt tika uzsvērts, ka ir nepie-

ciešams finansējuma palielinājums pētniecībai ES līmenī. 

Protams, lielākā daļa no dalībvalstīm šobrīd, ņemot vērā situ-

āciju ar kopējo ierobežoto finansējumu valstu budžetos, palie-

linājumu zinātnei nav spējīgas nodrošināt. Pretēji vēlamajam 

valstis bieži ir spiestas valsts finansējuma apjomus pētniecī-

bai samazināt. Tomēr ir skaidrs, ka „grūtie laiki‖ paies un ce-

rams, ka visas zinātnes jomas to pārdzīvos cik vien iespējams 

labi. Savukārt, skatoties nākotnē, par Latvijas interesēm ES 

zinātnes jomā ir jāapzinās un jāpatur prātā sekojoši fakti. 

 

Jau šobrīd ir uzsākts darbs pie Konkurētspējas un izaugsmes 

stratēģijas 2020 izstrādes un tās uzmetumā zinātne un inovā-

cijas ir prioritārie virzieni.  

 

Tuvākajos gados ES sāksies darbs pie nākamās 8.Ietvara 

programmas pētniecības atbalstam  izstrādes.  

Šo nozīmīgo politikas un tiesību aktu izstrādē galvenā loma ir 

Padomei un dalībvalstīm. Ietvara programmas regulā tiks 

noteikts nākamajam periodam pieejamais ES pētniecības 

budžets. Līdz ar to ir svarīgi, lai Latvijas balss un intereses 

šajā procesā, pirmkārt, tiktu laicīgi definētas un, otrkārt, efektī-

vi un profesionāli pārstāvētas. 

 

Atskatoties uz 2009.gadu un ES Konkurētspējas ministru pa-

domes ietvaros panāktajiem rezultātiem, galvenā uzmanība 

gan Čehijas, gan Zviedrijas prezidentūru laikā tika pievērsta 

Eiropas pētniecības telpai (EPT) un 2008.gadā apstiprinātās 

EPT Vīzijas 2010 ieviešanai. Decembrī zinātnes ministri pa-

domes laikā vienojās par vadlīnijām ES prioritāro zinātnes 

virzienu definēšanai un mērķu nospraušanai. Papildus tam 

tika apstiprināta Rezolūcija par EPT telpas pārvaldību. Darbs 

pie šiem nozīmīgajiem jautājumiem tiks turpināts Spānijas 

prezidentūras laikā. 

 

Attiecībā uz tiesību aktiem – 2009.gadā tika apstiprināta Eiro-

pas metroloģijas pētniecības programmas uzsākšana 

(lēmums balstīts uz 169.pantu, iepriekšējais Kopienu līgums). 

Savukārt, 2009.gada rudenī tik uzsākts darbs pie Apvienotās 

Baltijas jūras Pētniecības un attīstības programmas izstrādes  

 

Šajā programmā Latvija ir viena no astoņām ES dalībvalstīm, 

kuras to izveido un īstenos, līdz ar to mums ir svarīgi ir lai šī 

programma tiktu apstiprināta pēc iespējas drīzākā laikā, ievē-

rojot Latvijas intereses. 

 

2009.gads ir bijis nozīmīgs tālākajai ES pētniecības attīstībai, 

jo šogad tika uzsākta jauna dalībvalstu iniciatīva – kopīgā 

pētniecības plānošana. Augsta līmeņa Padomes darba grupā 

par Kopīgo pētniecības plānošanu, kur man ir tas gods pār-

stāvēt Latviju, dalībvalstis panāca vienošanos par četrām 

sabiedrībai būtiski svarīgajām pētniecības tēmām (Alcheimera 

slimības pētniecība; klimata pārmaiņas un lauksaimniecība; 

kultūras mantojums; veselība un pārtika), kurās tiks uzsāktas 

kopīgas ieinteresēto dalībvalstu pētniecības programmas. 

Ņemot vērā to, ka šī apmēru ziņā ir pavisam jauna aktivitāte, 

vēl ir grūti konkrēti paredzēt, kā tiks risināts finansējuma jau-

tājums un tālākā programmu praktiskā darbība. Tomēr arī 

šajā iniciatīvā Latvijai noteikti ir svarīgi iesaistīties, lai nodroši-

nātu mūsu pētniecības potenciāla pilnīgu iekļaušanos Eiropas 

pētniecības telpā. 

 

Vēlot panākumus projektos un inovatīviem, krīzes problēmu 

risinājumiem bagātu Jauno 2010.gadu! 

 

 

 

Latvijas interešu pārstāvniecība un ES zinātnes politika 2009.gadā 

Zinātne 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1807&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1807&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://cordis.europa.eu/fp7/
http://cordis.europa.eu/fp7/
http://www.bonusportal.org/
http://www.bonusportal.org/
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2009.gads zinātnes jomā  

2009.gadā zinātnes 

nozarē izstrādāti svarīgi 

politikas plānošanas 

dokumenti un normatī-

vie akti, noslēgušās 

vairākas nozīmīgas 

aktivitātes un uzsākti 

jauni projekti. Šogad 

noslēgti Latvijai būtiski 

līgumi, kā arī veiktas 

strukturālas pārmaiņas 

zinātniskajās institūci-

jās. Un, kaut arī zināt-

nes finansējums 

2010.gadā, salīdzinot ar 

2009.gadu, ir sarucis, 

zinātnes politikas veidotāji nākamajā gadā raugās cerīgi, jo 

ievērojamus finanšu līdzekļus plānots piesaistīt, izmantojot 

Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. 

Par 2009.gadā paveiktajiem svarīgākajiem darbiem stāsta 

Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un 

inovāciju departamenta direktore Irina Arhipova. 

 

Izstrādātas Zinātnes un tehnoloģiju attīstības  

pamatnostādnes 

 

2009.gada oktobrī tika apstiprinātas Zinātnes un tehnoloģiju 

attīstības pamatnostādnes 2009.- 2013.gadam, kas izvirza 

zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas galveno mērķi – 

veidot zinātni un tehnoloģijas kā pilsoniskās sabiedrības, eko-

nomikas un kultūras ilgtermiņa attīstības pamatu, nodrošinot 

zināšanu ekonomikas īstenošanu un ilgspējīgu tās izaugsmi.  

Pamatnostādnēs ir identificētas galvenās problēmas zinātnes 

un tehnoloģijas attīstības nodrošināšanai un izvirzīti vairāki 

svarīgi uzdevumi, piemēram, sekmēt zinātniskās darbības 

intelektuālā potenciāla un infrastruktūras atjaunošanu un at-

tīstību, veidojot universitātes par starptautiski konkurētspējī-

giem zinātniskās attīstības centriem, ar kuriem sadarbojoties 

attīstās augstākās izglītības institūcijas reģionos, stiprināt 

citas valsts un privātās zinātniskās institūcijas, nodrošināt 

valsts investīciju pieaugumu zinātnē un tehnoloģiju attīstībā, 

panākot to, lai finansējuma piešķiršanas mehānisms nodroši-

nātu privātā sektora investīciju pieaugošu piesaisti u.c. 

 

Apstiprināti fundamentālo un lietišķo pētījumu prioritārie 

zinātnes virzieni 

 

2009.gadā īpaši izveidota starpinstitucionāla darba grupa 

izstrādāja fundamentālo un lietišķo pētījumu prioritāros zināt-

nes virzienus 2010.- 2013.gadam. Tie izstrādāti, pamatojoties 

uz Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Tautsaimniecības 

padomes, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Izglī-

tības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldī-

bu savienības, Latvijas Ornitoloģijas biedrības un nodibināju-

ma „Latvijas Dabas fonds‖ sagatavotajiem priekšlikumiem. 

Tātad, kā 2010.-2013.gada prioritārie virzieni ir noteikti enerģi-

ja un vide, inovatīvie materiāli un tehnoloģijas, nacionālā iden-

titāte, sabiedrības veselība, kā arī vietējo resursu ilgtspējīga 

izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas. 

 

Precizēta projektu izvērtēšanas, finansēšanas un  

administrēšanas kārtība 

 

22.septembrī Ministru kabinetā apstiprināti jauni MK noteikumi 

"Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, 

finansēšanas un administrēšanas kārtība". Noteikumos uzla-

bots gan projektu izvērtēšanas, gan finansēšanas, gan admi-

nistrēšanas kārtības regulējums, paredzēta ārzemju ekspertī-

ze – atsevišķus, finansiāli lielākos projektus, Latvijas Zinātnes 

padome nosūtīs izvērtēšanai zinātniekiem, īpaši no Eiropas 

Savienības valstīm, ASV, Austrālijas un Dienvidāfrikas repub-

likas. 

Atsevišķus projektus ārzemju eksperti ir vērtējuši jau šogad, 

bet visus projektus ārzemju ekspertīzei objektīvi nodot nav 

iespējams, jo projektu skaits ir liels - 2008.gadā vairāk nekā 

600; šogad – aptuveni 400. 2010.gadā projektu skaitu plānots 

samazināt, apvienojot mazus, tematiski radniecīgus projektus.  

Jāmin, ka ikviens eksperts pirms katra projekta ekspertīzes 

paraksta apliecinājumu, ka viņam nepastāv interešu konflikts. 

 

Valsts pētījumu programmas 

 

Nodrošinot jaunu valsts pētījumu programmu īstenošanas 

uzsākšanu 2010. – 2013.gadā noteiktajos  prioritārajos zināt-

nes virzienos, novembra beigās tika apstiprināti šajā laika 

periodā īstenojamo programmu mērķi un veicamie uzdevumi 

un izsludināts programmu konkurss, kas noslēdzās 

21.decembrī. Jaunās programmas tiks uzsāktas pēc iesniegto 

programmas projektu izvērtēšanas un programmu 

apstiprināšanas. 

2009.gadā beidzas arī prioritārajos zinātnes virzienos no 

2005. un 2006.gada īstenoto programmu izpilde. Šā gada 

oktobrī un novembrī notika visu deviņu programmu rezultātu 

publiskās apspriešanas un šobrīd norit darbs pie programmu 

uzraudzības ziņojuma sagatavošanas, kas pēc izskatīšanas 

programmu uzraudzības padomē būs pieejams arī IZM 

mājaslapā, jo ir ļoti būtiski informēt sabiedrību, kāds ir valsts 

pētījumu programmu praktiskais devums, ko sabiedrība no 

tiem iegūst. 

 

Tirgus orientētie projekti 

 

Tā kā 2009.gadā ievērojami tika samazināts finansējums, IZM 

2009.gadā neizsludināja jaunu projektu pieteikumu 

iesniegšanu, savukārt līdz 2009.gada 15.decembrim ir 

noslēgušies 10 projekti. Izmantojot struktūrfondu piedāvātās 

iespējas, ir izsludināts projektu konkurss „Lietišķā pētniecība 

un zinātne‖, kurš lietišķo pētījumu izstrādē nodrošina sadarbī-

bu ar komersantiem.  Ir izstrādāta „Kārtība, kādā veicama 

tirgus orientēto pētījumu projektu iesniegumu izvērtēšana,  
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līgumu par tirgus orientēto pētījumu projektu izpildi adminis-

trēšana un uzraudzība, kā arī organizējama tirgus orientēto 

pētījumu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas darbība‖. 

 

Izstrādāti grozījumi Zinātniskās darbības likumā 

 

Likumprojektā ietvertie grozījumi paredz vairākas zinātnes 

jomai būtiskas tiesību normas. Ar likumprojektu noteikts valsts 

emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas vispārīgās normas, 

nosakot par statusa piešķiršanu un pabalsta izmaksāšanu 

atbildīgo institūciju, pretendentu loku, kam piešķirams valsts 

emeritētā zinātnieka statuss.  

Kā viena no būtiskākajām tiesību normām likumprojektā 

ietverts nosacījums, ka valsts zinātniskā institūta, valsts 

augstskolu un valsts augstskolu zinātnisko institūtu darbinieku 

atalgojuma, kas tiek maksāts no valsts vai valsts augstskolu 

zinātniskā institūta noslēgto līgumu īstenošanai iegūtajiem 

finanšu līdzekļiem, apjomu nosaka saskaņā ar darba 

samaksas un darba laika uzskaites sistēmu.   

Pašreiz Zinātniskās darbības likumā nav paredzēta tiesību 

norma par zinātniskās institūcijas tiesībām uz intelektuālo 

īpašumu, kas radies no valsts budžeta finansētas zinātniskās 

darbības, līdz ar to tiek ierobežotas zinātnisko institūciju tiesī-

bas reģistrēt patentus. Lai risinātu šo problēmu, Zinātniskās 

darbības likumā ietverts deleģējums MK noteikt intelektuālā 

īpašuma, kas radies no valsts budžeta finansētas zinātniskās 

darbības, un no tā izrietošo tiesību deleģēšanas kārtību un 

kārtību, kādā izmantojamas zinātniskajai institūcijai deleģētās 

tiesības. 

Likumprojekts nodots izskatīšanai Saeimā. 

 

Veiktas strukturālās pārmaiņas  

 

Lai nodalītu Latvijas Zinātnes padomes (LZP) konsultatīvo un 

lēmumu pieņemšanas funkciju no administratīvās un finanšu 

pārvaldības funkcijas, 2009.gada vasarā veikta LZP reorgani-

zācija, likvidējot LZP administratīvās un finanšu pārvaldības 

struktūrvienības. Nodalītās administratīvās un finanšu pārval-

dības funkcijas nodotas IZM padotībā esošai tiešās pārvaldes 

iestādei - Studiju fondam, kura nosaukums pēc reorganizāci-

jas ir Studiju un zinātnes administrācija. 

 

Līdz 2009.gada 31.oktobrim IZM pārraudzībā esošās zinātnis-

kās institūcijas iesniedza apstiprināšanai zinātniskās institūci-

jas darbības stratēģijas, lai saskaņā ar noteikumiem aprēķinā-

tu un piešķirtu zinātnes bāzes finansējumu 2010.gadam. Lai 

nodrošinātu pilnvērtīgu attīstības stratēģijas izvērtēšanu, Zi-

nātnes, tehnoloģiju un inovāciju departaments decembrī orga-

nizēja darbības stratēģiju izvērtēšanas sēdes, kurās piedalījās 

arī zinātnisko institūciju pārstāvji.  

Pamatojoties uz valsts zinātnisko institūciju iepriekšējos ga-

dos uzrādīto rezultātu izvērtējumu un institūciju zinātniskajās 

darbības stratēģiju izvērtējumu, IZM 2010.gadā turpinās dar-

bu pie efektīvākas pārvaldības sistēmas izveides, veidojot triju 

līmeņu zinātnisko institūciju hierarhiju - reģionāla līmeņa zināt-

niskās institūcijas, valsts nozīmes zinātniskās institūcijas un 

ES līmeņa zinātniskās institūcijas. 

 

 

Sadarbība ar Jauno zinātnieku apvienību 

 

2009.gada 30.septembrī starp IZM un Latvijas Jauno zinātnie-

ku apvienību tika noslēgts sadarbības memorands. Tā mērķis 

ir sekmēt efektīvu zinātnisko darbinieku un visas sabiedrības 

interesēm atbilstošas zinātnes un augstākās izglītības politi-

kas veidošanu, nodrošinot jauno zinātnieku aktīvāku iesaisti 

lēmumu pieņemšanas procesos. 

 

Dalība Kosmosa aģentūrā 

 

2009.gada 23.jūlijā tika parakstīts sadarbības līgums ar 

Eiropas Kosmosa aģentūru (ESA). Līgums paredz 2-3 gadu 

ilgu iepazīšanās fāzi, kad ESA novērtēs Latvijas zinātnisko 

institūciju un komercsabiedrību gatavību iesaistīties ESA 

kosmiskajās programmās, savukārt Latvija izpētīs ESA 

darbības principus un uzbūvi.  

Pašreiz ministrijā ir izveidota Valsts kosmosa tehnoloģiju 

attīstības darba grupa IZM vadībā, kuras mērķis ir iesaistīt 

valsts iestāžu, zinātnisko institūciju un komercsabiedrību 

pārstāvjus, lai veicinātu valsts nacionālās kosmosa politikas 

izstrādi un tās īstenošanu. 

 

Starptautiskie sadarbības projekti 

 

27.oktobrī Taipejā (Taivānā), Nacionālajā zinātnes padomē, 

notika ikgadējā Fonda Rīcības komitejas sēde, kurā tika ap-

stiprināts atbalsts septiņiem Taivānas, Latvijas un Lietuvas 

sadarbības fonda projektiem. Fonda mērķis ir veicināt zināt-

nisko sadarbību starp Fonda dalībvalstīm, atbalstot kopēju 

pētniecības projektu īstenošanu, kuru izstrādē piedalās visu 

trīs valstu zinātnieki.  

1.septembrī tika izsludināts Latvijas un Baltkrievijas sadarbī-

bas programmas zinātnē un tehnikā projektu pieteikumu ie-

sniegšanas konkurss, kas paredzēts pētniecības projektu 

fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, t.sk. arī sociālās 

zinātnēs. Interese par projektu bija liela un Latvijas Zinātņu 

akadēmijā kopā tika saņemti 42 pieteikumi no dažādām zināt-

niskajām institūcijām. Šobrīd notiek abu valstu pušu ekspertī-

zes iesniegto projektu izvērtēšanai, lai 2010.gada janvārī pie-

ņemtu lēmumus par atbalstu vismaz 6 sešiem projektiem. 

2009.gadā tikusi nodrošināta IZM dalība un Latvijas viedokļa 

paušana 4 ES ministru Konkurētspējas padomēs un 2 nefor-

mālajās ES ministru Konkurētspējas padomēs 

 

Dalība ARTEMIS kopuzņēmumā 

 

Eiropas Kopienas Septītā Ietvara programmas pētniecības, 

tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007.–

2013.) ietvaros ir izdalīts finansējums, lai ieviestu jaunu instru-

mentu – Kopējās tehnoloģiju ierosmes publiskā un privātā 

sektora partnerības veicināšanai pētniecībā un inovatīvu teh-

noloģiju izstrādē Eiropas mērogā. 

2009.gada 11.decembrī Latvija parakstīja līgumu ar ARTEMIS 

kopuzņēmumu, līdz ar to Latvijas zinātniekiem ir nodrošināta 

iespēja iesaistīties ARTEMIS ietvaros izsludināto projektu 

pieteikumu konkursos. Pašreiz no Latvijas iesniegti trīs pro-

jektu pieteikumi ar Latvijas līdzdalību. 

 

Turpinājums no 9.lpp. 
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Izstrādāti priekšlikumi pārmaiņām augstākajā izglītībā un zinātnē  

17.decembrī notika pēdējā darba grupas sanāksme, kas 

Ministru prezidenta Valda Dombrovska uzdevumā izstrā-

dājusi informatīvā ziņojuma projektu ar priekšlikumiem 

„Par nepieciešamajām strukturālajām pārmaiņām augst-

ākajā izglītībā un zinātnē Latvijas starptautiskās konku-

rētspējas paaugstināšanai”. Šo ziņojumu plānots līdz 

gada beigām iesniegt valdībai. 

 

Darba grupa vienojās, ka sākotnēji piedāvātie trīs attīstības 

modeļi  - rezultātu pārvaldības modelis,  zinātnes universitā-

tes modelis un nozaru augstskolu modelis – viens otru papildi-

na un atbilstošākais risinājums būtu izveidot vienu kopīgu 

modeli. Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe uzsver, 

ka, balstoties uz šo vienošanos, šobrīd viens no būtiskākajiem 

IZM īstenojamajiem uzdevumiem, ir, sadarbībā ar Ekonomi-

kas ministriju un konsultējoties ar partneriem, izstrādāt pasā-

kumu plānu ar konkrētu laika grafiku, kurā iekļautas katra 

modeļa priekšrocības nepieciešamo pārmaiņu īstenošanai, ko 

valdībai paredzēts iesniegt līdz 2010.gada 31.martam.  

 

Gan abi darba grupas līdzpriekšsēdētāji – izglītības un zināt-

nes ministre Tatjana Koķe un ekonomikas ministrs Artis Kam-

pars, gan darba grupas locekļi uzsver, ka darbs pie ziņojuma 

noticis atklāti, dodot iespēju tajā iesaistīties ikvienam intere-

sentam – gan iepazīstoties ar darba grupas materiāliem, gan 

oktobra vidū piedaloties īpaši rīkotajā publiskajā diskusijā. 

Ziņojuma sagatavošanā aktīvi līdzdarbojās uzņēmēji, augst-

ākās izglītības un zinātnes nozares pārstāvji, studenti. 

 

Uzsākot informatīvā ziņojuma izstrādi, darba grupa vienojās 

par konkrētu darbības virsmērķi: Latvijas augstākās izglītības 

un zinātnes sektors nodrošina zināšanu ekonomikai nepiecie-

šamo zināšanu un cilvēkresursu bāzi; kā arī par trijiem mēr-

ķiem:  

 

augstākās izglītības institūcijas 

nodrošina zināšanu ekonomikas 

vajadzībām atbilstošus absolventus 

– atbildīgus, starptautiski konkurēt-

spējīgus, kompetentus, radošus un 

ar attīstītām uzņēmējspējām; 

augstākās izglītības institūcijas 

ir aktīvas, sekmīgi nodrošinot zinā-

šanu ekonomikas attīstībai nepie-

ciešamu mūžizglītības piedāvājumu 

Latvijas visu vecumu iedzīvotājiem;  

augstākās izglītības un zinātnes 

institūcijas nodrošina starptautiska 

līmeņa zinātniskā darba rezultātus, 

kurus sekmīgi komercializē Latvijā, 

sekmējot inovatīvu produktu (preču 

un pakalpojumu) ar augstu pievie-

noto vērtību radīšanu.  

 

Tāpat darba grupa vienojusies par 

kopīgu priekšlikumu augstākās iz-

glītības un zinātnes attīstībai, akcentējot resursu, tostarp – 

finanšu resursu, efektīvāku izmantošanu un konsolidāciju 

jomās, kurās tas nepieciešams. Tā piedāvā valdībai izmantot 

skaidrus, darba grupā noformulētus rezultatīvos rādītājus 

augstākās izglītības un zinātnes sektoram, kas vērsti uz valsts 

starptautiskās konkurētspējas pieaugumu. Tāpat darba gru-

pas piedāvājumā ir skaidri noformulēta apņemšanās nodroši-

nāt stabilu valsts finansējumu augstākajai izglītībai un zināt-

nei, kā arī apņemšanās virzīt augstākās izglītības un zinātnes 

finansēšanas sistēmu uz rezultātos orientētu modeli.   

 

Darba grupa akcentē nepieciešamību paātrināt augstākās 

izglītības un zinātnes sektoram būtiska tiesiskā regulējuma 

virzību. Piemēram, Ministru kabinets jau 2008.gada 17.jūnijā 

pieņēma likumprojektu „Augstākās izglītības likums‖ un ie-

sniedza to apstiprināšanai Saeimā; tāpat izstrādāti un Saeimā 

iesniegti „Grozījumi „Zinātniskās darbības likumā‖‖, likumpro-

jekts „Grozījumi „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas 

likumā‖‖. Tāpat būtiska ir gan ar šiem likumprojektiem saistītu, 

gan citu normatīvo aktu izstrāde un pilnveide. 

 

Vēl informatīvajā ziņojumā likts skaidrs uzsvars uz kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmām un kvalitātes prioritāti. Valdībai tiek 

piedāvāts koncentrēt un konsolidēt resursus, lai sasniegtu 

lielāku atdevi un efektivitāti. Ziņojumā rosināts īstenot augst-

ākās izglītības un zinātnes sektora un tā pārmaiņu monitorin-

gu, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams veikt korek-

cijas un līdzdarboties starptautiskā augstākās izglītības un 

zinātnes institūciju vērtēšanā. 

 

Ar Informatīvā ziņojuma projektu „Par nepieciešamajām struk-

turālajām pārmaiņām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas 

starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai‖ detalizēti var 

iepazīties IZM mājaslapā. 

http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/informativie-zinojumi.html
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Eiropas gads – veids, kā kopīgi risināt Eiropai izvirzītos uzdevumus 

Tā kā sociāli 

un ekonomiski 

apsvērumi 

mudina Eiropu 

meklēt arvien 

jaunas radošas pieejas un inovatīvus risinājumus, 

2009.gads Eiropas Savienībā bija pasludināts par Eiropas 

Radošuma un inovācijas gadu, kura mērķis bija vairot 

sabiedrības apziņu par radošuma un inovāciju nozīmīgu-

mu personīgajai, sociālajai un ekonomikas attīstībai, iz-

platīt labās prakses piemērus, stimulēt kā pētniecību, tā 

radošumu un inovācijas izglītības un apmācības procesā, 

veicināt politiskās debates par šiem jautājumiem. 

 

Šis gads aicināja radošuma un inovācijas aspektu saskatīt un 

sekmēt ne tikai ekonomikā un zinātnē, bet visās jomās, tai 

skaitā izglītībā, kultūrā, vides un sociālajā sfērā, tādējādi ar 

inovācijām saistot ne tikai jaunu preču vai pakalpojumu ievie-

šanu tirgū, bet arī jaunas stratēģijas, struktūras, vadības stilu, 

metodes, jaunas pieejas izglītības un apmācības procesiem 

u.tml. 

 

Katrs cilvēks var būt radošs! 

 

Šī gada laikā tika uzsvērts, ka 

katrs cilvēks var būt radošs, taču 

šo prasmju izkopšana jāuzsāk 

pēc iespējas agrīnā vecumā, 

stimulējot estētisku uztveri, emo-

cionālu pilnveidošanos, radošu 

domāšanu un intuīciju, un tas 

neatlaidīgi jāturpina visā dzīves garumā. Radošumu var attīs-

tīt un, iespējams, arī iemācīt, tomēr jāsaprot, ka nav radošas 

mācīšanās bez radošas mācīšanas. Tādēļ vienlaikus ar rado-

šuma un inovācijas jautājumu iekļaušanu katra mācību priekš-

meta saturā jāsekmē radošumu un inovācijas atbalstoša mā-

cību vide, novērtējot katra individualitāti un savdabīgumu, 

respektējot un attīstot talantus, mācot uzņemties risku un mā-

cīties no savām kļūdām. 

 

Iecere 2009.gadu Eiropas Savienībā veltīt radošumam un 

inovācijām radās laikā, kad vēl nebija zināms, ka šajā gadā 

pasauli, t.sk. Eiropu, skars ekonomikas lejupslīde, kad dalīb-

valstīm nāksies saskarties ar arvien jauniem izaicinājumiem 

un daudz kopīgi strādāt, lai tiektos izveidot inovācijām drau-

dzīgu Eiropu. Eiropas Radošuma un inovācijas gada atklāša-

nas konferencē 2009.gada 7.janvarī Čehijas izglītības, jaunat-

nes un sporta lietu ministrs uzsvēra, ka to, cik mēs sekmīgi 

būsim nākotnē, noteiks tas, kā mēs identificēsim problēmas, 

radīsim jaunus risinājumus un pielietosim tos problēmu novēr-

šanā.  

 

Lai nodrošinātu šī gada mērķu sasniegšanu atbilstoši Eiropas 

Komisijas aicinājumam, visa gada garumā dalībvalstīs tika 

organizēti vairāk kā tūkstotis lielāka un mazāka mēroga pasā-

kumu - konferences, semināri, festivāli, politiskās diskusijas. 

Dalībvalstu organizētie pasākumi aptvēra visdažādākās jo-

mas - no izglītības līdz tieslietām, daudzveidīga bija konkursu 

tematika - no konkursa par „Radošāko pilsētu‖ līdz „Vīzijai par 

inovatīvāko klasi‖. Konferencēs apskatīto jautājumu spektrs 

aptvēra tēmas no „Inovācijas un radošums jauniešu rokās‖ 

līdz konferencei „2500m2 radošuma un inovāciju 9 dienās‖. 

 

Radošuma gadā Latvijā rīko dažādus pasākumus 

 

Arī Latvijā Eiropas Radošuma un inovācijas gadā „radošums‖ 

un „inovācija‖ bija pamattēma vairākiem aģentūru, izglītības 

iestāžu, nevalstisko organizāciju un citu institūciju organizē-

tiem pasākumiem. Īpaši atzīmējama ir Eiropas radošuma vēs-

tnieka Dr.Edvarda de Bono vizīte, kuru rīkoja ideju grupa 

„Radošuma pils‖. Vizītes mērķis bija rosināt diskusiju par ra-

došas domāšanas lomu izglītības un apmācības procesā un 

iespējām radošās domāšanas metodes ieviest Latvijas izglītī-

bas sistēmā. Dr. de Bono ir mācījis radoši domāt dažādām 

auditorijām, sarakstījis vairāk kā 70 grāmatas un lasījis lekci-

jas vairāk kā 60 valstīs, viņa metodes izglītībā tiek pielietotas 

daudzās pasaules valstīs, piemēram, Jaunzēlandē, ASV u.c.  

 

Tā kā Eiropas Savienībā katra dalībvalsts pati veido savu 

izglītības saturu, bet Eiropas Savienība veicina dalībvalstu 

sadarbību, lai uzlabotu izglītības kvalitāti, tad 2009.gada 

12.maija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes lietu un 

kultūras ministru padomē tika apstiprināti Padomes secināju-

mi par stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un 

apmācības jomā (2020), kas ir pamatdokuments Eiropas sa-

darbībai izglītības un apmācības jomā nākamajiem desmit 

gadiem. Šajos secinājumos ietverti gan pieci kvantitatīvi kritē-

riji, uz kuriem dalībvalstīm ir jātiecas šajā laika posmā, gan 

četri stratēģiskie mērķi, no kuriem ceturtais ir „visos izglītības 

un apmācības līmeņos sekmēt radošumu un inovācijas, tos-

tarp uzņēmējdarbības prasmes‖. 

 

2010. - Eiropas gads cīņai pret nabadzību  

 

2010.gada 1.janvārī Eiropas Radošuma un 

inovācijas gadu nomainīs Eiropas gads cīņai 

pret nabadzību un sociālo atstumtību, kura 

mērķi ir atzīt nabadzīgo un sociāli atstumto 

cilvēku tiesības pienācīgi dzīvot un piedalī-

ties sabiedrības dzīves norisēs, veidot sociāli saliedētāku 

sabiedrību, kurā neviens neapšauba, ka sabiedrība kopumā 

iegūst no nabadzības izskaušanas u.c.  

 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, Eiropas Komisija Eiropas 

Radošuma un inovācijas gada noslēguma konferencē 

2009.gada 16.-17.decembrī aicināja saskatīt šo abu Eiropas 

gadu kopsakarību, jo radošums ir galvenais inovācijas avots, 

bet inovācija ir viens no ilgtspējīgas ekonomikas attīstības 

virzītājspēkiem, kas nodrošina labklājību un mazina sociālo 

atstumtību. Vienlaikus Spānijas prezidentūra 2010.gada 

1.pusgadā kā prioritāti izglītībā ir izvirzījusi – sociālo dimensiju 

izglītībā un pamatprasmju apguvi, kas veicinās izglītojamo 

sekmīgāku integrēšanos sabiedrībā un aktīvu iesaisti tās at-

tīstības procesos. 
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Ar Francijas speciālistiem diskutēs par mācību gada plānojuma  izmaiņām Latvijā 

 

Decembrī Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās 

izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora 

vietniece Inita Juhņēviča un Komunikācijas nodaļas vadī-

tāja Dace Jansone-Klasiņa tikās ar Francijas vēstniecības 

atašeju franču valodas un izglītības jautājumos Laurensu 

Djevru (Laurence Dyèvre)  un  asistenti izglītības un sa-

darbības jautājumos Sandru Urtāni, kuras bija tikšanās 

ierosinātājas. 

 

Lēmums pieņemts, diskusijas joprojām notiek 

 

Francijas vēstniecības pārstāves ieinteresējusi Latvijā aizsāk-

tā diskusija par iespējamām izmaiņām mācību gada plānoša-

nā.  L.Djevra uzsvēra, ka arī Francijā diskusijas par mācību 

gada garumu un ritmu turpinās, kaut gan pēdējie lēmumi par 

izmaiņām pieņemti vien 2008.gadā, kad tika atceltas mācības 

sestdienās sākumskolās un lielākajā daļā pamatskolu. Franci-

jā lēmumi par mācību gada, nedēļu un dienas plānojuma iz-

maiņām tiek pieņemti, rūpīgi analizējot vecumposma psiholo-

ģiskās un bioloģiskās īpatnības, bērnu un ģimeņu paradumus, 

kā arī ekonomiskos faktorus. 

 

Kopējais mācību gada garums Francijā ir 36 nedēļas, kas ir 

ļoti līdzīgi kā Latvijā. Pie mums 1.klasē mācību gads ilgst 34 

nedēļas; no 2.klases līdz 8.klasei - 35 nedēļas; 9.klasei - 37 

nedēļas. Mācību gads sadalīts 5 periodos, kurus šķir brīvdie-

nas.  Vasaras brīvdienas ir 2 mēnešus garas, bet, neraugo-

ties uz to, Francijā pastāv uzskats, ka brīvdienas, iespējams, 

ir par garu. Taču, salīdzinot ar mācību gada plānojumu Latvi-

jā, L.Djevra stāsta, ka kopumā Francijā mācību un brīvdienu 

ritms ir daudz sabalansētāks, jo ik pēc 6 nedēļu mācību darba 

ir 15 dienu brīvlaiks. Latvijā skolēniem mācību gada plānoju-

mā ir ilgi mācību periodi un īsi brīvlaiki mācību gada vidū, bet 

ļoti garas vasaras brīvdienas. 

 

 

Brīvlaiki dažādās zonās atšķiras 

 

Francijas teritorija ir sadalīta 3 zonās un daži brīvlaiki 

noteikti katrai zonai atšķirīgā laikā. To Francijas vēstnie-

cības pārstāve skaidro ar ekonomisko pamatojumu, kas 

saistīts ar tūrisma un atpūtas industriju. Tāpat arī mācību 

gads nesākas vienā dienā, jo atsevišķus lēmumus attie-

cībā uz mācību gadu var pieņemt arī pašvaldības. 

 

Interesants ir arī mācību nedēļas plānojums –  1.-4.klašu 

skolēni mācās 4 dienas nedēļā un trešdienās mācību 

darbs nenotiek. Šajās dienās  tiek organizētas dažādas 

interešu izglītības nodarbības un pagarinātās dienas 

grupas. Bērni šajās dienās nesatiek skolotājus, kas vi-

ņus māca pārējās dienās, jo skolotāji šo dienu velta, lai 

sagatavotos nodarbībām. Tomēr kopējā skolas diena 

Francijā ir garāka. 

 

Ikviens aicināts izteikt viedokli 

 

I.Juhņēviča informēja, ka būtiskas izmaiņas nākamā mācību 

gada plānojumā nebūs iespējams veikt, taču uzsvēra, ka dis-

kusijas par mācību gada plānojuma izmaiņām Latvijā iecerēts 

turpināt, lai gan tas nebūs viegli. Pieņemot lēmumu par nāka-

mā mācību gada laikiem, notiek diskusijas ar sadarbības un 

sociālajiem partneriem. D.Jansone-Klasiņa piebilda, ka ikvie-

nam ir iespēja izteikt savu viedokli,  ar e-pasta starpniecību to 

nosūtot ministrijai. Viedokļi tiek apkopoti un publicēti ministri-

jas mājaslapā. Pašlaik gan iesūtītajos viedokļos pausts nega-

tīvs vērtējums  mācību gada pagarināšanai. 

 

Francijas vēstniecības pārstāve norādīja, ka arī Francijā lē-

mumu pieņemšanas process bija grūts, piemēram, pret izmai-

ņām iestājušies Francijas pedagogi.  L.Djevra uzsvēra, ka 

liela nozīme lēmumu pieņemšanā bijusi Vecāku federācijai, 

kas ir spēcīga organizācija, kurā apvienojušies vecāki no kat-

ras skolas vecāku padomes. 

 

D.Jansone-Klasiņa uzsvēra, ka, salīdzinot Latvijas un Franci-

jas mācību gada, nedēļas un dienas ritmu, jūtama atšķirība 

izpratnē. Latvijā mācības, līdz ar to arī mācībām veltītais laiks 

skolā, tiek saistīts ar grūtībām un smagu darbu, bet vasara ar 

interesantiem piedzīvojumiem un atpūtu, tieši tāpēc ir liela 

pretestība iecerei mācību gadu pagarināt. Tāpēc, vērtējot 

Francijas pieredzi, Latvijā būtu šie pretpoli jālīdzsvaro. 

 

Iepazīsies ar mācību gada plānojumu Francijā 

 

Sarunas rezultātā tika panākta vienošanās par sadarbību, kā 

rezultātā nākamā gada sākumā Latvijas izglītības sistēmā 

iesaistītajiem tiks nodrošināta iespēja tikties ar Francijas pār-

stāvjiem, lai iepazītos ar Francijas mācību gada plānojumu, tā 

priekšrocībām un trūkumiem, kā arī  iepazītos ar lēmumu pie-

ņemšanas gaitu un argumentiem, kas, iespējams, stiprinās 

konstruktīvas diskusijas par mācību gada plānojuma  izmai-

ņām Latvijā. 
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Otrajā intelektuālajā augstskolu olimpiādē “GE Money 

Bank INTELLECTICUS 2009”, kuras tēma šogad bija 

“Uzkrājumu risinājumi finansiālās stabilitātes nodrošinā-

šanai” pirmo vietu un galveno balvu izcīnījusi Rīgas Eko-

nomikas augstskolas studentu komanda - Ilga Bebere, 

Krišjānis Krustiņš, Kristiāna Pavlova, Zane Siliņa un 

Dmitrijs Starikovs. 

 

Līdz ar to olimpiādes ceļojošais zināšanu kauss no pagājušā 

gada uzvarētājiem - Vidzemes augstskolas - pāriet pie Rīgas 

Ekonomikas augstskolas, kuras studenti janvārī varēs doties 

apmaksātā braucienā uz starptautisku konferenci 

„International Business and Economics Conference 2010‖ 

Prāgā. 

 

“Viena no sajūtām, kura pašlaik ir būtiska teju visiem, ir stabili-

tāte. To var raksturot arī kā starpību starp tādiem mainīgajiem 

kā ienākumi un izdevumi, kur atlikums – pozitīvs vai negatīvs 

– raksturo to, cik droši var justies. Tieši tādēļ šā gada Olimpi-

ādes tēma bija “Uzkrājumu risinājumi finansiālās stabilitātes 

nodrošināšanai‖. Vēlējāmies, lai ne tikai studenti, bet arī sa-

biedrība kopumā aizdomājas, ka tagad, vairāk kā jebkad, mū-

su finanšu lēmumiem jābūt pārdomātiem. Vēl vairāk – ir svarī-

gi mācīties no šodienas pieredzes, lai turpmāk mēs būtu gata-

vi nākotnes izaicinājumiem,‖ uzsver Aleksandrs Čerņagins, 

AS ―GE Money Bank‖ Uzkrājumu un investīciju produktu vadī-

tājs. 

 

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra 

vietniece nozares politikas 

jautājumos Kristīne Vāg-

nere uzsvēra, ka augst-

skolu olimpiāde ir viena no 

iespējām parādīt, ka Latvi-

jas augstākās izglītības 

iestāžu studenti iegūtās 

teorētiskās zināšanas spēj 

sasaistīt ar reālo situāciju, 

piedāvājot radošus risinā-

jumus. ‖Esmu gandarīta 

par jūsu spēju pieņemt 

izaicinājumus un pārbaudīt 

savas zināšanas,‖ uzrunā-

jot olimpiādes finālistus, 

sacīja K.Vāgnere. Viņa arī 

izteica pateicību GE 

Money Bank par iesaistī-

šanos augstākās izglītības 

konkurētspējas veicināša-

nā. 

 

Augstskolu olimpiādē ―GE 

Money Bank INTELLECTI-

CUS 2009‖ otro vietu iegu-

va Latvijas Universitātes 

Ekonomikas bakalaura 

programmas 3.kursa komanda, bet trešajā vietā - Rīgas 

Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augst-

skolas Eiropas biznesa programmas 2. kursa studenti, kuri arī 

saņēma vairākas grāmatas savu praktisko zināšanu stiprinā-

šanai. 

 

Olimpiādi organizē GE Money Bank sadarbībā ar IZM Valsts 

izglītības satura centru (VISC), tās mērķis ir veicināt studentu 

erudīciju un iesaistīt viņus sabiedrībai aktuālu jautājumu risi-

nāšanā. Tā kā 2009.gada olimpiādes tēma - ―Uzkrājumu risi-

nājumi finansiālās stabilitātes nodrošināšanai‖ – aktuāla ne 

tikai privātpersonām, bet arī uzņēmumiem, šogad otrs ofici-

ālais “GE Money Bank Intellecticus” sadarbības partneris bija 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, kuras vadības 

pārstāvji un biedri kopā ar augstskolu pasniedzējiem līdzdar-

bojās olimpiādes žūrijā. 

 

Olimpiādes atlases kārtas un fināla uzdevumus izstrādāja un 

to risinājumu vērtēšanā piedalījās īpaša žūrijas komisija – 

Latvijas Universitātes docente Marina Kudinska, Rīgas Starp-

tautiskās biznesa administrācijas augstskolas pasniedzējs, 

profesors Māris Buiķis, AS ―KVADRA PAK‖ valdes loceklis 

Kārlis Šēnhofs, LTRK valdes loceklis un Stratēģijas direktors 

Daniels Pavļuts, IZM Valsts izglītības satura centra mācību 

olimpiāžu organizatore Agnese Mīļā, kā arī GE Money Bank 

Asset Management valdes loceklis Oļegs Koržeņevskis un 

GE Money Bank Uzkrājumu un investīciju produktu vadītājs 

Aleksandrs Čerņagins. 

 

Noskaidroti augstskolu olimpiādes “GE Money Bank Intellecticus 2009” uzvarētāji 

Pasākuma organizatori, atbalstītāji, pirmo trīs vietu ieguvēji un žūrija otrās intelektuālās augstskolu 

olimpiādes “GE Money Bank INTELLECTICUS 2009” apbalvošanas ceremonijā Izglītības un zinātnes 

ministrijā. 1.vietu ieguvusī komanda - centrā. 
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Hokeja spēles mīļotājiem ikviena Rīgas „Dinamo” spēle ir 

saviļņojošs un satraucošs notikums, taču aizvadītajā 

piektdienā, 11.decembrī, arēnā „Rīga” Kontinentālās Ho-

keja līgas regulārā čempionāta ietvaros notikusī spēle 

starp „Rīgas Dinamo” un Toljati ”Lada”, bija īpaša. Īpaša 

tāpēc, ka komandai just līdzi bija atbraukuši vairāk nekā 

800 bērnu no 33 speciālajām skolām un attīstības cen-

triem visos Latvijas novados.  

 

Hokeja spēli klātienē vērot tika aicināti visu speciālās izglītī-

bas iestāžu audzēkņi. Šī labdarības projekta iniciators - Izglītī-

bas un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Mareks Gruške-

vics pateicas hokeja klubam „Dinamo Rīga‖, Arēnai Rīga, kā 

arī Rīgas Piena Kombinātam par atsaucību un atbalstu, kā arī 

speciālās izglītības iestāžu darbiniekiem, kas aktīvi iesaistījās, 

lai kopīgi varētu īstenot ieceri.  

 

Kā atzina pedagogi, daudziem bērniem nebūt tik bieži neiznāk 

ciemoties Rīgā, nemaz jau nerunājot par iespēju klātienē vē-

rot īstu hokeja spēli. „Mēs ceļā līdz Rīgai pavadījām divas ar 

pusi stundas, bet nevienam pat neienāca prātā gausties, ka 

tik tālu un ilgi jābrauc.Tā īpašā gaisotne, kas valdīja autobu-

sā, bija pārņēmusi ikvienu no mums. Šī patiesi ir ļoti jauka un 

mīļa Ziemassvētku dāvana, kādu pašreizējos ekonomiskajos 

apstākļos mēs paši nespētu sagādāt,‖ pirms spēles saviļņota 

teica Palsmanes speciālās internātpamatskolas direktora viet-

niece Inita Zaharčuka. Tikmēr no tālās Valkas puses brauku-

šie puikas un meitenes priecīgā satraukumā pētīja cits cita 

biļetes, spriežot, kurā sektorā un rindā sēdēs, lai varētu ska-

ļāk un pārliecinošāk „fanot”. 

   

Savukārt Tukuma speciālās internātpamatskolas līdzjutēju 

rindās manāmi gandrīz tikai zēni. „Pieteikties varēja visi, bet, 

protams, vislielāko interesi izrādīja puiši. Neviens negribēja 

palaist garām iespēju 

pirmo reizi mūžā nokļūt 

īstā hokeja spēlē īstā 

arēnā!‖ smaidot saka 

Tukuma speciālās inter-

nātpamatskolas direktora 

vietniece audzināšanas 

darbā Silvija Vrubļevska. 

Viņa stāsta, ka jau pats 

brauciens uz spēli bēr-

niem izvērties kā liels 

notikums. Īpašas izjūtas 

visiem raisīja svētku rotā 

ietērpusies Rīga, un tās 

debates autobusā – tās 

būtu īpaša stāsta vērtas!  

 

„Liels, liels paldies visiem 

labvēļiem un sponso-

riem, kas sagādāja šo 

vienreizējo iespēju. Tā 

bērnos ir radījusi tik bezgala daudz pozitīvu emociju šajā 

pirmssvētku laikā!‖ teic S.Vrubļevska.     

 

Arī AS "Dinamo Rīga" ģenerāldirektors Zigmārs Priede ir gan-

darīts par labdarības akciju, kas pulcējusi kopā tik daudz bēr-

nu no visas Latvijas. ‖Kad Izglītības un zinātnes ministrijas 

valsts sekretārs Mareks Gruškevics ierosināja sarūpēt pārstei-

gumu speciālo internātpamatskolu bērniem, šo iespēju pat 

nesākām apspriest. Tas ir jādara! Esmu gandarīts, ka aicinā-

jumam atsaucās arī „Rīgas Piena kombināts‖, un visi kopā 

varējām bērniem sagādāt ne tikai iespēju skatīties hokeja 

spēli, bet arī pasniegt mazas Ziemassvētku dāvaniņas,‖ saka 

Z.Priede.  

 

To, ka Ziemassvētku brīnums ir iespējams, 11.decembra va-

karā pēc spēles bija gatavs atzīt ikviens no tuvāk un tālāk 

braukušajiem bērniem. Viņu sajūsma bija neizmērojama: 

„Mēs uzvarējām! Ar 4:1!‖ Un, kas to lai zina, varbūt uzvaras 

noslēpums tiešām meklējams tajos daudzajos simtos 

„Sarauj!‖ un mirdzumā, ko izstaro bērnu acis, no sirds ticot, ka 

„mūsējie nemaz nevar neuzvarēt!‖.   

 

“Klātienē apmeklēt hokeja spēli - tas mūsu bērniem bija liels 

un neaizmirstams pārdzīvojums!  Atgriežoties mājās, bērni ar 

lielu aizrautību lasa dāvinātās grāmatas, vairāk uzzinot par 

hokeju un hokejistiem. Liels paldies par sapņu piepildījumu, 

vēlam arī turpmāk rast iespēju radīt brīnumus un iepriecināt 

speciālo skolu bērnus!‖ - tā savā vēstulē ministrijai pirms Zie-

massvētkiem raksta Jumpravas speciālās internātpamatsko-

las direktore Benita Lisovska. 

 

Foto no pasākuma atrodami IZM mājaslapā:  

 

 

Internātpamatskolu bērni no visas Latvijas klātienē vēro hokeja spēli 

Tukuma speciālās internātpamatskolas bērni  fotografējas kopā ar hokejistiem. No kreisās - IZM valsts 

sekretārs M.Gruškevics.    

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/foto/4580.html
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Īstenos nozīmīgus projektus vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādēs 

2009.gada nogalē Valsts izglītī-

bas attīstības aģentūrā (VIAA) 

parakstītas vairāk nekā 100 

vienošanās ar projektu īsteno-

tājiem par finansējuma saņem-

šanu vairākās Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) un Eiropas Reģi-

onālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātēs, tādējādi dodot 

iespēju sākt īstenot nozīmīgus projektus vispārējās, pro-

fesionālās un speciālās izglītības iestādēs.  

 

20 vienošanās parakstītas par finansējuma saņemšanu ESF 

apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”. Tā 

paredz atbalstu pagarinātās dienas grupu un sociālās korekci-

jas klašu izveidei izglītības iestādēs. Projektu ietvaros pare-

dzēts ieviest skolotāja palīga amatu, kā arī palielināt atbalsta 

personāla (psihologu, sociālo pedagogu) lomu mācību un 

audzināšanas procesā, veicinot darba un sadzīves prasmju 

apguvi jauniešiem sociālās atstumtības riska grupās, jaun-

iešiem ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucēju-

miem un īstenojot atbalsta pasākumus jauniešiem no naba-

dzīgām ģimenēm, kas ļautu viņiem veiksmīgāk iekļauties izglī-

tības sistēmā. 

 

VIAA noslēgusi 12 vienošanās par finansējuma saņemšanu 

ERAF apakšaktivitātē „Speciālās izglītības iestāžu infra-

struktūras un aprīkojuma uzlabošana”. Projektu īstenotāji 

varēs uzlabot mācību vidi izglītojamajiem ar speciālām vaja-

dzībām, nodrošinot atbilstošas izglītības ieguves iespējas, 

sakārtojot izglītības iestāžu infrastruktūru, uzlabojot materiālo 

bāzi un nepieciešamo aprīkojumu, iegādājoties datorus un 

programmatūru, pielāgojot telpas cilvēkiem ar kustību traucē-

jumiem, kā arī nodrošinot autotransportu skolēnu pārvadāju-

miem. 

 

ERAF apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija” 

noslēgtas 72 vienošanās ar pašvaldībām. Kopumā tiks no-

slēgtas 114 vienošanās par 393 projektu īstenošanu visā Lat-

vijā, nodrošinot izglītības iestādes ar atbilstošu, efektīvu, dro-

šu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infra-

struktūru, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.  

 

Noslēgta arī viena vienošanās ESF apakšaktivitātē „Atbalsts 

sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenoša-

nas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”. Aktivitātes 

ietvaros atbalsts paredzēts mācību metožu, intelektuālo resur-

su un mācību norises uzlabošanai, paredzot projektos mācību 

palīgmateriālu izstrādi, mācību materiālu, grāmatu, program-

matūru un citu intelektuālo resursu iegādi, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, e-

resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešanu, informācijas 

tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanu, pilnveidojot profe-

sionālās izglītības mācību priekšmetus, kursus un moduļus, 

kā arī nodrošinot konsultatīvu atbalstu audzēkņiem. 

 

Papildu informācija: Ruta Mihalovska, Valsts izglītības attīs-

tības aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste, 

tālr.67359076. 

Struktūrfondu projekti izglītībai 

Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra” (JSPA) izsludina konkursu līdzdalībai aģentū-

ras apmācītāju komandā.  Pieteikšanās ir atvērta līdz 

2010.gada 11.janvārim! 

 

Prasības pretendentiem: pieredze vismaz trīs neformālās 

izglītības apmācību un/vai semināru vadīšanā; pieredze vis-

maz viena projekta izstrādē un īstenošanā; teicamas latviešu 

un angļu valodas zināšanas; vēlama izpratne un zināšanas 

par ES neformālās izglītības programmu „Jaunatne darbībā‖ 

un tās projektu veidiem. CV un pieteikuma anketa jāiesniedz 

līdz 2010.gada 11.janvārim.  

Izsludināts konkurss līdzdalībai apmācītāju komandā 

Nenokavē pieteikties! 

Informatīvs seminārs projektu iesniedzējiem par jauniešu apmaiņu un iniciatīvu projektiem 

2010.gada 5.janvārī notiks informatīvs seminārs par jauniešu 

apmaiņu un iniciatīvu projektu iesnieguma veidlapu aizpildīša-

nu ES neformālās izglītības programmā „Jaunatne darbībā‖.  

 

Semināram var pieteikties līdz 2009.gada 30.decembrim, 

aizpildot pieteikuma anketu un sūtot uz e-pasta adresi ie-

va.kulmane@jaunatne.gov.lv vai uz faksu 67358060. Gaidīti 

arī tie, kuri nebūs aizpildījuši anketu un pieteikuši savu dalību, 

tomēr ir motivēti rakstīt projektu! Sīkāka informācija pieejama 

pa tālr. 67221875 vai JSPA mājaslapā. 

mailto:ieva.sila@jaunatne.gov.lv
mailto:ieva.sila@jaunatne.gov.lv
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunums/?news_id=632&PHPSESSID=38e9da88454d58ecd19eb3e720dd3f9a
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Tieši pirms gada, 2008.gada decembrī, Ventspils Augstskolas 

Inženierpētniecības centrs uzsāka dalību projektā ―Latvijas un 

Igaunijas mehatronikas sektora konkurētspējas paaugstināša-

na, izveidojot integrētu produktu attīstības, apmācības un 

testēšanas centru tīklu‖ (projekta īsais nosaukums ir ―Protolab 

Network‖). 17.decembrī Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 

notika svinīgā sadarbības tīkla Protolab Network atklāšana. 

 

„Protolab Network‖ ir pārrobežu sadarbības tīkls, kas tika iz-

veidots Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības program-

mas ietvaros. Programma tiek finansēta no Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda līdzekļiem (atbalsta intensitāte 85%). Visi 

partneri līdzfinansē 15% no kopējām projekta izmaksām. Tīklu 

veido Tartu Zinātnes parks (Protolab Tartu), Ventspils Augst-

skolas Inženierpētniecības centrs (Protolab Ventspils) un Og-

res Biznesa un Inovāciju inkubators (Protolab Ogre). Katram 

no Protolab partneriem ir atšķirīgas kompetences. Tartu Zināt-

nes parks specializējas precīzajā mehānikā, Ogres Biznesa 

un Inovāciju inkubators - elektroniskajās sistēmās, bet Vents-

pils Augstskolas Inženierpētniecības centrs - ātrajā prototipē-

šanā, izmantojot 3D printerus (izmantojami dizaina risināju-

mos, prototipēšanā, funkcionālajā testēšanā utt.), CAD 

(datorizētā projektēšana) un reversās inženierijas pakalpoju-

mos. Līdz ar to Protolab tīkls var piedāvāt pilnu pakalpojumu 

spektru no idejas līdz gala produktu ražošanai dažādu nozaru 

uzņēmējiem. 

 

Aizvadītajā gadā projekta ietvaros tika iepirktas jaunāko teh-

noloģiju iekārtas un atklātas divas no trim sadarbības tīkla 

laboratorijām – Tartu un Ventspilī. Projekta ietvaros tika uz-

sākta visu partneru darbinieku apmācība. Laboratoriju speci-

ālisti tika apmācīti darbam ar jaunajām iekārtām. Protolab 

Ventspils speciālisti  apguva vēl Latvijā līdz šim nerealizētu  

80 stundu apmācības kursu ―Presformu konstruēšanas pama-

ti dizaineriem‖. Sadarbības tīkls „Protolab Network‖ tpiedalījās 

ar stendu specializētajās starptautiskajās izstādēs Instrutec 

2009 Tallinā un Tech - Industry 2009 Rīgā. Projekta ietvaros 

visu partneru speciālisti bija komandējumā 

Vācijā, kura laikā apmeklēja starptautisko iz-

stādi Hannover Messe , kur iepazinās ar jaun-

ākajām tehnoloģijām, izgudrojumiem CAD/

CAM/CAE jomā, aparātbūvē, procesu automa-

tizācijā, videi draudzīgo enerģiju izmantošanas 

jomā. Projekta dalībnieki  apmeklēja pasaules 

vadošie uzņēmumus - prototipēšanas iekārtu 

ražotājus 3DSystems GmbH  Darmštatē un 

EOS GmbH (Electro Optical Systems) Minhe-

nē.  Projekta dalībniekiem bija iespēja klātienē 

iepazīties ar ātrās prototipēšanas  saķepināša-

nas tehnoloģijām, izmantojot lāzera starojumu, 

stereolitogrāfijas tehnoloģijām, vaska modelē-

šanas tehnoloģijām un minēto tehnoloģiju pie-

lietojumiem dažādās nozarēs – medicīnā, ma-

šīnbūvē, juvelierizstrādājumu ražošanā, arhi-

tektūrā un citās jomās. 

 

Projekta īstenošanas laikā ir ieplānota projekta 

partneru kompetences savstarpējā pārnese. Partneru speci-

ālisti apmācīs cits citu savā kompetences jomā. Ventspils 

Protolab jau šā gada novembrī apmācīja partneru speciālistus 

strādāt ar CAD sistēmu SolidWorks®, 3D prototipēšanas ie-

kārtām Spectrum Z510 un Diemnsion Elite, 3D skeneri Picza 

LPX-600 un mikroplūsmas iekārtu Peenmatic 620S. Projekta 

īstenošanas pirmajā gadā ir izveidota arī Protolab Network 

mājas lapa www.protolab.eu un sagatavoti informatīvie bukleti 

un tiks veikts pētījums par mehatronikas un saistīto nozaru 

uzņēmumu vajadzībām. 

 

Turpinoties projektam, 2010.gada februārī paredzēta Protolab 

Ogre laboratorijas atklāšana. Turpināsies arī Protolab 

Network speciālistu kompetences līmeņa paaugstināšana: 

projekta dalībnieki apgūs līdzīgu centru (piemēram, Hermia, 

Technobothnia un KETEK Somijā) pieredzi; partneru darbinie-

ki apgūs apmācību kursu ―Ciparvadības (CNC) darbagaldu 

operators‖.  Plānota arī sadarbības tīkla „Protolab Network‖ 

dalība  specializētajās starptautiskajās izstādēs Instrutec 

2010 Tallinā un Tech - Industry 2010 Rīgā. 

 

„Galvenais ieguvums papildus jaunu tehnoloģiju izpētes un 

apguves, papildus pieredzes un kompetenču apmaiņas un 

infrastruktūras kapacitātes paaugstināšanai, ir zinātnes sa-

sniegumu tuvināšana uzņēmējiem, ko Ventspils Augstskola 

mērķtiecīgi veic visus gadus – augstskolai ir savs Inženierpēt-

niecības centrs, Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts.  Vents-

pils Augstskola ir viens no Ventspils Augsto tehnoloģiju parka 

dibinātājiem. Par būtisku ieguvumu uzskatāma arī  Ventspils 

Augsto tehnoloģiju parka biznesa inkubatora izveide,‖ uzsver 

Ventspils Protolab vadītājs Egils Vītols. 

 

Plašāka informācija par projekta aktivitātēm ir pieejama pro-

jekta mājaslapā www.protolab.lv 

 

 

 

Ventspilī atklāts pārrobežu sadarbības tīkls Protolab Network  

Atklāšanā piedalījās amatpersonas, uzņēmēji,  zinātnieki. 

http://www.protolab.lv
http://www.protolab.lv
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11.decembrī Rīgā, Spīķeros, notika Latvijas Brīvo arod-

biedrību savienības (LBAS) organizētā konkursa “Profs 

2009” fināls, kurā par uzvarētājiem atzīta Ogres Profesi-

onālās vidusskolas komanda. 

 

Par titulu „Profs 2009‖ cīnījās darba tiesību un darba drošības 

jautājumos zinošākās komandas no visiem Latvijas reģioniem 

- Ogres Profesionālās vidusskolas 4. kurss, Cēsu Profesionā-

lās vidusskolas 4.kursa 12.grupa, RTU Liepājas filiāles profe-

sionālās vidusskolas 4-LB kurss, Jelgavas Amatniecības vi-

dusskolas kurss 4k un Rēzeknes 14.arodvidusskolas audzēk-

ņi. 

 

Fināla dalībniekiem bija jāmeklē atbildes uz LBAS ekspertu 

jautājumiem par drošību darbā, darbinieku pamattiesībām un 

pienākumiem, īpašus uzdevumus finālistiem bija sagatavojuši 

arī speciālisti no Labklājības ministrijas, Valsts darba inspek-

cijas un darba drošības risinājumu uzņēmuma „3M‖. 

 

„Gan Latvijā, gan pasaulē jaunieši ir īpaši neaizsargāti darba 

tirgū, galvenokārt pieredzes trūkuma dēļ, tāpēc mums šķiet 

svarīgi paaugstināt viņu zināšanas par pamattiesībām un pie-

nākumiem darba vietā. Pieredze rāda, ka konkurss tam ir 

piemērotākais formāts,‖ saka Latvijas Brīvo arodbiedrību sa-

vienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers. 

 

Šogad konkurss izraisīja īpaši augstu interesi jauniešu vidū - 

pirmajā kārtā piedalījās 2334 audzēkņi no 49 profesionālajām 

izglītības iestādēm. Piecas labākās komandas no katra reģi-

ona novembrī cīnījās konkursa pusfinālos, apliecinot savas 

zināšanas par darba tiesību, darba drošības un sociālā dialo-

ga jautājumiem. 

 

„‖Profs‖ ir ļoti prestižs konkurss - vienīgais tāds profesionālo 

skolu sistēmā, kurā audzēkņiem jādemonstrē savas teorētis-

kās zināšanas kādā jomā. Mūsu skolas komanda parādīja 

patiesi labas zināšanas un prasmes konkursa uzdevumu izpil-

dē, pierādot, ka izglītības process skolā notiek ļoti kvalitatīvi. 

Priecājamies ne tikai par uzvaru, lepnums ir arī par savu sko-

lu, tajā iegūtajām zināšanām, kas, neapšaubāmi, noderēs arī 

turpmākajā darba dzīvē,‖ pēc konkursa teica Ogres Profesi-

onālās vidusskolas komanda. 

 

Katrs finālā uzvarējušās klases audzēknis saņem iPod NANO 

atskaņotāju, savukārt fināla dalībnieku pārstāvētās izglītības 

iestādes saņēma ,,Profs 2009" kausu un sporta inventāru 300 

latu vērtībā. 

 

Konkursa galvenais mērķis ir veicināt profesionālās 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. 

 

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. 

 

 

Noskaidroti konkursa “Profs 2009” uzvarētāji  

Konkursa „Profs 2009” uzvarētāji – Ogres Profesionālās vidusskolas komanda kopā ar līdzjutējiem 
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UNESCO programmas „Pasaules 

atmiņa” Latvijas nacionālajā reģis-

trā pēc dažādu nozaru ekspertu 

izvērtēšanas no 12 Latvijas atmiņas 

institūciju un privātpersonu iesnieg-

tajām nominācijām iekļautas četras. 

 

1. AS „Latvenergo‖ Enerģētikas muze-

ja nominētā ievērojamā fotogrāfa un 

kinooperatora Eduarda Krauca foto-

negatīvu uz stikla pamatnes kolek-

cija, kas kalendārā precizitātē ataino 

Ķeguma spēkstacijas būves gaitu laika 

posmā no 1936.gada 8.septembra līdz 

1940.gada 20.jūlijam. Šo fotonegatīvu kolekcija ir līdz šim 

Eiropā vienīgā zināmā kāda būvobjekta tik vērienīga fotodo-

kumentācija. 

 

2. VA „Rakstniecības muzejs un rakstniecības, teātra un mū-

zikas kolekciju krātuve‖ un Raiņa un Aspazijas muzeja (VA 

„Memoriālo muzeju apvienība‖) nominētā Raiņa un Aspazi-

jas savstarpējo sarakste, ko veido gandrīz 2499 vēstules 

latviešu, krievu un vācu valodā. Šī sarakste aizsākusies līdz 

ar dzejnieku iepazīšanos 1894.gadā un turpinājusies līdz Rai-

ņa nāvei 1929.gadā. Tas ir unikāls materiālu kopums par nori-

sēm divu radošu, savstarpēji bagātinošu personību dzīvē, par 

viņu attieksmi pret laikmeta sabiedriskajiem un politiskajiem 

notikumiem, kultūras procesu attīstību Latvijā, Eiropā un pa-

saulē, par abu dzejnieku lomu nacionālās kultūras eiropeizē-

šanā, valsts idejas izlološanā un neatkarīgas valsts tapšanā.  

 

3. Tukuma muzeja nominētās 19 Sibīrijā rakstītas vēstules 

uz bērza tāss, kuras 20.gadsimta 40.gados un 50.gadu sāku-

mā rakstījuši padomju varas iestāžu represēti, ieslodzījumā 

vai nometinājuma vietās Sibīrijā nonākuši Latvijas iedzīvotāji 

un sūtījuši saviem tuviniekiem un draugiem uz Latviju vai ci-

tām nometinājuma vietām Sibīrijā. Vēstules ir materiālu ko-

pums, kurā kā mozaīkā apvienojas un atspoguļojas 

20.gadsimta vidū notikusī latviešu tautas traģēdija, nojauša-

ma masveida represiju ietekme, bet tai pašā laikā tās ir arī 

katra konkrēta cilvēka personīgās traģēdijas liecība. Sibīrijā 

rakstītās vēstules uz bērza tāss ir simboliska laikmeta liecība. 

Vēstules glabājas septiņos Latvijas muzejos: Tukuma muzejā, 

Latvijas Okupācijas muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures 

muzejā, Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā, Daugavas 

muzejā, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā un 

Talsu novada muzejā. 

 

4. Latvijas Kara muzeja nominētais Latvijas Centrālās Pado-

mes Memorands, ko 1944.gada martā izstrādāja K.Čakste 

un F.Cielēns, lai deklarētu nepieciešamību nekavējoties atjau-

not Latvijas Republikas faktisko neatkarību un saskaņā ar 

spēkā esošo 1922.gada Latvijas Satversmi izveidot Latvijas 

valdību. Neskatoties uz iespējamām vācu okupācijas iestāžu 

represijām, Memorandu parakstīja 189 Latvijas politiskie un 

sabiedriskie darbinieki. Latvijas Kara muzeja īpašumā esošais 

Memoranda oriģināls bija paslēpts Rīgā, Peldu ielā 19, dz. 5, 

zem grīdas dēļiem, kur to 2001.gadā atrada, veicot remont-

darbus. 

 

Trim citām nominācijām sniegts ieteikums papildināt pieteiku-

mus un iesniegt tos nākamajā programmas „Pasaules atmiņa‖ 

Latvijas nacionālā reģistra pieteikšanās reizē 2011.gadā. Tā ir 

Kuldīgas novada muzeja nominācija „Kuldīgas vecpilsētas 

namu detaļas vēsturnieka Valfrīda Fromholda – Treija zīmēju-

mos‖; Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nominācija 

„Pieminekļu valdes arheoloģisko pieminekļu apzināšanas un 

izpētes dokumentāciju, etnogrāfisko ekspedīciju dokumentāci-

ju un fotonegatīvu kolekcija‖; Daugavpils Universitātes Latga-

les Pētniecības institūta nominācija „Albums „Terra Mari-

ana‖(1888.g.)‖. 

 

Visu 12 Latvijas nacionālajam reģistram iesniegto nomināciju 

saraksts pieejams mājaslapā. 

 

Lēmumu par nomināciju iekļaušanu Latvijas nacionālajā re-

ģistrā pieņem UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvi-

jas Nacionālā komiteja, balstoties uz ekspertu iesniegtajiem 

nomināciju izvērtējumiem. Katru no 12 nominācijām vērtēja 

trīs neatkarīgi attiecīgās nozares eksperti. Svarīgākie kritēriji 

iekļaušanai nacionālajā reģistrā ir nominētā dokumentārā 

mantojuma nozīme Latvijas vēsturē, autentiskums, unikālums, 

retums, pieejamība, nominācijas integritāte, kā arī iesniedzēja 

sagatavotais nominētā dokumentārā mantojuma popularizē-

šanas, saglabāšanas un pieejamības veicināšanas Rīcības 

plāns. 

 

„UNESCO programmas „Pasaules atmiņa‖ Latvijas nacionālā 

reģistra galvenais mērķis ir apzināt Latvijas vēsturei nozīmī-

gus dokumentārā mantojuma meistardarbus, kā arī turpmāk 

ne tikai saglabāt tos, bet plašāk veicināt to atpazīstamību.  

 

UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām iz-

veidoja programmas „Pasaules atmiņa‖ Latvijas nacionālo 

reģistru ar mērķi veicināt Latvijas nozīmīgākā dokumentārā 

mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijā 

un starptautiski. Sadarbībā ar nomināciju iesniedzējiem un 

Latvijas Nacionālo bibliotēku tiks īstenota programmas 

„Pasaules atmiņa‖ Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautā doku-

mentārā mantojuma vēl nedigitalizēto dokumentu digitalizācija 

un iekļaušana Pasaules digitālajā bibliotēkā (World Digital 

Library, www.wdl.org). 

 

Papildu informācija: Liene Krīvena, UNESCO LNK konsul-

tante, tālr.29109268 

 

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā  

reģistrā iekļautas 4 nominācijas  

http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1254831613.html
http://www.wdl.org/
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Kā identificēt jauniešus, kas nokļuvuši sociālās atstumtības un 

nabadzības riska situācijās, kāpēc ir svarīgi iesaistīt šos jaun-

iešus dažādās aktivitātēs, kā palielināt viņu motivāciju līdzdar-

boties – uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes 

meklēja pieredzes apmaiņas semināra ―Darba ar jaunatni 

pieejamības veicināšana sociālās atstumtības un nabadzības 

riskam pakļautiem jauniešiem‖ dalībnieki no Latvijas, Igauni-

jas, Lietuvas un Flandrijas. Seminārs noritēja Flandrijā 

(Beļģija). 

 

Semināra dalībnieki tikās ar Flandrijas lielāko pilsētu jaunat-

nes darbiniekiem gan valstiskajā, gan nevalstiskajā sektorā, 

kā arī apmeklēja Flandrijas pieredzes bagātākās nevalstiskās 

organizācijas, kuru darbība orientēta uz sociāli viegli ievaino-

jamo jauniešu atbalstu. Katru dienu dažādos jauniešu centrus 

semināra dalībnieki strādāja nelielās darba grupās, lai meklē-

tu atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar sociālās atstumtības 

un nabadzības riska situācijās nokļuvušo jauniešu iekļaušanu. 

 

Darba ar jaunatni aizsākumiem Flandrijā 

 

Par darba ar jaunatni aizsākumiem Flandrijā tiek uzskatīti 

pagājušā gadsimta 60- 70-tie gadi, kad Flandrijā ieplūda liels 

daudzums imigrantu. Imigranti vēl aizvien ir liela problēma 

valstī – kaut gan viņi te dzīvo jau vairākās paaudzēs, tikai 

retais spēj veiksmīgi integrēties vietējā sabiedrībā. Darbaspē-

jīgie pilsoņi no Marokas, Turcijas, Polijas un Itālijas ieradās 

Flandrijā konkrēta darba piedāvājuma dēļ – pārsvarā visi šie 

cilvēki strādāja ogļu raktuvēs. Samazinoties pieprasījumam 

pēc oglēm, raktuves tika slēgtas un cilvēki zaudēja darbu. 

Atrast jaunu nodarbošanos izdevās retajam, bet doties mājās 

varēja atļauties tikai neliels skaits imigrantu. 

 

Kopš tā laika darba ar jaunatni pamatā uzsvars tiek likts tieši 

uz imigrantu integrēšanu sabiedrībā. Flandrijā šo mērķa grupu 

dēvē par sociāli ievainotajiem, jo sabiedrība nereti ir negatīvi 

noskaņota pret šiem cilvēkiem un arī vecāki zemā izglītības 

līmeņa dēļ nespēj pilnvērtīgi izglītot savus bērnus sociālo nor-

mu un vietējās kultūras jautājumos. Līdz ar to bieži vien jau-

natnes darbinieki un sociālie darbinieki strādā tikai ar šo ģime-

ņu jauniešiem, jo tiek uzskatīts, ka sabiedrības „augšējam 

slānim‖ ir pietiekami daudz iespēju un brīva pieeja dažādiem 

resursiem, lai spētu risināt savas problēmas patstāvīgi. 

 

Patlaban Flandrijā pienācis uzkrātās pieredzes izvērtējuma un 

jaunu pētniecisku pieeju laiks, tāpēc Flandrijas jaunatnes poli-

tikas nozarē aktualizējušās diskusijas par darba ar jaunatni 

efektivitāti. Flandrijā jauniešiem ir daudz iespēju lietderīgi pa-

vadīt brīvo laiku, iesaistīties saturiski dažādos projektos, to-

mēr situācija, pēc pašu jaunatnes darbinieku vārdiem, nav 

viennozīmīga. Bērni un jaunieši var izvēlēties apmeklēt jaun-

iešu centru, kur gatavo ēst, pašu rokām izgatavo mašīnas, 

motociklus, veido no koka, zīmē, konstruē, vienkārši padzer 

tēju, spēlē galda spēles. Tomēr ir vērojamas situācijas, kad 

atvērtā jauniešu centrā tiek algoti 2 jaunatnes darbinieki, bet 

apmeklētāju skaits svārstās tikai līdz 10 jauniešiem dienā 

(Latvijā jauniešu centrus vidēji dienā apmeklē no 25-40 jaun-

ieši). 

 

Gūto pieredzi izmantos darbā 

 

Dalībnieki no Latvijas pašvaldībām atzīst, ka semināra laikā 

iegūtās zināšanas un pieredze, kā arī iespēja dalīties piere-

dzē ar pārējo Baltijas valstu pārstāvjiem, bija vērtīgs iegu-

vums un šī pieredze tiks pielietota turpmākajā darbā ar jau-

natni. 

 

Baldones vidusskolas sociālā pedagoģe Ilona Zagorska stās-

ta, ka viņai interesanti šķitis dažādu paaudžu un jaunatnes 

darbinieku vērtējums un diskusijas par jaunatnes politiku Flan-

drijā agrāk un tagad. „Izpratne, iedziļināšanās, cieņa un at-

balsts ir tās vērtības, kas jaunieti tuvina sabiedrības kodolam, 

nevis attālina un izolē. Manuprāt, Latvijā būtu jāattīsta jaun-

iešu centri jauniešiem ar vidēju un zemu motivāciju. Tas palī-

dzētu šādus jauniešus iekļaut sabiedrības procesos un arī 

pati sabiedrība šos jauniešus spētu ietekmēt‖. 

 

„Manuprāt, pozitīvi ir tas, ka, izstrādājot politikas plānošanas 

dokumentus Flandrijā, tiek akcentētas ne tikai jauniešu tiesī-

bas, bet arī pienākumi, savukārt vislielākā atbildība par jaun-

iešu rīcību gulstas uz vecākiem. Darbā ar jaunatni lielu daļu 

aktivitāšu palīdz darīt brīvprātīgā darba veicēji,‖ pēc pieredzes 

apmaiņas semināra stāsta Gunta Dimitrijeva no Jēkabpils 

novada. 

 

Pieredzes apmaiņas seminārs tika organizēts saskaņā ar 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2009.gadam apakšsa-

daļu „Starptautisku protokolu par sadarbību jaunatnes politi-

kas jomā īstenošana ar Beļģiju (Flandriju) un Vāciju. 

Kā motivēt jauniešus līdzdarboties? 

Pieredze 

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas sociālā darbiniece Natālija Pīlipa 

Flandrijā prezentē darba grupas kopsavilkumu  
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Ceļā uz kvalitatīvāku Eiropas profesionālās izglītības telpu 

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes 

valsts dienests (IKVD) pašlaik izstrādā jaunu vispārējās 

un profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanas vienoto 

metodiku un attiecīgu normatīvo aktu projektu, tāpēc 

IKVD vadītājs Aivars Stankevičs augstu novērtē iespēju 

Briselē piedalīties Eiropas Komisijas un Eiropas Profesi-

onālās izglītības attīstības centra organizētajā konferencē 

“Virzība no principiem uz piemērošanu”.  

 

Kā stāsta A.Stankevičs, dalība šajā konferencē bija īpaši no-

zīmīga IKVD attīstības un darbības kontekstā, jo konferences 

laikā tika prezentēti divi būtiski Eiropas profesionālās izglītī-

bas politikas attīstības un profesionālās izglītības kvalitātes 

novērtēšanas instrumenti – EQARF (European Quality Assu-

rance Referance Framework for Vocational Education and 

Training – Eiropas Kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu 

ietvarstruktūra profesionālajai izglītībai un apmācībai) un EC-

VET (European Credit System for Vocational Education and 

Training – Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītī-

bai un apmācībai), pasludinot to ieviešanas uzsākšanu. 

 

Paredzēts, ka EQARF un ECVET kļūs par neatņemamiem 

vienotās Eiropas profesionālās izglītības telpas elementiem. 

Tie ir būtiski ne tikai kopējai mācībspēku un izglītojamo mobi-

litātei, profesionālās izglītības pievilcības pieaugumam, tuvi-

nāšanai darba tirgum, bet arī veicinās Eiropas Kvalifikācijas 

ietvarstruktūru ieviešanu, kopumā ietekmējot zināšanu sa-

biedrības attīstības procesus ne tikai Eiropā, bet arī visā pa-

saulē. 

 

Galvenais EQARF un ECVET uzdevums ir panākt, lai profesi-

onālās izglītības procesa rezultātā darba tirgus un darba de-

vējs saņemtu kvalificētus darbiniekus, kuri atbilstoši darba 

specifikas prasībām var darboties visā Eiropas teritorijā, kuri 

spētu pielāgoties apstākļiem, nepieciešamības gadījumā uz 

esošās izglītības bāzes apgūstot jaunas zināšanas. 

ECVET padara profesionālo izglītību daudz salīdzināmāku un 

atvieglo tās novērtēšanu, zināmā mērā tuvinot profesionālo 

izglītību augstākajai izglītībai. ECVET ir kredītpunktu sistēma, 

kas balstīta uz vienotību un ar kuras palīdzību iespējams iz-

mērīt un salīdzināt mācību rezultātus, kā arī tos „pārnest‖ no 

vienas izglītības iestādes uz citu. Šobrīd ECVET jau aprobēts 

vairākos projektos un pakāpeniski ir uzsākta šīs sistēmas 

ieviešana, paredzot, ka 2012.gadā taps ziņojums par dalībval-

stu sasniegumiem un progresu. 

 

EQARF ir elastīgs instruments, kas paaugstinās profesionālās 

izglītības efektivitāti, reaģējot uz plašo vajadzību klāstu, vien-

laicīgi saglabājot vispārējo saskaņotību dažādos izglītības 

īstenošanas līmeņos. Tā veicinās dalībvalstu savstarpējo uzti-

cību un izglītojamo un strādājošo mobilitāti mūžizglītības per-

spektīvās, stiprinās iekļaujošu un ilgtspējīgu sadarbību starp 

ieinteresētajām pusēm, popularizējot kvalitātes uzlabojumus 

visos līmeņos. 

 

Šobrīd IKVD pārstāvji aktīvi strādā vairākās Izglītības un zi-

nātnes ministrijas un Labklājības ministrijas darba grupās, 

kuru dienaskārtībā ir ar ECVET un EQARF ieviešanu saistītie 

jautājumi. IKVD pašlaik gatavo jaunu vispārējās un profesi-

onālās izglītības kvalitātes vērtēšanas vienoto metodiku un 

attiecīgu Ministru kabineta noteikumu projektu, tāpēc iespēja 

piedalīties konferencē un iepazīsties ar EQARF sistēmu, bija 

ļoti nozīmīga. 

Konferences laikā iegūti vērtīgi informatīvi un metodiski mate-

riāli, kurus IKVD darbinieki izmanto savā darbā. 

 

Plašāka informācija par ECVET un EQARF  

 http://www.ecvet.net/c.php/ecvet/index.rsys (arī latviešu valo-

dā) 

http://www.enqavet.eu/documents.html 

Ikvienai Latvijas vidusskolai līdz 2010.gada 29.janvārim ir 

iespēja pieteikties un saņemt Eiropas dienasgrāmatas 

savas skolas 11.klases skolēniem (tiem, kas šogad mā-

cās 10.klasē), kā arī skolotāja rokasgrāmatas 

2010./2011.mācību gadam.  

 

Eiropas dienasgrāmata ir skolēnu dienasgrāmata, kurā var 

pierakstīt uzdoto, papildus tam katras lapas apakšā iespējams 

atrast iedvesmojošus citātus, interesantus faktus un pārdo-

mas rosinošus jautājumus. Tā ir arī vērtīgs mācību līdzeklis 

par jauniešiem nozīmīgiem tematiem - karjeras iespējām, 

veselību un drošību, vidi, Eiropas Savienību un daudziem 

citiem jautājumiem.  

 

 Dienasgrāmatas un rokasgrāmatas veido Generation Europe 

fonds, bet skolēniem un skolotājiem tās bez maksas nodroši-

na Eiropas Komisija. Latvijā Eiropas Dienasgrāmatas projektu 

koordinē valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra‖. 

 

Pieteikties Eiropas Dienasgrāmatām iespējams mājaslapā 

www.europadiary.eu, aizpildot anketu līdz 2010.gada 

29.janvārim.  

Papildu informācija: Ieva Grundšteine, v/a „Jaunatnes starp-

tautisko programmu aģentūra‖,  tālr.67358061, e- pasts: ie-

va.grunsteine@jaunatne.gov.lv 

Skolas vēl var paspēt pieteikties Eiropas dienasgrāmatām  

Nenokavē pieteikties! 

http://www.ecvet.net/c.php/ecvet/index.rsys
http://www.enqavet.eu/documents.html
http://www.europadiary.eu/
mailto:ieva.grunsteine@jaunatne.gov.lv
mailto:ieva.grunsteine@jaunatne.gov.lv


21 

22 

Kādi nozīmīgākie normatīvie akti stājas spēkā? 

 

"Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdo-

tāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu 

no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmssko-

las izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai" 

 

 Noteikumi no 2010.gada 1.janvāra paredz vienotu mērķdotā-

cijas sadales kārtību ne tikai pamata un vidējās izglītības ie-

stāžu pedagogu, bet arī pašvaldību un privāto izglītības iestā-

žu pedagogu, kuri  nodrošina obligāto sagatavošanu skolai 

bērniem no 5 gadu vecuma, darba samaksai.  

Tā kā šobrīd spēkā esošie MK noteikumi nosaka kārtību, kā-

dā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldī-

bu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai, taču no valsts budžeta 

atbilstoši „Sociālās drošības tīkla stratēģijai‖ pašvaldības sa-

ņem arī mērķdotāciju pedagogiem, kuri nodrošina 5 un 6 ga-

dus veco bērnu sagatavošanu skolai, jaunajos noteikumos 

paredzēta kārtība, kādā aprēķina un sadala mērķdotāciju arī 

pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs bērnu no piecu 

gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba samaksai. 

Lai nodrošinātu samaksu tiem pedagogiem, kuri ārstniecības 

iestādēs nodrošina ilgstoši slimojošo bērnu apmācību, tām 

pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas slimnīcas, līdz katra gada 

5.septembrim būs jāiesniedz IZM dati par skolēnu un bērnu 

no piecu gadu vecuma vidējo skaitu ārstniecības iestādē ie-

priekšējā mācību gadā.  

Lai valsts ģimnāziju pedagogiem „Pedagogu darba samaksas 

noteikumos‖ paredzēto piemaksu 10% apmērā nenodrošinātu 

uz citu skolu rēķina, kārtībā precizēts, ka valsts ģimnāziju 

īstenotajās programmās skolēnu skaitam piemēro koeficientu 

1,1. 

 

2009.gada 10.novembra MK noteikumi Nr.1316 "Bāzes 

finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajiem 

institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zināt-

niskajiem institūtiem", kuros  precizēti bāzes finansējuma 

aprēķināšanas principi valsts zinātniskajiem institūtiem, 

valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem 

institūtiem,  kā arī paredzēta iespēja bāzes finansējumu 

izmantot kā līdzfinansējumu ES struktūrfondu projektu 

īstenošanai. 

 

2009.gada 3.novembra  MK noteikumi Nr.1256 "Grozījums 

Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos 

Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķir-

šanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām"" 

 

 2008.gada 2.decembra  MK noteikumi Nr.991 "Grozījumi 

Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 

"Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īsteno-

šanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  

 

Kādas izmaiņas skar IZM padotības iestādes? 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra sāk nodrošināt 

Akadēmisko programmu aģentūras funkcijas; 

 

Valsts aģentūras „Nacionālais olimpiskais sporta meto-

diskais centrs‖ funkcijas turpinās īstenot IZM un Izglītī-

bas kvalitātes valsts dienests;  

 

Valsts aģentūru „Specializētā airēšanas sporta skola‖ 

un valsts aģentūru „Latvijas bērnu un jaunatnes kama-

niņu sporta skola‖ līdz 2009.gada 31.decembrim reor-

ganizēs, pievienojot tās Murjāņu sporta ģimnāzijai; 

 

Beidz pastāvēt valsts aģentūra „Jaunatnes Basketbola 

metodiskais centrs‖, valsts aģentūra „Latvijas Šķēpa 

mešanas metodiskais centrs‖, valsts aģentūra „Lietišķo 

sporta veidu centrs „Kleisti‖‖, valsts aģentūra „Kalnu 

slēpošanas sporta centrs‖ un valsts aģentūra „Hokeja 

un slidošanas sporta skola‖.  

 

Lai nodrošinātu iespēju reorganizēto valsts aģentūru audzēk-

ņiem turpināt treniņu darbu attiecīgajā sporta veidā un turpi-

nātu sniegt metodisko un organizatorisko atbalstu attiecīgo 

sporta veidu treneriem, sportistiem un sporta speciālistiem, 

IZM slēgs trīspusējus līgumus ar biedrību „Latvijas Sporta 

federāciju padome‖ un attiecīgo Sporta likumā noteiktajā kārtī-

bā atzīto sporta federāciju, 2010.gadā paredzot finanšu lī-

dzekļu (dotācijas) piešķiršanu no valsts budžeta līdzekļiem 

šajās sporta federācijas nodarbināto sporta speciālistu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-

maksām; 

 

Juglas sanatorijas internātpamatskola nodota Stopiņu 

novada pašvaldībai; 

 

Vangažu arodskola pievienota Rīgas 3.vidusskolai; 

 

Sarkanā Krusta medicīnas koledža nodota Rīgas Stra-

diņa Universitātei; 

 

P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža un 

Rīgas Medicīnas koledža nodota Latvijas Universitātei; 

 

Beidz pastāvēt Iekšlietu ministrijas padotībā esošā 

Latvijas Policijas akadēmija, akadēmijā studējošajiem 

nodrošināta iespēja ar 2010.gada 1.janvāri turpināt 

studijas Latvijas Universitātē studiju programmās, kas 

pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespē-

jami tuvas pārtrauktajai studiju programmai. 

Svarīgākās izmaiņas ar 2010.gada 1.janvāri 
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http://www.likumi.lv/doc.php?id=202915
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202915
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202915
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http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2008-12-29&dateTo=2009-12-29&text=B%C4%81zes+finans%C4%93juma+pie%C5%A1%C4%B7ir%C5%A1anas+k%C4%81rt%C4%ABba+valsts+zin%C4%81tniskajiem+instit%C5%ABtiem%2C+valsts+augstskol%C4%81m+un+valsts+augstskolu+zin%C4%81tniska
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2008-12-29&dateTo=2009-12-29&text=B%C4%81zes+finans%C4%93juma+pie%C5%A1%C4%B7ir%C5%A1anas+k%C4%81rt%C4%ABba+valsts+zin%C4%81tniskajiem+instit%C5%ABtiem%2C+valsts+augstskol%C4%81m+un+valsts+augstskolu+zin%C4%81tniska
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2008-12-29&dateTo=2009-12-29&text=B%C4%81zes+finans%C4%93juma+pie%C5%A1%C4%B7ir%C5%A1anas+k%C4%81rt%C4%ABba+valsts+zin%C4%81tniskajiem+instit%C5%ABtiem%2C+valsts+augstskol%C4%81m+un+valsts+augstskolu+zin%C4%81tniska
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2008-12-29&dateTo=2009-12-29&text=B%C4%81zes+finans%C4%93juma+pie%C5%A1%C4%B7ir%C5%A1anas+k%C4%81rt%C4%ABba+valsts+zin%C4%81tniskajiem+instit%C5%ABtiem%2C+valsts+augstskol%C4%81m+un+valsts+augstskolu+zin%C4%81tniska
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Ministru kabinetā: 

 

Rīkojuma projekts "Par Juglas sanatorijas internātpamat-

skolas reorganizāciju" 

Rīkojuma projekts "Par Vangažu arodskolas likvidāciju" 

Noteikumu projekts "Sporta federāciju atzīšanas un atzīto 

sporta federāciju kontroles kārtība" 

Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izci-

liem sasniegumiem sportā" 

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no 

valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi nepare-

dzētiem gadījumiem"" 

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no 

valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi nepare-

dzētiem gadījumiem"" 

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķirša-

nu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu 

olimpiādēs" 

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no 

valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi nepare-

dzētiem gadījumiem"' 

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plāna 

2010. – 2015.gadiem projekts 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 

2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā 

izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveido-

šanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izman-

tošanas kārtība"" 

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no 

valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi nepare-

dzētiem gadījumiem""Rīkojuma projekts "Par finanšu lī-

dzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprog-

rammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītoša-

nā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 

samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba sa-

maksai" 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Mūžizglītības politikas pa-

matnostādnēs 2007.-2013. gadam" 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 

9.maija rīkojumā Nr.254 "Par Programmu mūžizglītības 

politikas pamatnostādņu 2007.–2013.gadam ieviešanai 

2008.–2010.gadā"" 

 

 

Valsts sekretāru sanāksmēs 

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflek-

tantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 

2010.gadā" 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 

2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par 

institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesi-

jās"" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek 

piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā 

kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu 

galvojumu"" 

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķir-

šanu Ogres ģimnāzijai" 

 

 

2009.gada decembrī 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 taisnība, ka 2010.gadā attaisnoto izdevumu summa par izglītību vairs nebūs 300 latu, kā līdz šim?  

 

2009.gada 23.oktobrī tika apstiprināti  MK noteikumi Nr.1223 "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 

"Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem"". Grozījumi paredz, ka ar 2010.gada 

1.janvāri fiziskās personas — iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja attaisnotajos izdevumos ietveramo izdevumu par 

izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu kopējā summa taksācijas gada laikā  maksātājam un viņa ģimenes locekļiem 

nepārsniedz 150 latu katram.  
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