
1 

29.01.2010. 

Labdien! 

Janvāris Latvijā atnācis mazliet neparastāks kā 

daudzus iepriekšējos gadus – bargais sals sko-

lās krietni paretinājis skolēnu rindas, savukārt 

gan bērni, gan pieaugušie no sirds priecājas par 

lielisko iespēju izbaudīt slēpošanas un slidoša-

nas priekus. Mēs savukārt priecājamies sasvei-

cināties ar jums šā gada pirmajā informatīvajā 

izdevumā, lai, kā ierasts, stāstītu par aktualitā-

tēm, paveikto un plānoto, projektiem un konkur-

siem. 

 

28.janvāris Latvijā ir „Draudzīgā aicinājuma” 

diena. Turpinot šo tradīciju,  šogad skolām un 

skolēniem iespējams dot savu ieguldījumu, pie-

daloties projektā „Mantojums” . Kāda ir projekta 

ideja, uzzināsit šā mēneša izdevumā. 

 

Par to, kā veicas ar struktūrfondu apguvi izglītī-

bā un zinātnē, intervijā stāsta Izglītības un zi-

nātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnie-

ce struktūrfondu jautājumos Lauma Sīka. Par 

paveikto un plānoto, īstenojot Eiropas Sociālā 

fonda projektu, informē arī Latviešu valodas 

aģentūra.     

 

Veidojot 2010.gada valsts budţeta projektu, 

IZM izvirzīja trīs konkrētus mērķus, kas ir šā 

gada darba pamatā - izmaksu efektivitātes pa-

augstināšana vispārējā un profesionālajā izglītī-

bā, vienlaikus ar kvalitātes un pieejamības no-

drošināšanu; eksportspējas paaugstināšana 

augstākajā izglītībā un zinātnē tautsaimniecības 

atveseļošanas īstenošanai, kā arī nacionālo 

vērtību stiprināšana un popularizēšana, īpaši – 

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētki. Saistībā ar šiem mērķiem arī veidoti vai-

rāki šā izdevuma materiāli. 

 

12.janvārī valdība  apstiprināja informatīvo ziņo-

jumu „Par nepieciešamajām strukturālajām re-

formām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas 

starptautiskās konkurētspējas paaugstināša-

nai”, kuru izstrādāja darba grupa izglītības un 

zinātnes ministres Tatjanas Koķes un ekonomi-

kas ministra Arta Kampara vadībā.  Plašāk par 

šo tēmu stāstām janvāra izdevumā.  

 

Liepājā, kas pēc iedzīvotāju skaita ir trešā lielā-

kā Latvijas pilsēta, šobrīd darbojas trīs IZM pa-

dotībā esošas profesionālās izglītības iestādes. 

Kā liepājnieki redz savas pilsētas profesionālās 

izglītības sistēmu nākotnē, izdevumā stāsta 

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles 

Profesionālās vidusskolas direktors Agris Ru-

perts. 

 

Lai palūkotos uz jaunatnes politiku Latvijā un 

plānotajām darbībām 2010.gadā, uz sarunu 

esam aicinājuši IZM Politikas koordinācijas de-

partamenta Jaunatnes politikas nodaļas vadītā-

ju Andri Grafu  

 

Lasiet, kā Latvijā notiek gatavošanās Latvijas X 

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas 

vasarā atzīmēs 50.gadskārtu, kā arī par janvārī 

Londonā notikušo pasaulē vērienīgāko izglītībai 

un apmācību tehnoloģijām veltīto izstādi "British 

Education and Training Technology 2010",  

kurā Latviju pārstāvēja uzņēmums "Datorzinību 

centrs", kļūstot par pirmo Baltijas valstu pārstāvi 

26 gadus ilgajā šīs izstādes norises vēsturē. 

 

Uzziniet, kā zinātniekus, speciālistus, pedago-

gus un studentus, kuri veikuši ievērojamu iegul-

dījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā, iespē-

jams pieteikt Ata Kronvalda prēmijai. Savukārt 

rubrikā „Aktuālais jautājums” šoreiz meklējām 

atbildi uz jautājumu – kāpēc bērnam ir lasīša-

nas traucējumi. 

 

Lasiet arī par iespējām piedalīties daţādos se-

mināros un konkursos.  

 

Lai noskaidrotu, kā lasītāji vērtē mūsu izdevu-

mu, janvāra sākumā visus abonentus aicinājām 

atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Liels paldies 

par atsaucību! Jūsu vērtējumi un ierosinājumi 

mums patiešām noderēs turpmāko numuru 

veidošanā. Ar aptaujas rezultātu apkopojumu 

iepazīstināsim nākamajā izdevumā. 

 

Ar cieņu -  IZM Komunikācijas nodaļa 
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Vienojoties par tādu draudzības jē-

dzienu, kas ir gatava citu labā darīt 

to, ko tā pati vēlētos sagaidīt no ci-

tiem, Kārļa Ulmaņa iedibinātā 

„Draudzīgā aicinājuma” tradīcija turpi-

nās un lieti noder arī šodienas Latvi-

jā, jo neapšaubāmi daudzas izglītības 

iestādes izjūt nepieciešamību un ir 

priecīgas saņemt absolventu vai citu 

labdaru visdaţādāko atbalstu – grā-

matas, mākslas darbus, sporta inven-

tāru, mūzikas instrumentus, līdzekļus 

mācību bāzes uzlabošanai u.c. 

 

Turpinot „Draudzīgā aicinājuma” tradīciju un saistot to ar X 

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas vasa-

rā atzīmēs 50.gadskārtu, šogad skolām un skolēniem ir iespē-

jams dot savu ieguldījumu, uz ko arī rosinu, un piedalīties 

projektā „Mantojums” Šī projekta ideja – vākt un saglabāt at-

miņu mantojumu no jau notikušajiem Skolu jaunatnes dzies-

mu un deju svētkiem, dokumentējot svētkos iesaistīto atmi-

ņas. Ikvienai izglītības iestādei, ikvienam audzēknim tādējādi 

tiek dota iespēja rast līdzdarbošanās prieku un stiprināt piede-

rības izjūtu X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-

kiem – ne tikai dziedot un dejojot, bet arī iesaistoties tautas 

nemateriālā kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā, papildi-

nāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.  

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs 

kopā ar sadarbības partneriem projekta „Mantojums” norisi ir 

paredzējis vairākās aktivitātēs, lai atmiņas sagrupētu: vispla-

šākā spektra aculiecinieku paustajās (aktivitāte „Tas notika 

dziesmu svētkos”), konkrētu skolu dziedāšanas un dejošanas 

tradīciju apkopojošajās („Mana skola dziesmu svētku zīmē”), 

svētku izdevumam visatbilstošākajās („Mēs veidojam dziesmu 

svētku avīzi”), kā arī uz svētku attīstību vērstajās („Mans vēs-

tījums Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”). 

 

Atmiņas ir sava veida tikšanās ar cilvēkiem un notikumiem, 

tāpēc, atzīmējot 2010.gada „Draudzīgā aicinājuma” dienu, 

mudinu un vēlu aktīvi iesaistīties šajā projektā, lai ir pēc ie-

spējas vairāk interesantu tikšanos gan pašiem atmiņu vācē-

jiem, gan tiem, kuri šīs vasaras svētkos un vēlāk saskarsies 

ar uzkrāto tautas nemateriālās kultūras mantojumu. Tas ir 

īpaši nozīmīgi arī tādēļ, ka X Latvijas Skolu jaunatnes dzies-

mu un deju svētku 50 gadu jubilejas priekšvakarā Apvienoto 

Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) 

iekļāvusi šos svētkus savā svinamo dienu kalendārā 2010.-

2011.gadam, īpaši novērtējot šo tradīciju, nodrošinot tai plašu 

starptautisku skanējumu un uzsverot šī unikālā notikuma saik-

ni ar UNESCO vārdu. 

 

Aicinu arī turpmākajiem gadiem rast idejas, kā stiprināt 

„Draudzīgā aicinājuma” tradīciju un, galvenais, lai vairotos tās 

ieguldījums: gan sabiedrības devums – izglītības iestādēm, 

gan izglītības iestāţu devums – sabiedrībai, kā šogad projek-

tā „Mantojums”. 

 

Plašāka informācija par projektu atrodama mājaslapā. 

 

Prof. Tatjana Koķe, 

izglītības un zinātnes ministre 

 

2010.gada Draudzīgā aicinājuma dienā 

Lai „Mantojums” sagādā daudz jaunu tikšanos un 

stiprina „Draudzīgā aicinājuma” tradīciju! 

Akcija «Draudzīgais aicinājums» 

Latvijas skolās tika iedibināta 1935. 

gadā. Tās laikā katrs var atcerēties 

savu kādreizējo skolu un dāvināt 

grāmatas, mākslas priekšmetus, 

ziedot līdzekļus skolu fondiem. 

 

  «Draudzīgo aicinājumu» uzsācis 

bijušais Valsts prezidents Kārlis 

Ulmanis, kurš savā vārdadienā uz-

dāvinājis bērnības skolai grāmatas 

un lūdzis, lai arī citi atceras savas 

skolas. 

 

 „Atminēsimies, ka bibliotēka ir mums katram savā pagastā, 

un ja ne savā, tad vismaz katram sava tēva pagastā. Patukši 

ir arī grāmatu skapji pagasta skolā, kurā mēs kādreiz esam 

gājuši. Kaut arī tālu projām dzīvodami, atminēsim savu pa-

gastu, savu tēvu pagastu, kaut domās atgriezīsimies uz savu 

veco skolu. 

 Iesim viņiem talkā!”- tā 1935.gada 28. janvārī rakstīja Ministru 

prezidents K.Ulmanis. 

 

Kopš 1994.gada šī tradīcija ir atjaunota. 

 

Draudzīgā aicinājuma ideju popularizē Draudzīgā aicinājuma 

fonds. 1997.gadā pieņemts nolikums par Draudzīgā aicināju-

ma medaļas un diploma piešķiršanu cilvēkiem, kuri populari-

zējuši un atbalstījuši Draudzīgā aicinājuma idejas un Latvijas 

vārdu pasaulē. 

 

«Draudzīgais aicinājums» ir nacionāla ideja, un nez vai ir vēl 

kāda tauta, kas var lepoties ar ko līdzīgu. 

 

Plašāk par “Draudzīgo aicinājumu lasiet mājaslapā.  

Aicina atcerēties savu kādreizējo skolu 

http://visc.gov.lv/aktualitates/normdok/dzsv/projekts_mantojums_2010.pdf).
http://www.konkurss.lv
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Veidojot 2010.gada valsts budžeta projektu, IZM izvirzīja 3 

konkrētus mērķus, kas ir šā gada darba pamatā: 

  

 izmaksu efektivitātes paaugstināšana vispārējā un profe-

sionālā izglītībā, vienlaikus ar kvalitātes un pieejamības 

nodrošināšanu, 

 eksportspējas paaugstināšana augstākajā izglītībā un 

zinātnē tautsaimniecības atveseļošanas īstenošanai, 

 nacionālo vērtību stiprināšana un popularizēšana, īpaši – 

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. 

  

Būtiski uzdevumi, kas jāveic 2010.gadā: 

  

Zinātnē 2010.gadā turpinās darbs pie strukturālo reformu 

īstenošanas un efektīvākas pārvaldības sistēmas izveides, 

veidojot triju līmeņu zinātnisko institūciju hierarhiju: 1) reģionā-

la līmeņa zinātniskās institūcijas; 2) valsts nozīmes zinātnis-

kās institūcijas; 3) ES līmeņa zinātniskās institūcijas. Reģionā-

la līmeņa zinātniskās institūcijas un Valsts nozīmes zinātnis-

kās institūcijas plānots noteikt līdz 2010.gada beigām. 

  

Vispārējā izglītībā 2009.gadā ir uzsākta mācību satura piln-

veide 1.-6.klasē, kuras ietvaros 2010.gadā tiek plānota līdzši-

nējo mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu 

programmu paraugu izvērtēšana un pilnveide, kā arī pilnvei-

dotajam mācību saturam atbilstīga pedagogu tālākizglītības 

programmu izstrāde un pedagogu profesionālā pilnveide. 

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem tiks turpināts darbs pie 

pedagoga amata likmes  pilnveides, kā arī darba kvalitātes 

vērtēšanas sistēma ieviešanas. 2010.gada laikā IZM sagata-

vos pārskatu par „Izglītības sistēmas nodrošinājumu ar peda-

gogiem periodā no 2009.līdz 2015.gadam”, kurā būs iekļauta 

esošās situācijas analīze, kā arī definēti konkrēti uzdevumi 

sistēmas pilnveidei. Turpināsies darbs pie finansēšanas prin-

cipa „nauda seko skolēnam” analīzes un pilnveides, kā arī 

diskusija ar sociālajiem partneriem un sabiedrību par mācību 

gada plānojumu. 

  

Profesionālajā izglītībā atbilstoši „Profesionālās izglītības 

iestāţu tīkla optimizācijas pamatnostādnēs 2010.-

2015.gadam” noteiktajam un līdz februārim iesniegtajām skolu 

attīstības un investīcijas stratēģijām, tiks veikta profesionālās 

izglītības iestāţu tīkla sakārtošana un diferenciācija, kā arī 

programmu pilnveide un sakārtošana atbilstoši Koncepcijai 

„Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un soci-

ālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes no-

drošināšanā”. 

  

Augstākajā izglītībā, balstoties uz informatīvo ziņojumu „Par 

nepieciešamajām strukturālajām pārmaiņām augstākajā izglī-

tībā un zinātnē Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaug-

stināšanai”, IZM, sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un kon-

sultējoties ar partneriem, izstrādās augstākās izglītības darbī-

bas optimizācijas programmu. Viens no nozīmīgākajiem 

2010.gada uzdevumiem - augstākās izglītības eksportspējas 

un starptautiskās sadarbības veicināšana. 

 

 Valsts valodas politikā tiks turpināts Valsts valodas politikas 

programmā 2006.–2010.gadam noteiktais, t.sk., nodrošināt 

latviešu valodas apguvi diasporā: Baškīrija, Omskas apga-

bals, Krasnojarska, Maskava, Īrija, kā arī lektorātu atbalstīša-

na Prāgas Kārļa universitātē un Vašingtonas universitātē Siet-

lā. 

  

Sportā tiks īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka valsts bu-

dţeta līdzekļi sportam tiek piešķirti, piemērojot vienotus kritēri-

jus, kā arī nodrošinātu valsts budţeta finansējuma sportam 

piešķiršanas procesa caurskatāmību un efektivitāti un valsts 

budţeta līdzekļu lietderīgu izlietošanu. 

  

Jaunatnes lietas. Lai nodrošinātu darbā ar jaunatni iesaistīto 

personu profesionalitātes pilnveidi, tiks organizēti 4 pieredzes 

apmaiņas pasākumi vismaz 100 pašvaldību jaunatnes darbi-

niekiem un jauniešu centru darbiniekiem, kā arī 50 jaunatnes 

lietu speciālisti turpinās apmācības saskaņā ar Ministru kabi-

neta 2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1047 

„Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība”. 

  

  

Plānoto likumprojektu izstrāde  

2010.gadā ir būtiski pieņemt likumprojektu „Augstākās izglītī-

bas likums”. Līdz 2010.gada 31.decembrim plānots izstrādāt 

un izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt likumprojektu 

„Profesionālās izglītības likums”. 

2010.gadā plānota likumprojekta „Grozījumi Izglītības likumā” 

pieņemšana Saeimā. Līdz 2010.gada 1.aprīlim plānots izstrā-

dāt un izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt likumprojektu 

„Grozījumi Jaunatnes likumā”. 

Plānota likumprojekta „Grozījumi Zinātniskās darbības likumā” 

pieņemšana Saeimā, bet līdz 2010.gada 1.jūlijam plānots 

izstrādāt likumprojektu „Grozījumi Sporta likumā”. 

 

Tiks sagatavoti arī būtiski Politikas plānošanas dokumenti un 

starptautiski līgumi par sadarbību izglītībā, zinātnē un sportā.  

 

2010.gadā IZM pārraugāmajās nozarēs tiks realizēti būtiski 

Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekti. 

 

Šis gads iezīmēsies ar daudzu svarīgu gan Latvijas, gan 

starptautiska un pasaules mēroga pasākumiem, konferen-

cēm, semināriem. Jau nākammēnes, no 10.līdz 21.februārim, 

dzīvosim līdzi mūsu valsts sportistu startiem  XXI Ziemas 

Olimpiskajās spēlēs Vankūverā (Kanāda). 

 

Izglītības izstādes „Skola 2010” ietvaros februāra beigās IZM 

organizēs Latvijas profesionālās izglītības iestāţu audzēkņu 

konkursu „Jaunais profesionālis 2010”, savukārt vasarā  Latvi-

ju pieskandinās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētki. 

 

Par 2010.gada aktualitātēm, notikumiem un pasākumiem visa 

gada garumā stāstīsim IZM informatīvajos izdevumos!  

  

2010.gads Izglītības un zinātnes ministrijas pārraugāmajās jomās 
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Izstrādāts ziņojums par nepieciešamajām strukturālajām reformām augstākajā 

izglītībā un zinātnē 

12.janvārī Ministru kabinets apstiprināja informatīvā ziņojuma 

„Par nepieciešamajām strukturālajām reformām augstākajā 

izglītībā un zinātnē Latvijas starptautiskās konkurētspējas 

paaugstināšanai” projektu. Ziņojumu kopš pagājušā gada 

septembra izstrādāja darba grupa izglītības un zinātnes minis-

tres Tatjanas Koķes un ekonomikas ministra Arta Kampara 

vadībā, darba grupā strādāja gan augstākās izglītības un zi-

nātnes, gan tautsaimniecības un uzņēmējdarbības jomu pār-

stāvji.  

 

„Informatīvais ziņojums ietver konkrētas 

lietas, par ko vienojušies nozarē iesaistītie, 

un pozitīvi ir tas, ka augstākā izglītība un 

zinātne valdības līmenī tiek skatīti kā re-

surss Latvijas tautsaimniecības konkurēt-

spējas veicināšanai un attīstībai,” uzsver 

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe. Mi-

nistre piebilst, ka augstākajai izglītībai un 

zinātnei svarīgs ir ne tikai valsts budţeta 

finansējums, efektīva darbība un starptau-

tiskās dimensijas stiprināšana, bet vienlaikus būtiski piesaistīt 

līdzekļus no citiem avotiem, piemēram, privātajiem. Vienlaikus 

T.Koķe ir pārliecināta, ka šis informatīvais ziņojums dos argu-

mentus raitākai nepieciešamo normatīvo aktu, piemēram, 

likumprojekta „Augstākās izglītības likums”, pieņemšanai. 

  

Savukārt ekonomikas ministrs A.Kampars kā būtisku pozitīvu 

iezīmi darbā pie informatīvā ziņojuma uzsver atklātību, jo ik-

vienam interesantam bija iespēja iesaistīties informatīvā ziņo-

juma izstrādē – visi darba grupas materiāli bija publiski pieeja-

mi un pērnā gada oktobra vidū notika publiska diskusija par 

nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē. 

A.Kampars atzinīgi novērtēja uzņēmē-

ju, augstākās izglītības un zinātnes 

nozares pārstāvju un studentu aktīvo 

līdzdalību informatīvā ziņojuma izstrā-

dē. „Šo reformu galvenais mērķis ir 

panākt, lai starp uzņēmējiem, augst-

ākās izglītības un zinātnes institūcijām 

izveidojas reāla un produktīva sadarbī-

ba, būtiski palielinot Latvijas tautsaim-

niecības starptautisko konkurētspēju un veicinot eksportu,” 

uzsver A.Kampars.  

 

Darba grupas piedāvātie trīs iespējamie augstākās izglītības 

un zinātnes attīstības modeļi starptautiskās konkurētspējas 

veicināšanas kontekstā – rezultātu pārvaldības modelis; no-

zaru augstskolu modelis un zinātnes universitātes modelis - ir 

savstarpēji papildinoši. Tie skatāmi kontekstā un izmatojami 

neatrauti cits no cita. Tādēļ valdība vienojās, ka Izglītības un 

zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Ekonomikas ministriju 

un ministrijām, kuru padotībā ir augstākās izglītības mācību 

iestādes (Kultūras ministrija, Veselības ministrija un Zemkopī-

bas ministrija), un, konsultējoties ar partneriem, izstrādās pa-

sākumu plānu ar konkrētu laika grafiku, kurā iekļautas katra 

modeļa priekšrocības nepieciešamajām pārmaiņām augstāka-

jā izglītībā un zinātnē. Šo plānu un laika grafiku valdībā plā-

nots iesniegt līdz šā gada 30.aprīlim.  

 

Informatīvais ziņojums „Par nepieciešamajām strukturālajām 

reformām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas starptautis-

kās konkurētspējas paaugstināšanai” pieejams 

 IZM mājaslapā.  

Valstij ir nepieciešami izglītoti cilvēki 

Darba grupā, kas izstrādāja infor-

matīvo ziņojumu „Par nepiecieša-

majām strukturālajām reformām 

augstākajā izglītībā un zinātnē Lat-

vijas starptautiskās konkurētspējas 

paaugstināšanai”, strādāja arī Dau-

gavpils Universitātes rektors Arvīds 

Barševskis.  

 

Viņš uzsver, ka darbs ritēja demokrā-

tiskā gaisotnē un korekti, un informatī-

vajā ziņojumā iestrādāti daudzi raci-

onāli priekšlikumi un identificētas pro-

blēmas, kuras risinot tiks izveidota elastīga augstākās izglītī-

bas sistēma, kas spēj vidējā un ilgtermiņā nodrošināt piepra-

sījumu pēc atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem saskaņā ar 

tautsaimniecības attīstības tendencēm. 

 

„Nepiekrītu tiem, kuri uzskata, ka Latvijā ir pārāk liels augst-

skolu skaits. Ja valsts definē, ka tai nepieciešami izglītoti cil-

vēki, tad jautājums par valsts augstskolu skaitu nevar būt ak-

tuāls. Latvijā šobrīd ir 19 valsts augstskolas, no tām – 6 uni-

versitātes, un es nezinu nevienu, kura nebūtu piepildīta ar 

studentiem. Relatīvi lielais augstskolu skaits Latvijā izskaidro-

jams ar lielo pieprasījumu pēc augstākās izglītības - Latvijā 

studentu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem līdz šim bija viens no 

lielākajiem pasaulē. 

Augstākā izglītība un zinātne 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/infozin_18122009.pdf.
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Savukārt, ja salīdzina valsts augstskolu skaitu ar iedzīvotāju 

skaitu daţādās valstīs, ņemot vērā studentu skaitu, jāsecina, 

ka Latvijā uz 1 milj. iedzīvotāju ir 8 valsts augstskolas, kas ir 

mazāk, nekā piemēram Lietuvā (9 valsts augstskolas), Igauni-

jā (11), Somijā (10). 

 

Ja tiek izteikti pārmetumi, ka lielākā daļa studentu izvēlas 

sociālās zinātnes, tad varbūt mums jāuzdod jautājums: iespē-

jams, valsts nav pietiekoši skaidri noformulējusi savas prioritā-

tes vai tās noformulētas pārāk šauri? 

 

Lielākā daļa valsts budţeta finansētās studiju vietas tiek pie-

šķirtas valsts noteiktajās prioritārajās nozarēs - dabaszināt-

nēs, inţenierzinātnēs, vides un veselības zinātnē, savukārt 

sociālajās zinātnes studējošie pamatā par savām studijām 

maksā paši. Tas nozīmē, ka satraukumam vēl jo vairāk nav 

pamata - mums ir jāpriecājas, ka cilvēki vēlas studēt un iegūt 

augstāko izglītību, neatkarīgi no izvēlētās jomas. Jo, kā norā-

dīts arī informatīvajā ziņojumā, analizējot bezdarba līmeni 

starp iedzīvotājiem vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem ar 

konkrētu izglītības līmeni, gan Latvijā, gan ES vislielākais 

bezdarbnieku īpatsvars ir starp cilvēkiem ar pamatskolas un 

zemāku par pamatskolas izglītību. Tātad, cilvēks ar augstāko 

izglītību ir ieguvums valstij un tās tautsaimniecībai. 

 

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā aizvien mazāk studentu var 

atļauties doties studēt uz Rīgu, tāpēc, manuprāt, ir labi, ka 

augstākā izglītība ir pieejama visu Latvijas reģionu iedzīvotā-

jiem. Un absolūti normāli ir tas, ka Rīgas un reģionu augstsko-

lās tiek īstenotas vienādas vai līdzīgas izglītības programmas. 

Protams, Rīgas reģiona ietvaros ir nepieciešama esošo 

augstskolu konsolidācija un programmu dublēšanās novērša-

na, un tie visi ir kopīgās sarunās risināmi jautājumi”. 

 

A.Barševskis uzsver, ka ļoti atzinīgi vērtē IZM uzsākto praksi, 

kas aizsākta 2009.gada beigās – tikties ar visu valsts augst-

skolu rektoriem, lai pārrunātu gan paveikto, gan arī problē-

mas, izteiktu priekšlikumus un vienotos par turpmāko sadarbī-

bu. 

 

Jāpiebilst, ka Daugavpils Universtitātes rektors Arvīds Baršev-

skis 2010.gada 15.janvāra sēdē vienbalsīgi tika ievēlēts par 

Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētāju uz nākamajiem 

diviem gadiem. 

 

„Latvijas Rektoru padome, kurā ietilpst gan valsts, gan privāto 

augstskolu rektori, turpmāk veidos vēl ciešāku dialogu ar Izglī-

tības un zinātnes ministriju, lai aktīvi iesaistītos gan izglītības 

politikas veidošanā valstī, gan visiem kopīgi risinot problēmas 

un meklējot atbildes uz sasāpējušiem jautājumiem,” uzsver 

A.Barševskis. 

 

Valsts budžeta studiju vietu skaita izmaiņas 2010.gadā 

2010.gadā valsts noteikto budţeta finansēto studiju vietu Lat-

vijas augstskolās un koledţās nodrošināts gandrīz 2009.gada 

līmenī – 30 138 vietas, kas ir tikai par 3% mazāk nekā iepriek-

šējā gadā. Kopumā 2010.gadā Latvijas augstskolās tiks finan-

sētas 25 738 studiju vietas, koledţās – 4400 studiju vietu. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

Augstākās izglītības departamenta 

direktore Gita Rēvalde stāsta, ka sa-

darbībā ar Augstākās izglītības pado-

mi un ņemot vērā Ekonomikas minis-

trijā izstrādāto „Informatīvo ziņojumu 

par ekonomikas atveseļošanas politi-

kas virzieniem vidēja termiņa peri-

odā”, ir noteikti galvenie principi valsts 

budţeta studiju vietu skaita izmaiņām 

2010.gadā. 

 

„Kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir saglabāt doktoran-

tūru, lai rūpētos par akadēmiskā un zinātniskā personāla at-

jaunošanu. Kā prioritāras nolemts maksimāli saudzēt studiju 

vietas dabaszinātnēs, inţenierzinātnēs, vides zinātnēs, medi-

cīnā, savukārt šobrīd mazāk prioritārās studiju jomās, piemē-

ram, sociālās zinātnes un izglītība, iespēju robeţās samazināt 

studiju vietas, protams, neradot problēmas tiem studējoša-

jiem, kuri jau pašreiz studē valsts budţeta finansētās vietās 

šajās jomās. Plānots, ka turpmāk minētajās jomās tiks sagla-

bāts minimāls valsts budţeta studiju vietu skaits, nosakot ba-

kalaura vai profesionālajā pamatstudiju programmā ne vairāk 

kā 20 vietu katrā kursā,” norāda G.Rēvalde. 

 

Svarīgi ir arī vairāk specializēt augstskolas, samazinot prog-

rammu dublēšanos viena reģiona ietvaros, kā arī sekot  līdzi 

augstskolu darbības rezultātiem, samazinot vai pārdalot ne-

aizpildītās budţeta vietas. 

 

Priekšlikumus par studiju vietu skaita izmaiņām nozaru minis-

triju padotībā esošajās augstskolās gatavoja attiecīgās noza-

ru ministrijas, izvērtējot gan  Informatīvajā ziņojumā par eko-

nomikas atveseļošanas politikas virzieniem vidēja termiņa 

periodā minēto, gan ņemot vērā nozares vajadzības un augst-

ākajai izglītībai piešķirto finansējumu 2010.gadā. 

 

IZM augstskolās studiju vietu plānošana notiek sadarbībā ar 

padotībā esošajām augstskolām, izvērtējot iepriekšējā gada 

un jaunās uzņemšanas rezultātus, kā arī ņemot vērā definē-

tās prioritātes studiju vietu finansēšanai no valsts budţeta. 

Turpinājums no 4.lpp. 
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Ata Kronvalda fonds (AKF) līdz 2010.gada 26.martam aici-

na pieteikt kandidātus Ata Kronvalda prēmijai. Prēmijas 

tiek piešķirtas zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem 

un studentiem par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko 

skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski 

pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā. Saska-

ņā ar iedibināto tradīciju diplomus stipendiātiem pa-

sniedz Valsts prezidents. 

 

Pretendentus Ata Kronvalda prēmijai izvirza zinātniskās vai 

izglītības iestādes, Izglītības pārvaldes vai citas ar izglītību 

saistītas iestādes, kā arī privātpersonas. 

 

Prēmijas tiek piešķirtas par darbību to mācību priekšmetu 

jomās, kurās Izglītības un zinātnes ministrija rīko olimpiādes/

konkursus ar vismaz 75 dalībniekiem valsts mēroga kārtā, vai 

arī Kultūras ministrija rīko radošās skates olimpiādes/

konkursus ar vismaz 50 dalībniekiem valsts mērogā, valsts 

mēroga skolēnu zinātnisko darbu konkursu, vai arī tiek rīkotas 

Latvijas mēroga atklātās olimpiādes ar vismaz 250 dalībnie-

kiem. 

Galvenie kritēriji prēmijas piešķiršanai ir pretendenta mācīto 

skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga olimpiādēs un 

zinātnisko darbu konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/

konkursos, kuros piedalās vismaz 10 valstis. Kā viens no gal-

venajiem kritērijiem ir arī talantīgo skolēnu vajadzībām izstrā-

dātie un publicētie mācību līdzekļi, kā talantīgo skolēnu izglī 

 

 

 

 

 

 

 

tošanai paredzētu valsts vai rajona mēroga pasākumu organi-

zēšana. 

 

Pieteikumi Ata Kronvalda prēmijai jāiesniedz līdz 2010. gada 

26.martam rakstiski vai elektroniski. Fonda adrese: Bruņinieku 

iela 12 - 9, Rīga, LV – 1001; e-pasta adrese: iaf@trade.lv 

 

Ata Kronvalda prēmijas 2009.gadā saņēma Regīna Gedzju-

na - Kultūras un radošās industrijas izglītības centra Adminis-

tratīvās un skolvadības daļas vadītāja, Lauma Micāne - Drau-

dzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja, 

Inese Purmale - Valmieras Valsts ģimnāzijas fizikas skolotā-

ja, Inguna Raituma - Talsu Valsts ģimnāzijas latviešu valo-

das un literatūras skolotāja un direktore, Inga Sokolova - 

Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja latviešu valodas un 

literatūras skolotāja, Sarmīte Vilcāne - Jēkabpils Valsts ģim-

nāzijas matemātikas skolotāja, Inese Vītoliņa - Liepājas 

J.Raiņa 6.vidusskolas bioloģijas skolotāja, Tamāra Zitcere - 

Ziemeļvalstu ģimnāzijas bioloģijas skolotāja, Mirdza Zomme-

re - Vecpiebalgas vidusskolas ģeogrāfijas un angļu valodas 

skolotāja. 

 

Papildu informācija: AKF Projektu vadītāja Linda Konrade, 

tālr.: 67297364, 67297372. 

 

Plašāka informācija Ata Kronvalda fonda mājaslapā 

www.atakronvaldafonds.lv 

Izvērtējot gan vietu aizpildījumu, gan rūpējoties, lai netiktu 

pasliktināti apstākļi tiem, kas jau pašreiz studē par valsts bu-

dţeta līdzekļiem, IZM padotībā esošajām augstskolām studiju 

vietu skaits sociālajās zinātnēs samazināts kopumā par 310 

vietām jeb 8% no 2009.gadā noteiktā vietu skaita. Izglītībā 

izvērtētas līdzīgās programmas pa reģioniem, vienlaikus rosi-

not augstskolu sadarbību, lai tās specializētos atšķirīgos vir-

zienos. 

 

Piemēram, gan Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības aka-

dēmijā, gan Latvijas Universitātē uzsākts pakāpenisks valsts 

budţeta vietu skaita samazinājums sporta skolotāju program-

mās, atstājot to sagatavošanu Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijas pārziņā. 

 

Kaut gan 2010.gadā valsts budţeta dotācija ir samazināta, 

kopīgās pārrunās ar augstskolām nolemts saglabāt studiju 

vietu skaitu inţenierzinātņu un dabaszinātņu programmās. 

Šobrīd vēl notiek IZM sarunas ar Latvijas Universitāti par 

augstskolas iespējām sagatavot vairāk doktorus, daļu no fi-

nansējuma nodrošinot no pašu līdzekļiem. 

 

Informējam, ka IZM Augstākās izglītības departaments ir ap-

kopojis augstskolu iesniegtos pārskatus un IZM mājaslapā var 

iepazīties ar jaunāko statistiku - Pārskatu par augstāko izglītī-

bu Latvijā 2009.gadā. 

Izsludina kandidātu pieteikšanu Ata Kronvalda prēmijai 

Turpinājums no 5.lpp. 

Nenokavē pieteikties! 

http://www.atakronvaldafonds.lv/
http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika/statistika-augstaka/parskats-2009.html
http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika/statistika-augstaka/parskats-2009.html
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Būtisku ieguldījumu Latvijas 

tautsaimniecības attīstībā 

dod Eiropas Savienības 

(ES)  fondu līdzekļi, un izglī-

tības un zinātnes jomas ir 

tās, kurās gan ar Eiropas 

Sociālā fonda (ESF), gan 

Eiropas Reģionālās attīstī-

bas fonda (ERAF) atbalstu 

tiek īstenoti vērienīgi projek-

ti. 

„Lai arī pagājušajā gadā 

notika daudzas izmaiņas 

mūsu plānos un vairākas jau 

pilnībā izstrādātas aktivitā-

tes valsts ekonomiskā stā-

vokļa dēļ valdība atlika kā 

neaktuālas, tomēr gribu teikt, ka projektu sagatavošanas un 

izvērtēšanas ziņā gads bija patiesi raţīgs un paveikts ir 

daudz.  – kopumā izvērtēti un apstiprināti 712 projekti par 

kopējo summu 200 milj.latu,” saka IZM valsts sekretāra viet-

niece struktūrfondu jautājumos Lauma Sīka.  

 

Kā vērtējat aizvadītajā gadā paveikto ES fondu apguvē?  

 

Šajā krīzes laikā daudzi cilvēki jūtas pazaudējuši pamatu zem 

kājām un uzdod jautājumu „Ko darīt tālāk?”, un ļoti bieţi tie ir 

kvalificēti speciālisti, augstskolu absolventi. Tāpēc ir ļoti svarī-

gi, ka 2009.gadā izdevies uzsākt tās aktivitātes, kas dod tiešu 

labumu cilvēkiem, motivē viņus darboties, iegūt jaunas zinā-

šanas. 

Gribu atgādināt, ka IZM jau 2008.gada aprīlī pirmā mūsu val-

stī tā saucamajā jaunajā plānošanas periodā ( 2007- 2013) 

noslēdza līgumu un uzsāka īstenot vērienīgu projektu 11,7 

milj. latu apmērā, kas dabaszinātņu, matemātikas, informāci-

jas tehnoloģiju un svešvalodu pedagogiem nodrošina ikmēne-

ša stipendijas par papildu kvalitatīvu darbu un jauna mācību 

satura ieviešanu.  

Šajā mācību gadā projekts sekmīgi tiek turpināts un guvis 

krietni lielāku skolotāju atsaucību - pagājušajā mācību gadā 

stipendijas saņēma 2977 pedagogi, bet šajā mācību gadā 

stipendiju saņēmēju skaits palielinājies līdz 3387.  Palielinā-

jies arī vidējās stipendijas apmērs - no 111 latiem mēnesī 

pagājušajā mācību gadā līdz 122 latiem šogad.  Turklāt 

pašvaldību izglītības darba koordinatori veiksmīgi izmanto 

skolotāju - stipendiātu veidotos darba materiālus, tādējādi 

nodrošinot pieredzes apmaiņu.  

 

Vasara nāca ar milzu izaicinājumiem izglītības sistēmai, kas 

pamatā bija saistīti ar valsts budţeta kraso samazinājumu. 

Tāpēc ir patiesi liels gandarījums par mūsu kopējo prasmi 

mobilizēties, sastrādājoties gan ar sociālajiem partneriem, 

gan pašvaldībām, lai rekordīsā laikā uzsāktu vēl vienu, 18 

milj. latu lielu, ESF  atbalsta projektu skolotājiem  „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”.  Projekta ietvaros jau 2009.gada nogalē 8445 

pedagogiem, kuri seko līdzi savai darba kvalitātei un personī-

gajai izaugsmei un kuriem iepriekš nebija iespēju saņemt ESF 

atbalstu, uzsāka maksāt stipendijas. Kopumā šajā projektā 

atbalsts paredzēts 17 400 pedagogiem.  

 

Kā ļoti vajadzīgu un veiksmīgu projektu daudzas izglītī-

bas iestādes min ERAF  projektu "Kvalitatīvai dabaszināt-

ņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana". 

Kā veicas ar tā ieviešanu? 

 

Pirmie uzsāktie ERAF 114 projekti  par 22 milj. latu nodrošina 

dabaszinību kabinetu labiekārtošanu un aprīkošanu 223 vi-

dusskolās, katrā no tām labiekārtojot un modernizējot fizikas, 

ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinetus, kā arī nodroši-

not skolēnus ar datoriem mācību vajadzībām.  Mums bija 

būtiski pēc iespējas ātrāk sākt ar mūsdienīgas mācību vides 

nodrošināšanu jau vidējās izglītības posmā, lai nezaudētu tos 

potenciālos studentus un jaunos zinātniekus, kas nākotnē 

gribētu savu darbu saistīt ar dabaszinātnēm vai inţenierzināt-

nēm. Turklāt tieši dabaszinību un matemātikas skolotāji jau 

iepriekšējā plānošanas periodā ar ESF atbalstu mācījās strā-

dāt ar mūsdienīgām mācību metodēm, jauniem mācību lī-

dzekļiem, veidojot šo priekšmetu mācību saturu, kas balstīts 

uz praktisku izpēti un zināšanu pielietojamību ikdienā.   

Prieks, ka šobrīd Latvijas skolas strādā ar  jaunām mācību 

metodēm un mācību līdzekļiem. Daudzās skolās dabaszināt-

ņu kabineti jau ir renovēti, iegādātas jaunas mēbeles un uz-

sākta iekārtu piegāde. 

 

Jāteic, aizvadītais gads pašvaldībām nebija viegls, jo vienlai-

kus ar projektu ieviešanu notika administratīvi teritoriālā refor-

ma un tai sekojošā iestāţu reforma. Ar gandarījumu jāatzīst, 

ka projekta dalībnieki ar šiem izaicinājumiem tikuši galā, pro-

jekta darbība notiek ritmiski un nevienā pašvaldībā darbi nav 

apstājušies.  

 

Gribu pieminēt aktivitāti „Vispārējās izglītības iestāţu infra-

struktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem trau-

cējumiem", kuras ietvaros katrā lielākajā pilsētā kāda skola 

tiks pielāgota bērniem ar funkcionāliem traucējiem, bet Rīgā 

pat veselas sešas. Tāpat izstrādāti un izvērtēti ir 37 projekti 

par 62 speciālās izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošanu. 

 

Ceru, ka šie projekti ne tikai radīs mācībām piemērotu un 

aprīkotu vidi, bet arī veidos civilizētāku un humānāku mūsu 

domāšanu, kā sabiedrībai vajadzīgu un lolojamu pieņemot un 

integrējot ikvienu bērnu. 

 

Tāpat ceru, ka Latvijas sabiedrības sociāli atbildīga veidojuma 

stiprināšanai kalpos ERAF atbalstīts projekts „Profesionālās 

izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma mo-

dernizācija ieslodzījuma vietās", kas paredz aprīkot  

Izglītības un zinātnes jomā 2009.gadā apstiprināti projekti 200 miljonu latu apmērā 

Intervija 
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kabinetus kādas profesijas iegūšanai astoņās ieslodzījumu 

vietās. Šo projektu īsteno Tieslietu ministrijas Ieslodzījumu 

vietu pārvalde. 

 

Profesionālās izglītības iestādes lielas cerības liek uz 

ERAF projektu "Mācību aprīkojuma modernizācija un in-

frastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības prog-

rammu īstenošanai”. Kad varētu sākties tā īstenošana?              

 

Iesniegt projektus ir uzaicināti 53 projektu iesniedzēji, un pro-

jektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz šā gada 

31.martam. Jāņem vērā, ka tikai 2009.gada decembrī valdībā 

apstiprinātas Profesionālās izglītības iestāţu optimizācijas 

pamatnostādnes  2010. – 2015.gadam, saskaņā ar kurām  

profesionālās izglītības iestādēm sadarbībā ar pašvaldībām 

līdz 1.februārim jāizstrādā Profesionālās izglītības iestādes 

attīstības un investīciju stratēģija, bet līdz 31.martam jāies-

niedz projektu pieteikumi. 

 

Ir ļoti svarīgi, lai ERAF finansējums tiktu izlietots mērķtiecīgi, 

izvērtējot katras skolas attīstības iespējas gan novada, gan 

reģiona līmenī. Profesi-

onālajai izglītībai ir jākļūst 

efektīvākai, un tas attiecas 

gan uz mācību procesu, 

gan materiāltehnisko bāzi, 

gan jauniešu motivāciju. 

Tieši uz to vērsti ES fondu 

projekti – lai skolas izvērtētu savas darbības efektivitāti. Laikā, 

kad bērnu skaits samazinās visās izglītības pakāpēs, ir ļoti 

svarīgi aktualizēt jautājumu – kas skolā tiek iemācīts un cik 

ilgi jaunietis mācās. 

 

Aktivitātē „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības vei-

cināšana” pagājušajā gadā izdevās par 15 miljoniem latu pa-

lielināt finansējumu, līdz ar to visiem profesionālās izglītības 

iestāţu audzēkņiem  ir iespējams saņemt mērķstipendijas. No 

2009.gada marta līdz 1.decembrim mērķstipendijas ir piešķir-

tas 20 217 sākotnējā profesionālajā izglītībā studējošajiem 

jauniešiem. 

 

Vērojot kopējās izmaiņas profesionālajā izglītībā, aktuāls ir 

jautājums arī par pedagogiem. Izmantojot Eiropas fondu lī-

dzekļus, arodskolu pedagogiem tiek piedāvātas mērķstipendi-

jas motivācijas paaugstināšanai, kā arī nodrošināta profesi-

onālā pilnveide un kvalifikācijas celšana. Pagājušajā gadā 

aktivitātes "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kom-

petences paaugstināšana" īstenošanai” ietvaros esam  izvēr-

tējuši un  apstiprinājuši  projektus ar 7,4  miljonu latu kopējo 

finansējumu, šogad uzsākta projektu īstenošana. Latvijā tas ir 

līdz šim nebijis atbalsts tieši arodmeistaru un profesionālo 

skolu pedagogu kvalifikācijas celšanai un profesionālajai piln-

veidei.  

 

Domāju, ir arī pienācis brīdis, kad IZM sadarbībā ar Labklājī-

bas ministriju ir jārunā par valsts arodizglītības sistēmas iz-

mantošanu pieaugušo apmācībā, izmantojot šādas sistēmas 

veidošanā un iedzīvināšanā arī ES fondu līdzekļus.   

Kādu atbalstu saņēmušas un saņems augstākās izglītī-

bas iestādes? 

 

Augstskolu atbalsta aktivitātes gribu minēt kā vienu no svarī-

gākajām darbības jomām iepriekšējā gadā. Esam izvērtējuši 

un uzsākuši īstenot vērienīgus projektus zinātniskajās institū-

cijas un augstskolās. Pateicoties ESF aktivitātei "Atbalsts 

doktora un maģistra studiju īstenošanai", ir nodrošināts finan-

siāls atbalsts doktorantiem doktora studiju programmas apgu-

vei un doktora zinātniskā grāda ieguvei, piešķirot mērķstipen-

diju līdz 800 latiem mēnesī. Savukārt maģistrantūrā studējo-

šajiem iespējams saņemt mērķstipendiju līdz 300 latiem mē-

nesī. 

 

Līdz 2010.gada 4.janvārim norisinājās projektu izvērtēšana 

aktivitātē "Augstākās izglītības iestāţu telpu un iekārtu moder-

nizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skai-

tā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī 

personām ar funkcionāliem traucējumiem", šobrīd projekti ir 

izvērtēti un apstiprināti ar nosacījumiem, augstskolām ir dots 

uzdevums līdz šā gada 4.februārim precizēt projektus atbilsto-

ši vērtēšanas komisijas 

sniegtajiem nosacīju-

miem, lai jau vasarā 

uzsāktu to īstenošanu. 

Kopumā augstskolu in-

frastruktūras sakārtoša-

nai un aprīkojuma mo-

dernizācijai tiks izlietoti 100,6 milj.latu. 

 

Sacījāt, ka 2010.gada lielais izaicinājums būs zinātne.  

 

2009.gadā zinātnes jomā ir uzsāktas vairākas aktivitātes, kuru 

īstenošana sāksies šajā gadā. Līdz 2010.gada 9.februārim ir 

pagarināts projektu iesniegšanas termiņš aktivitātē "Atbalsts 

zinātnei un pētniecībai". Līdz 2010.gada 22.februārim var 

iesniegt projektus aktivitātē  "Atbalsts starptautiskās sadarbī-

bas projektiem zinātnē un tehnoloģijās". Saskaņošanas pro-

cesā ir Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts aktivitātē 

"Zinātnes infrastruktūras attīstība". Aktivitātei ir piešķirts papil-

du finansējums 5 milj. latu apjomā, paredzot iespēju finansēt 

labas raţošanas prakses standartiem atbilstoša farmaceitisko 

tehnoloģiju studiju pētījumu centra un labas prakses prasībām 

atbilstoša biofarmācijas centra izveidi. 

MK ir iesniegts arī noteikumu projekts aktivitātē "Informācijas 

tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlaboša-

na zinātniskajai darbībai". 

 

Aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” plānots atbalstīt 

300 pilna laika nodarbināto pētnieku, kas sastāda 3,6% no 

kopējā zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaita. Atkārtotas 

projektu 1.kārtas izvērtēšanas rezultātā tika apstiprināti 35 

projekti un noslēgti līgumi 39 902 136 latu apjomā. Šī nauda 

dod iespēju tieši jaunajiem zinātniekiem strādāt pie savas 

zinātniskās idejas izpētes, un mēs kā sabiedrība liekam lielas 

cerības, ka šīs aktivitātes rezultāti nesīs mums jaunas,  neor-

dināras idejas ar tālāku ietekmi Latvijas ekonomikas atdzim-

šanā.  

Turpinājums no 7.lpp. 

Ir ļoti svarīgi, lai ERAF finansējums profesionālajai izglītībai 

tiktu izlietots mērķtiecīgi, izvērtējot katras skolas attīstības 

iespējas gan novada, gan reģiona līmenī. 
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Skaidrs, ka pašreizējā valsts budžeta situācijā nav iespē-

jams realizēt visus projektus. Kā tiek izvērtētas prioritātes 

– kuriem dot priekšroku? 

 

Protams, šādā valsts budţeta situācijā ir ļoti rūpīgi jāizvērtē 

prioritātes, vēl jo vairāk tāpēc, ka izglītības un zinātnes sek-

tors ļoti lielā mērā ir atkarīgs no publiskajiem valsts budţeta 

piešķīrumiem, jo šo iestāţu rīcībā nav tik daudz pašu līdzekļu, 

lai līdzfinansētu projektus. Tāpēc ir pilnīgi saprotami, ka, pre-

tendējot uz valsts budţeta daļu, mēs ļoti rūpīgi izvērtējam 

prioritātes un ir lietas, kuras tiek uzsāktas lēnāk, konkrēti šo-

brīd tie ir lielie infrastruktūras projekti zinātnei, kas prasa rūpī-

gāku situācijas analīzi un pamatīgāku izpētes darbu par to, 

kur racionālāk ieguldīt līdzekļus, lai to nākotnes atdeve nestu 

lielāku pienesumu gan zinātnei, gan mūsu tautsaimniecībai.  

 

2009.gadā līdzekļu trūkuma dēļ tika atlikta vairāku projektu 

īstenošana, tomēr pamatā esam noturējuši un primāri uzsāku-

ši īstenot tās aktivitātes, kas skar izglītības kvalitāti, nodroši-

not gan mācību satura pilnveidi, gan sniedzot iespēju pašval-

dībām sakārtot un modernizēt skolu infrastruktūru, darot to 

pievilcīgāku ne tikai no izglītības satura, bet arī no cilvēcības 

aspekta. 

 

Nereti dzirdēts sakām, ka projektus regulējošā sistēma ir 

pārāk sarežģīta un grūti izpildāma.   

 

Esot savas nozares profesionālim, cilvēkam bieţi ir svešas un 

nesaprotamas daţādas administratīvās un kontroles sistē-

mas, taču varu ar pilnu atbildību apgalvot - tiem, kas to vēlas 

apgūt un saprast, tas arī izdodas. Tam, kurš iesaistījies pro-

jekta ieviešanā, ir jāapgūst vidējā posma vadītāja prasmes, 

finanšu kontroles un vadības, kā arī citas prasmes. Un ticiet – 

tās visas būs ļoti noderīgas, jo cilvēks ar šādām prasmēm ir 

daudz konkurētspējīgāks darba tirgū.  

  

Turklāt nebaidoties varu teikt, ka vismaz izglītības un zinātnes 

jomā ar ES fondiem koordinēšanu, plānošanu, kā arī tālāk ar 

projektu īstenošanas uzraudzību mūsu sadarbības iestādē - 

Valsts izglītības attīstības aģentūrā, strādā ļoti pretimnākoši 

darbinieki, kas cenšas rast racionālu un optimālu  risinājumu 

gan daţādās problēmsituācijās, gan palīdzēt ar savām zinā-

šanām un pieredzi ikdienas projektu iesniegumu veidošanas 

un to īstenošanas darbā.  Aicinu nekautrēties un lūgt konsul-

tāciju, ja rodas kādi sareţģījumi, nepalikt vienam ar savu pro-

blēmu. Pieredze rāda – jo ātrāk sadarbojoties meklējam risi-

nājumu, jo mazāk sareţģīts un mazāk birokrātisks būs viss 

projektu ieviešanas cikls. 

Turpinājums no 8.lpp. 

Par to, kā Eiropas Reģionā-

lās attīstības fonda (ERAF) 

projekts „Kvalitatīvai dabas-

zinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošinā-

šana” norit Sabiles vidus-

skolā, stāsta Sabiles vidus-

skolas direktore Ilze Anita 

Bērziņa: 

 

Sabiles vidusskola ir nodota 

ekspluatācijā 1964.gadā, 

2003.gadā notika skolas reno-

vācija, kad nomainīja logus, 

jumta segumu, bet telpas neti-

ka renovētas. Tāpēc skolai šis projekts bija ļoti nepieciešams 

un to gaidīja gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki. Pašlaik 

Sabiles vidusskolā veikts kapitālais remonts visās četrās da-

baszinātņu un matemātikas klasēs – ir nomainīta telpu elek-

troinstalācija, kanalizācija un ventilācijas sistēma, nomainīts 

grīdas segums, renovētas sienas un griesti, pielāgots telpu 

apgaismojums un uzlabots kabinetu kosmētiskais stāvoklis. 

Prioritāro mācību priekšmetu kabinetos ir iegādātas un uzstā-

dītas jaunas mēbeles, kā arī iepirktas grāmatas un pilnveidota 

metodisko materiālu bāze.   

 

Šogad plānots iegādāties papildu inventāru laboratorijām un 

aprīkot dabaszinātņu un matemātikas kabinetus ar modernām 

iekārtām - datoriem, interaktīvām tāfelēm, projektoriem, kā 

nodrošināšanai Izglītības un zinātnes ministrija jau ir izsludi-

nājusi atklātu konkursu „Dabaszinātņu un matemātikas kabi-

netu mācību aprīkojuma piegāde”. 

 

Kabinetu modernizēšana ir būtisks priekšnosacījums, lai sko-

lēniem rastos lielāka interese par prioritāro mācību priekšme-

tu programmām, padarot teorētisko un praktisko zināšanu 

apguvi vieglāk uztveramu, kvalitatīvāku un interesantāku. 

Esmu pārliecināta, ka mācības Eiropas Savienības standar-

tiem atbilstošās klasēs ne tikai uzlabos skolēnu sekmes mate-

mātikā, ķīmijā, fizikā un bioloģijā, bet arī palielinās vidusskolē-

nu un augstskolu reflektantu skaitu tieši dabaszinātņu un ma-

temātikas novirziena mācību programmās. 

 

Šā gada 6.janvārī sākās mācības jaunajos dabaszinību kabi-

netos. Ir patiess prieks strādāt klasēs, kur viss ir jauns un 

sakārtots, rūpējoties, lai skolēni varētu kvalitatīvi apgūt mācī-

bu priekšmetu, uzturoties sakārtotā, gaumīgā skolas vidē. 

 

Veicot skolēnu aptauju pēc šajos mācību kabinetos pavadī-

tām stundām, secinājām, ka jaunais kabinetu vizuālais nofor-

mējums un aprīkojums veicinās skolēnu interesi dabaszinību 

jomā un uzlabos šo mācību priekšmetu apguvi. Arī skolēnu 

vecāki ir priecīgi par pozitīvajām izmaiņām skolas vidē un 

pārliecināti, ka tas sekmēs skolas izaugsmi. 

 

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 98 392 lati, no ku-

riem 85% finansē ERAF. 

 

Par pozitīvajām pārmaiņām priecājas gan skolēni, gan pedagogi, gan vecāki 
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Latviešu valodas aģentūra 

(LVA) 2008.gada decembrī 

uzsāka realizēt Eiropas 

Sociālā fonda projektu 

„Atbalsts valsts valodas 

apguvei un bilingvālajai 

izglītībai". Projekta mērķis 

ir sniegt metodisku atbal-

stu pedagogiem vispārējā un sākotnējā profesionālajā 

izglītībā valsts valodas mūsdienīgai apguvei un bilingvālo 

mācību sekmīgai īstenošanai. Projekts no 2008.gada de-

cembra līdz 2011.gada martam tiek īstenots visā Latvijā. 

Šodien par to, kas paveikts 2009.gadā un plānots šogad. 

 

Aktivitāte „Valsts valodas programmu pilnveide, mācību 

materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam un to 

aprobācija”. 

 

Ir izveidota darba grupa, kurā vadošie nozares speciālisti iz-

strādā priekšlikumus pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) 

mācību priekšmeta “Latviešu valoda un literatūra” mazākum-

tautību izglītībā standarta grozījumiem. Ir uzsākts arī pētījums 

„Valsts valodas apguves kvalitāte mazākumtautību skolās”, 

par kura rezultātiem informēsim šā gada martā. 

Tuvākajā laikā tiks izveidota darba grupa 17 cilvēku sastāvā, 

kura pilnveidos latviešu valodas un literatūras programmas 

pamatizglītībā 7.,8.klasē, vidusskolā un sākotnējā profesionā-

lajā izglītībā. Līdztekus darba grupa izveidos piecus mācību 

materiālu komplektus atbilstīgi pilnveidotajam mācību satu-

ram, lai sekmīgi īstenotu programmu aprobāciju. 

 

Aktivitāte „Valsts valodas programmu pilnveide, mācību 

materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam un to 

aprobācija”. 

 

Ir izveidota darba grupa, kurā vadošie nozares speciālisti iz-

strādā vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības program-

mu, kas ir paredzēta 80 LAT2 un bilingvālo mācību un meto-

disko līdzekļu autoriem un kuras ietvaros tiks organizēti auto-

ru profesionālās pilnveides kursi. Šāda programma Latvijā tiek 

veidota pirmo reizi, un tā tiks saskaņota IZM. 

16.decembrī LVA notika diskusija „Mācību grāmatu autoru 

kompetences un zinātība”, ar kuru tika uzsākts darbs pie mā-

cību un metodisko līdzekļu autoru profesionālās pilnveides 

programmas. Februārī grāmatu autoru tālākizglītības prog-

ramma tiks iesniegta saskaņošanai IZM. 

 

Aktivitāte „Mācību un metodisko līdzekļu izveide latviešu 

valodā un literatūrā”. 

 

Ir izveidota darba grupa, kurā mācību līdzekļu autori veidos 

sešus mācību līdzekļus skolām, kas īsteno mazākumtautību 

izglītības programmu: „Tekstveide 7.–9. klasei”, „Leksikoloģija 

7.–9. klasei”, „Literatūra. Darba burtnīca 7. klasei”, „Literatūra. 

Darba burtnīca 8. klasei”, „Literatūra. Darba burtnīca 9. kla-

sei”. Tiks izveidots arī mācību līdzeklis latviešu valodā profesi-

onālajām izglītības iestādēm. 

Janvāra beigās tiks izveidota metodisko līdzekļu veidotāju 

grupa, lai jau martā varētu uzsākt darbu pie jaunu metodisko 

līdzekļu izstrādes. 

8.februārī Liepājas Universitātē notiks diskusija par metodis-

kajiem līdzekļiem latviešu valodā „Ar mūsdienu acīm uz kla-

siskām lietām: saturs un metodika”. 

Vēl šīs aktivitātes ietvaros līdz gada beigām paredzēts izvei-

dot 2 mācību filmas DVD formātā par latviešu valodu 

 

Aktivitāte „Mācību un metodisko līdzekļu izveide bilingvā-

lajai izglītībai”. 

 

Ir izveidota darba grupa, kurā mācību līdzekļu autori veidos 

septiņus mācību līdzekļus bilingvālajām mācībām vispārējā 

izglītībā 7.-9. klasēm: ģeogrāfijā, vēsturē, matemātikā, fizikā, 

ķīmijā, bioloģijā un sociālajās zinībās. 

16.oktobrī LVA notika diskusija par bilingvālajā izglītībā nepie-

ciešamajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem. Diskusijā 

piedalījās bilingvālo mācību skolotāji, mācību un metodisko 

līdzekļu autori. Šā gada 15. janvārī LVA notika diskusija 

„Daudzvalodība kā izglītības rezultāts ES pamatnostādnēs un 

Latvijas izglītības sistēmā”. Diskusijā tika runāts par Latvijas 

izglītības politiku saistībā ar EP rekomendācijām valodu apgu-

vē „Eiropas kopējās pamatnostādnes valodu apguvē: mācīša-

nās, mācīšana , vērtēšana”, par aktuālāko bilingvālas izglītī-

bas pieredzi Latvijā, tās pieejamību, kā arī par bilingvālās 

izglītības kvalitatīvu attīstību Latvijā, uzdevumiem, plānoto 

atbalstu bilingvālas izglītības īstenotājiem. 15.janvārī LVA 

notika diskusija „Daudzvalodība kā izglītības rezultāts ES 

pamatnostādnēs un Latvijas izglītības sistēmā”.  

 

Aktivitāte „Elektronisko mācību resursu izveide un apro-

bācija”. 

 

Ir izveidota darba grupa, kurā tiks veidoti elektroniskie mācību 

resursi latviešu valodai un literatūrai: viens elektronisks mācī-

bu resurss (multimediju disks) literatūrā vidusskolām un elek-

troniskie mācību līdzekļi 7.–9. klasei darbam ar interaktīvo 

tāfeli. 

4.decembrī LVA notika diskusija par mācību līdzekļu satura 

izmantošanas iespējām darbā ar interaktīvo tāfeli. 

18.decembrī LVA notika pieredzes apmaiņas seminārs 

„Elektronisko mācību materiālu veidošanas tehniskās iespē-

jas”, kurā projekta dalībnieki iepazinās un izvērtēja Latvijas 

pieredzi elektronisko mācību materiālu veidošanā, tehniskās 

nepieciešamības un iespējas. Šā gada 8.janvārī LVA notika 

darba seminārs “Elektronisko mācību resursu izveide”. Semi-

nārā tika runāts par LVA izstrādātajām mācību grāmatām un 

mācību līdzekļiem, interaktīvo mācību resursu izveides autoru 

izglītošanu, kā arī sniegts pārskats par mācību satura tēmām 

jaunajās latviešu valodas mācību grāmatās 7.-9.klasēm. 

Paveiktais aizvadītajā gadā un plānotais šogad 

Valsts valoda 
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Spānijas prezidentūras prioritātes izglītībā, jaunatnes lietās un sportā  

Spānija ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības (ES) Pa-

domē 2010.gada pirmajā pusgadā. Tā kopā ar Beļģijas un 

Ungārijas prezidentūrām, kuras prezidēs ES attiecīgi 

2010.gada otrajā pusgadā un 2011.gada pirmajā pusgadā, 

ir sagatavojusi kopīgu 18 mēnešu darba programmu laika 

posmam no 2010.gada janvāra līdz 2011.gada jūnijam, 

nosakot saskaņotas ES darbības prioritātes, lai nodroši-

nātu ES Padomes darba un ES dienaskārtības pēctecību. 

 

Savā uzrunā Spānijas parlamentam Spānijas premjerministrs 

Hosē Luiss Rodrigess Sapatero 2009.gada decembrī norādī-

ja, ka Spānijas prezidentūrai ir četras galvenās prioritātes: 

Lisabonas līguma ieviešana, ekonomikas atvesļošanas pasā-

kumi, ES ārējās attiecības, ES pilsoņu tiesību un brīvību no-

drošināšana. 

 

Izvirzītās prioritātes 

Spānijas prezidentūras kopējās prioritātes atspoguļojas arī 

izglītības, jaunatnes politikas un sporta jautājumos. Izglītības 

un apmācības jomā Spānijas prezidentūra kā prioritātes ir 

izvirzījusi: 

izglītības un apmācības loma „ES 2020” stratēģijā; 

sociālās dimensijas stiprināšana izglītībā; 

pamatkompetences kā jaunu prasmju veidotājas jauniem 

darbiem; 

augstākās izglītības internacionalizācija un modernizācija. 

 

Spānijas, Beļģijas un Ungārijas prezidentūru kopīgs uzde-

vums ir noteikt un stiprināt saikni starp „Atjaunoto stratēģisko 

sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā 

2020”  un „ES 2020” stratēģiju, kas ir Lisabonas stratēģijas 

turpinājums pēc 2010.gada, vienlaikus pilnībā ņemot vērā arī 

tos izglītības un apmācības aspektus, kas nav tieši saistīti ar 

ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. 

 

Mūžizglītība 

Viens no „ES 2020” stratēģijas galvenajiem mērķiem ir sek-

mēt uz zināšanām orientētas sabiedrības un ekonomikas at-

tīstību, tādēļ izglītībai un apmācībai mūţizglītības perspektīvā 

jāieņem centrālā vieta šajā stratēģijā. Eiropai ir nepieciešama 

augstas kvalitātes atvērtas, elastīgas izglītības un apmācības 

sistēmas, kurās apvienots efektivitātes un taisnīguma prin-

cips. Izglītības un apmācības sistēmas, kuras dod iespēju 

visiem indivīdiem īstenot savu potenciālu un sagatavo tos 

darba tirgum un sekmē sociālo iekļaušanu un atbildīgu pilso-

niskumu. Izglītības un apmācības sistēmas, kuru mērķis ir 

attīstīt un uzlabot prasmes, veicinot mobilitāti, kā arī sekmēt 

radošumu, uzņēmējdarbības spējas un inovāciju. 

 

Lai Eiropā konkurētspēju un labklājību nodrošinātu uz zināša-

nām balstīta, sociāli iekļaujoša, ilgtspējīga ekonomika, nodro-

šinot augstu nodarbinātības līmeni un veicinot sociālo progre-

su, Eiropas Komisijas priekšlikums ir balstīt ES politiku uz 

šādām trīs „ES 2020” prioritātēm: vērtību radīšana, izaug-

smes pamatā liekot zināšanas; iespēju nodrošināšana cilvē-

kiem integrējošā sabiedrībā; konkurētspējīgas, savstarpēji 

saistītas un videi nekaitīgākas ekonomikas veidošana. 

 

Tādējādi jau 2010.gada 15.februāra ES Izglītības, jaunatnes 

lietu un kultūras ministru padomes laikā plānota izglītības 

ministru viedokļu apmaiņa par izglītības un apmācības lomu 

„ES 2020” stratēģijā un šīs stratēģijas uzdevumu izveidot iz-

augsmes un nodarbinātības modeli ilgtspējīgai sabiedrībai, 

kas balstīta uz indivīdu un inovāciju. 

 

Pirmssskolas izglītība 

Pēdējo gadu laikā ienākumu nevienlīdzības un nabadzības 

rādītāji ir nemainīgi vai daţās ES dalībvalstīs pat pieaug, kā 

rezultātā sareţģītāk kļūst nodrošināt visiem vienādas izglītī-

bas un apmācības iespējas. Tādējādi Spānijas, Beļģijas un 

Ungārijas prezidentūru darba kārtībā ir jautājums par vienlī-

dzīgu piekļuvi pirmsskolas izglītībai, pirms laika izglītības ie-

stādes pametušo īpatsvara samazināšanu, iekļaujošas izglītī-

bas nodrošināšanu bērniem no daţādām riska grupām. 

 

Izglītība 

Ekonomikas lejupslīdes apstākļos svarīgāk kā jebkad ir no-

drošināt uz augstas kvalitātes izglītību un apmācību balstītu 

ekonomikas un darba tirgus atveseļošanos. Tādējādi Spānijas 

prezidentūra atzīst, ka augstas kvalitātes izglītība ir labākā 

iespējamā sociālā politika. Augstas kvalitātes pētniecība un 

inovācijas ir atkarīgas no iepriekš izveidotas stabilas zināšanu 

un prasmju bāzes, radošas, inovatīvas un uz uzņēmējdarbību 

vērstas domāšanas veicināšanas izglītojamajiem, pedago-

giem un pētniekiem. Ir jānodrošina plašāka pieeja augstākajai 

izglītībai, veidojot piemērotus finansēšanas mehānismus, kā 

arī elastīgas un daudzveidīgas mācīšanās iespējas. Spānijas 

prezidentūra uzsver, ka tiekšanos uz pasaules līmeņa izcilību 

stiprinās augstākās izglītības institūciju internacionalizācija, 

kas piesaistīs labākos studentus un pētniekus no visas pa-

saules. 

 

Jau Zviedrijas prezidentūras ES laikā 2009.gada otrajā pus-

gadā tika diskutēts par augstākās izglītības internacionalizāci-

jas un kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem. Vienlaikus tika 

skatīts jautājums par izglītības lomu zināšanu trīsstūra 

„izglītība-pētniecība-inovācija” mijiedarbības nodrošināšanā. 

Latvija savā pozīcijā šajā jautājumā atzina, ka zināšanu trijstū-

ra nodrošināšanai būtu nepieciešams vairāk akcentēt izglīto-

jamo, tai skaitā vispārējā izglītībā, praktiski pētnieciskās dar-

bības nozīmi, prasmes lietot iegūtās zināšanas reālās dzīves 

situācijās, sekmējot informācijas tehnoloģiju izmantošanu. 

Visbeidzot, izglītību zināšanu trīsstūra kontekstā vajadzētu 

skatīt ne tikai augstākās izglītības līmenī, bet akcentēt arī 

vispārējās un profesionālās izglītības nozīmi, jo īpaši runājot 

par inovācijas kultūras izkopšanu izglītības iestādē. 

Eiropas Savienība 
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Šobrīd Spānijas prezidentūra kopā ar pārējām ES dalībval-

stīm ir uzsākusi darbu pie Padomes secinājumu sagatavoša-

nas par pamatprasmēm, tajā uzsverot pamatprasmju nozīmi 

visos izglītības un apmācības līmeņos un visā dzīves laikā un 

situācijās, kā arī aicinot dalībvalstis apzināt tās jaunās zināša-

nas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas darbā un mācī-

bās, tādējādi sniedzot atbalstu iedzīvotājiem atrast un radīt 

jaunas un labākas darba vietas. 

 

Starptautiskie pētījumi 

Papildus iepriekš minētajām četrām Spānijas prezidentūras 

prioritātēm šajā pusgadā pastiprināta uzmanība tiek veltīta arī 

starptautiskajiem pētījumiem, apzinoties uz pētījumiem balstī-

tas izglītības un apmācības politikas veidošanas nozīmi, da-

lībvalstu sadarbībai, nodrošinot Eiropas kvalifikāciju ietvars-

truktūrai atbilstošu Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru iz-

strādi un Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālajā izglītī-

bā un apmācībā (ECVET) un Eiropas kvalitātes nodrošināša-

nas pamatprincipu ietvarstruktūrai profesionālajā izglītībā un 

apmācībā (EQUARF) ieviešanu. 

 

Sports 

Sporta jomā Spānijas prezidentūra ir izcēlusi sporta sociālo 

nozīmi, uzsverot sporta potenciālu sociālās iekļaušanas un 

integrācijas jomā, brīvprātīgo darbu un cīņu pret nabadzību. 

Kā prioritāte noteikta arī kopīgas dalībvalstu cīņas pret dopin-

gu veicināšana. Spānijas prezidentūras laikā turpināsies 

darbs pie nākotnes Sporta programmas stratēģisko principu, 

mērķu un kritēriju sagatavošanas. 

 

Jaunatnes politika 

Pēc Padomes rezolūcijas par jauno Eiropas sadarbības ietva-

ru jaunatnes jomā (2010-2018) apstiprināšanas ES Izglītības 

jaunatnes un kultūras ministru padomē 2009.gada 26.-

27.novembrī Spānijas prezidentūra ir izvirzījusi vairākas priori-

tātes jaunatnes politikas jomā: Eiropas Jaunatnes pakta lo-

mas stiprināšana, jauniešu sociālā iekļaušana, reģionu un 

pašvaldību loma jaunatnes politikā un sadarbība ar Latīņame-

rikas valstīm. 

 

Svarīgākie datumi 

ES Izglītības, jaunatnes lietu un kultūras ministru padome: 

2010.gada 15.februārī (Briselē, Beļģijā) 

2010.gada 13.-14.aprīlī (neformālā sanāksme Madridē, Spā-

nijā) 

2010.gada 10.-11.maijā (Briselē, Beļģijā) 

ES Konkurētspējas ministru padome: 

2010.gada 7.-9.februārī (neformālā sanāksme San Sebastián, 

Spānijā) 

2010.gada 1.-2.martā (Briselē, Beļģijā) 

2010.gada 25.-26.maijā (Briselē, Beļģijā) 

ES Neformālā sporta ministru padome: 

2010.gada 20.-21.aprīlī (Madridē, Spānijā) 

 

Informācijai par Spānijas prezidentūru un tās aktualitātēm 

iespējams sekot līdzi arī prezidentūras oficiālajā mājas lapā 

http://www.eutrio.es/. Papildu informācija par Eiropas Savienī-

bas jautājumiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompeten-

ces jomās pieejama IZM mājaslapas sadaļā  

„Eiropas Savienība”  

Turpinājums no 11.lpp. 

2010. gads pēc UNESCO iniciatīvas pasludināts par 

Starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu un Starp-

tautisko kultūru tuvināšanās gadu. 

 

Bioloģiskās daudzveidības jautājumiem tas veltīts, vēršot pa-

pildus sabiedrības uzmanību Tūkstošgades mērķiem vides 

ilgtspējības nodrošināšanā un bioloģiskās daudzveidības sa-

glabāšanā, kā arī atgādinot par 1992.gada Konvencijā „Par 

bioloģisko daudzveidību” uzņemtajām saistībām apturēt biolo-

ģiskās daudzveidības mazināšanos pasaulē.  

 

Gada ietvaros UNESCO aicina visas tās dalībvalstis pārvērtēt 

paveikto un izvērtēt savu darbību vides un bioloģiskās daudz-

veidības saglabāšanā, kā arī izkopt sabiedrības izpratni par 

bioloģiskās daudzveidības nozīmi un lomu ilgtspējīgai attīstī-

bai, veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vides 

saudzēšanu un rūpes par to, sekmēt projektus un attīstību, 

kas nemazina un nekaitē bioloģiskās daudzveidības saglabā-

šanai. Ar šo gadu iesākas arī Starptautiskās dekādes 

„Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” (2005. – 2014.) otrā puse, ku-

ras ietvaros īpašu uzmanību Apvienoto Nāciju Organizācija 

(ANO) vērš tieši uz izglītības lomu un atbildību tādas attiek-

smes veidošanā, kas ir pārdomāta pret vidi un bioloģisko 

daudzveidību. 

 

Līdzās Bioloģiskās daudzveidības gadam UNESCO 

2010.gadu pasludinājis arī par Starptautisko kultūru tuvināša-

nas gadu. Tā mērķis ir veicināt kultūru tuvināšanās idejas 

izkopšanu ar pārdomātas, iekļaujošas un atbilstošas politikas 

veidošanu starp iesaistītajām pusēm visdaţādākajos līmeņos 

gan nacionāli, gan reģionāli, gan arī starptautiski. 

 

Starptautiskais kultūru tuvināšanās gads ir ietvars savstarpējo 

attiecību un komunikācijas izkopšanai, kas balstīta uz savstar-

pēju sapratni, cieņu, iecietību un ieinteresētību kultūru izpaus-

mju daudzveidībā, pasaules izziņā un attīstībā. 

 

Papildinformācija par Bioloģiskās daudzveidības gadu 

  

Papildinformācija par Kultūru tuvināšanas gadu 

2010.gads - Bioloģiskās daudzveidības un Kultūru tuvināšanās gads 

http://izm.izm.gov.lv/es.html
http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/science/SBDG.html
http://www.unesco.lv/lat/index/programmes/culture/SKTG.html
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Liepājā ar rutīnu neapaug 

“Gadiem strādājot vien-

veidīgi un neko nemai-

not, cilvēks un sistēma 

kopumā apaug ar rutī-

nu. Veicot kādas pār-

maiņas, mēs uz dau-

dzām lietām paskatā-

mies citām acīm un 

ieraugām, ko var un 

vajag darīt citādāk,” 

saka Rīgas Tehniskās 

universitātes Liepājas 

filiāles Profesionālās 

vidusskolas direktors 

Agris Ruperts.  

 

Viņam uzticēts vadīt dar-

ba grupu, kurai līdz 

1.februārim jāizstrādā 

Liepājas pilsētas profesionālās izglītības iestāţu attīstības un 

investīciju stratēģija. 

 

A.Ruperts stāsta, ka jau vairākus gadus Liepājas pilsētas 

izglītības pārvalde regulāri aicina kopā ne tikai pilsētas vispār-

izglītojošo skolu, bet arī profesionālās izglītības iestāţu direk-

torus, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un analizētu situāciju 

izglītībā. Izglītības pārvalde arī regulāri informē par daţādām 

finansējuma piesaistes iespējām, kuras paši skolu pārstāvji 

ikdienas steigā varbūt ne vienmēr pamana. 

 

„Doma, ka profesionālajā izglītībā Liepājā nepieciešams veikt 

pārmaiņas, savstarpējās sarunās izkristalizējās aptuveni 

pirms gada, kad sanāksmē piedalījās arī Liepājas pilsētas 

priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde. Toreiz izteicu 

ideju par vienas profesionālās izglītības iestādes – Liepājas 

Valsts tehnikuma - izveidi Liepājā, un pamazām to sākām 

īstenot. 2009.gada novembrī iesniedzām savus priekšlikumus 

Izglītības un zinātnes ministrijā,” stāsta A.Ruperts. 

 

Tā nu sanāca, ka liepājnieki bija aizsteigušies notikumiem 

priekšā, precīzāk izsakoties – viņi savu profesionālās izglītī-

bas iestāţu reorganizācijas plānu bija izstrādājuši vēl pirms 

tam, kad valdībā 2009.gada decembrī tika apstiprinātas Pro-

fesionālās izglītības iestāţu optimizācijas pamatnostādnes 

2010. – 2015.gadam. Tāpēc Liepājas pilsētas profesionālo 

izglītības iestāţu attīstības un investīciju stratēģija nav jāizs-

trādā no jauna, tā tikai jāprecizē. 

 

„Šobrīd nav precīzi zināms izglītības iestādes telpiskais izvie-

tojums, kā arī jārisina īpašumtiesību jautājumi. Atkarībā no tā, 

kurās ēkās darbosies Liepājas Valsts tehnikums, mainās plā-

notās aktivitātes pa konkrētiem laika posmiem, kā arī investī-

ciju piesaistes apjomi. Tāpēc mēs IZM iesniegsim Liepājas 

Valsts tehnikuma trīs attīstības stratēģijas scenārijus,” piebilst 

A.Ruperts.   

 

Liepājas pilsētas profesionālās izglītības  

iestāžu optimizācijas plāns 

 

Liepājā, kas pēc iedzīvotāju skaita ir trešā lielākā Latvijas 

pilsēta, šobrīd darbojas trīs IZM padotībā esošas profesionā-

lās izglītības iestādes – Liepājas Būvamatniecības vidussko-

la, Liepājas Tūrisma un tekstila skola un Rīgas Tehniskās 

universitātes Liepājas filiāles Profesionālā vidusskola. 

 

Lai konsolidētu resursus un realizētu vienotu profesionālās 

izglītības ieguves sistēmu Liepājas pilsētā, tiek piedāvāts iz-

veidot vienu izglītības iestādi - Liepājas Valsts tehnikumu, kas 

sniegtu profesionālās izglītības ieguves iespējas Liepājas 

pilsētas, reģiona un valsts iedzīvotājiem. 

 

Paredzams, ka Liepājas valsts tehnikums būs vairāku līmeņu 

profesionālās izglītības iestāde, kurā būs iespēja iegūt: 

profesionālo pamatizglītību – pamata pakāpes profesionā-

lo izglītību, kas dod iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionā-

lo kvalifikāciju, 

arodizglītību – daļēju vidējās pakāpes profesionālo izglītī-

bu, kas dod iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo kvalifi-

kāciju, 

profesionālo vidējo izglītību – vidējās pakāpes profesionā-

lo izglītību, kas dod iespēju iegūt trešā līmeņa profesionā-

lo kvalifikāciju. 

 

Nākotnē plānots piedāvāt arī koledţas līmeņa izglītības prog-

rammas IV līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei. 

 

Plānots, ka uz Liepājas valsts tehnikuma bāzes tiks veidots 

Kurzemes reģiona Kompetenču centrs, kurā piedāvās iegūt: 

 

profesionālo tālākizglītību – profesionālās izglītības īpašs 

veids, kas pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profe-

sionālo pieredzi sniedz iespēju iegūt noteikta līmeņa pro-

fesionālo kvalifikāciju; 

profesionālo pilnveidi – profesionālās izglītības īpašs 

veids, kas cilvēkam, neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās 

izglītības vai profesionālās kvalifikācijas, sniedz iespēju 

apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas 

profesionālās zināšanas un prasmes. 

 

Ņemot vērā Liepājas pilsētas un reģiona attīstības virzienus, 

Liepājas valsts tehnikumā tiks piedāvātas vairākas profesi-

onālās izglītības programmas - tehniskās specialitātes  -  

Profesionālā izglītība 
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(metālapstrāde, enerģētika, datorsistēmas, būvniecība, auto-

transports, kokapstrāde, tekstils), tūrisms un viesmīlība 

(ēdināšanas pakalpojumi, pārtikas rūpniecība u.c.), kā arī 

komerczinības (loģistika, transporta pārvadājumi, komercpa-

kalpojumi, grāmatvedība un sekretariāta darbs u.c.). 

 

Lai izveidotu Liepājas valsts tehnikumu, Izglītības un zinātnes 

ministrijai nepieciešams atrisināt jautājumu par RTU Liepājas 

filiāles Profesionālās vidusskolas juridisko statusu un Liepājas 

valsts tehnikuma fizisko atrašanās vietu. 

Pašreizējā situācijā Liepājas valsts tehnikums funkcionētu 

trijās ēkās. 

 

Kā norāda Liepājas pilsētas profesionālās izglītības iestāţu 

optimizācijas darba grupa,  Liepājas pilsētā izveidojot vienu 

profesionālās izglītības iestādi, tiks konsolidēti valsts budţeta 

resursi - samazināsies administratīvie izdevumi. Eiropas reģi-

onālās attīstības fonda projektā „Mācību aprīkojuma moderni-

zācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības 

programmu īstenošanai” Liepājas profesionālās izglītības 

iestādēm piešķirtie līdzekļi tiks novirzīti divu, nevis trīs skolu 

renovācijai, līdz ar to iespējami radikāli un pilnvērtīgāki uzla-

bojumi. 

 

Samazinoties dienesta viesnīcu skaitam - no trim uz divām - 

samazināsies arī dienesta viesnīcu uzturēšanas izdevumi. 

 

Svarīgi arī tas, ka Liepājas Valsts tehnikuma vadība un admi-

nistrācija nodrošinās vienotu redzējumu uz profesionālās izglī-

tības attīstību saistībā ar darba devēju vēlmēm un situāciju 

darba tirgū. 

 

Turpinājums no 13.lpp. 

Visu Latvijas vispārizglītojo-

šo un profesionālo izglītības 

iestāžu skolēni, kā arī inter-

ešu izglītības pulciņi un 

mazpulki aicināti piedalīties 

jau par tradīciju kļuvušajā 

konkursā Latvijas skolu jau-

natnei „Mūsu mazais pārgā-

jiens”. Darbu un pieteikumu 

konkursa dalībniekiem jāies-

niedz Zemkopības ministrijas (ZM) Meža departamentā 

līdz 2010.gada 6.aprīlim. 

 

Konkursa darbus vērtēs piecās vērtēšanas grupās: 1.-4. kla-

se, 5.-9. klase, 10.-12. klase, profesionālo izglītības iestāţu 

grupa, kā arī izglītības interešu pulciņi un mazpulki.  

 

Konkursa dalībniekiem jāveic literatūras un citu informācijas 

avotu izpēte par iespējamo klimata pārmaiņu izpausmes for-

mām, ietekmi uz apkārtējo vidi un tautsaimniecību, kā arī me-

ža nozares iespējām klimata pārmaiņu samazināšanā. Nepie-

ciešams arī doties izpētes pārgājienā vai ekskursijā, lai apzi-

nātu klimata pārmaiņu izpausmes un samazināšanas pasāku-

mus vietējā pagastā, novadā vai Latvijā, sagatavojot radošu 

izpētes darbu, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām par 

daţādām klimata pārmaiņu izpausmes formām vietējā pagas-

tā, novadā vai Latvijā pēdējo 40 gadu laikā un vizuālo infor-

māciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).  

 

Konkursu organizē Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar 

Latvijas Valsts meţzinātnes institūtu „Silava” Eiropas Savienī-

bas (ES) INTERREG projekta „FUTURE forest” (Nākotnes 

meţi) ietvaros. 

 

Vērtēšanas komisijas darbā piedalās sabiedrībā zināmi cilvē-

ki, meţa nozares valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju, 

kā arī ZM pārstāvji. Komisijas priekšsēdētājs ir rakstnieks un 

publicists Ēriks Hānbergs. 

 

Šā gada konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2010” mērķis ir 

veicināt bērnu un jauniešu zināšanu apguvi un izpratni par 

klimata izmaiņām Latvijā un pasaulē un meţa nozares devu-

mu klimata izmaiņu mazināšanā. 

 

Konkurss „Mūsu mazais pārgājiens” notiks ceturto reizi, tas 

aizsākās 2006.gadā, kad Zemkopības ministrija dāvināja Lat-

vijas skolu bibliotēkām un visām Latvijas publiskajām tautas 

bibliotēkām Imanta Ziedoņa un Rimanta Ziedoņa grāmatu 

„Meţu zemē Latvijā! Aicinām ceļā!” un A/S „Latvijas valsts 

meţi” izdoto karti „Aicinām atpūsties Latvijas valsts meţos”. 

Savukārt 2008.gadā skolu un publiskajām bibliotēkām tika 

dāvināts DVD „Meţu zeme Latvija”. 

 

Ar katru gadu skolēnu un skolotāju vidū konkurss kļūst aizvien 

populārāks. Sākotnēji konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” 

uzdevums bija apzināt Latvijas meţos sastopamās dabas un 

kultūrvēsturiskās vērtības. 2008.gadā konkursa dalībnieki 

iepazinās ar koksnes izmantošanas veidiem, pētīja koksnes 

izmantošanas iespējas, kā arī ieguva plašākas zināšanas par 

meţa nozari un tās nozīmi tautsaimniecībā. 

 

Konkursa nolikums, pieteikuma anketa, uzaicinājums piedalī-

ties konkursā un uzaicinājums skolotājiem š.g. 19.februārī 

piedalīties seminārā "Meţa apsaimniekošana klimata pārmai-

ņu kontekstā" atrodams Zemkopības ministrijas mājaslapā  

 

Papildu informācija: Māra Mīkule, ZM, Meţa departaments, 

Meţa stratēģijas nodaļa, projekta „FUTUREforest” sekretari-

āts, tālr.67027553, e-pasts: mara.mikule@zm.gov.lv 

Aicina piedalīties konkursā „Mūsu mazais pārgājiens 2010” 

Nenokavē pieteikties! 

http://www.zm.gov.lv/?sadala=1779
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Jaunatnes politikas īstenošanu ietekmē daudzi aspekti, jo 

jauniešu dzīve ir saistīta ar lielāko daļu valsts politikas 

jomām, tāpēc tā ir starpnozaru politika, vienlaikus īsteno-

jot specifiskus jaunatnes politikas uzdevumus, kas ir Iz-

glītības un zinātnes ministrijas kompetencē un atbilst 

Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāci-

ju Organizācijas rekomendācijām.  

 

Lai palūkotos uz jaunatnes politi-

ku Latvijā un plānotajām darbī-

bām 2010.gadā, uz sarunu aicinā-

jām Izglītības un zinātnes ministri-

jas Politikas koordinācijas depar-

tamenta Jaunatnes politikas no-

daļas vadītāju Andri Grafu. 

 

Kā vērtējama jaunatnes politi-

kas attīstība Latvijā 2009.gadā, 

un kādas ir prognozes 

2010.gadam? 

 

Jāsaka, 2009.gada laikā jaunat-

nes politikā ir vērojamas būtiskas pārmaiņas, jo daudzi izaici-

nājumi saistībā ar jaunatnes politikas turpmāku attīstību, par 

ko iestājušās jaunatnes organizācijas, jaunatnes lietu koordi-

natori un atbildīgās ministrijas jaunatnes jomā, ir atrisināti. 

2009.gadā stājās spēkā Jaunatnes likums, kuru Saeima pie-

ņēma 2008.gada maijā. Pēc būtības Jaunatnes likums ir ga-

rants jauniešu līdzdalībai jaunatnes politikas izstrādē un īste-

nošanā, tajā noteikti pamatprincipi finansējuma piešķiršanai 

jauniešu iniciatīvām, līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sa-

biedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni.  

 

Jaunatnes likuma ieviešanai Ministru kabinets (MK) apstipri-

nājis trīs MK noteikumus - par finansējuma piešķiršanas kārtī-

bu jaunatnes iniciatīvām un darbam ar jaunatni, kārtību, kādā 

apmāca jaunatnes lietu speciālistus, kā arī Jaunatnes konsul-

tatīvās padomes nolikums. 

 

2009.gada aprīlī MK pieņēma Bērnu, ģimenes un sabiedrības 

integrācijas lietu ministrijas izstrādātās Jaunatnes politikas 

pamatnostādnes 2009.–2018. gadam. Ar tām es saistu lielas 

cerības – tas ir dokuments, ko ievērojot un pildot progresam 

jaunatnes jomā jāturpinās arī nākamajos gados.  

 

Kādi ir principi un prioritātes ES sadarbībai jaunatnes 

jomā pēc 2010.gada? 

 

ES Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomē 

2009.gada 27.novembrī apstiprināja rezolūciju par jauno Eiro-

pas sadarbības ietvaru jaunatnes jomā (2010–2018). Šā do-

kumenta mērķis ir definēt Eiropas Savienības dalībvalstu sa-

darbību un politiku jaunatnes jomā un noteikt, ka laika posmā 

no 2010. līdz 2018.gadam Eiropas Savienības sadarbības 

mērķi jaunatnes jomā ir izveidot vairāk vienlīdzīgu iespēju 

visiem jauniešiem izglītības jomā un darba tirgū un veicināt 

visu jauniešu aktīvu pilsonību, sociālo iekļaušanu un solidari-

tāti. Nākotnes sadarbības pamatā ir astoņas rīcības jomas 

(izglītība un apmācība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, 

veselības aizsardzība un labklājība, līdzdalība, brīvprātīgas 

darbības, sociālā iekļaušana, jaunatne un pasaule, radošums 

un kultūra), vairāki vispārēji principi, kas jāievēro visos politi-

kas virzienos un darbībās attiecībā uz jauniešiem. Jauna šā 

regulējuma sastāvdaļa ir darba ar jaunatni atbalsts un attīstī-

ba. Pašu dokumentu var izlasīt šajā saitē 

 

Kādas aktivitātes plānotas iekļaut Jaunatnes politikas 

valsts programmā 2010.gadam saistībā ar atbalstu paš-

valdībām darbā ar jaunatni? 

 

Pirmām kārtām jāmin, ka šobrīd šīs aktivitātes ir provizoris-

kas, jo tikai 2009.gada decembrī apstiprināts 2010.gada bu-

dţets. Jebkurā gadījumā Jaunatnes politikas valsts program-

mā 2010.gadam plānots iekļaut aktivitātes, kuras var dalīt 

četros blokos: pilnveidot valsts atbalstu jaunatnes politikas 

īstenošanai pašvaldībās, atbalstīt jaunatnes līdzdalību un 

iniciatīvas, veicināt informatīvo atbalstu un pētniecību jaunat-

nes politikas īstenošanā, kā arī izpildīt saistības starptautiska-

jā sadarbībā jaunatnes politikas nozarē. 

 

Saistībā ar valsts atbalsta pilnveidi jaunatnes politikas īsteno-

šanai pašvaldībās 2010. gadā plānots īstenot četrus apmācī-

bu un pieredzes apmaiņas pasākumus jaunatnes lietu speci-

ālistiem, jauniešu centru vadītājiem un citām darbā ar jaunatni 

iesaistītajām personām, tajā skaitā apmācības par aktualitā-

tēm jaunatnes politikas nozarē, stratēģisko plānošanu un in-

formācijas punktu darbību, konsultatīvo padomju, jauniešu 

domju efektivitāti. Vienlaikus tiks turpināta jaunatnes lietu spe-

ciālistu apmācība – plānots īstenot divas apmācības program-

mas jaunatnes lietu speciālistiem 40 akadēmisko stundu apjo-

mā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām, kurā kat-

rā piedalīsies 25 pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti.  

 

Tiks turpināta iepriekšējo gadu prakse konkursa kārtībā izvei-

dot vai pielāgot vismaz septiņus jauniešu aktīvās atpūtas lau-

kumus, kā arī sniegts atbalsts jauniešu centru darbības no-

drošināšanai pašvaldībās (plānots atbalstīt 21 jauniešu cen-

tru). 

 

Kā tiks veikts atbalsts jaunatnes līdzdalībai un iniciatī-

vām? 

 

Plānots atbalstīt valsts mēroga jaunatnes organizāciju darbī-

bu un līdzdalību valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. 

Šeit svarīgi pieminēt, ka atbalsts paredzēts tām jaunatnes 

organizācijām, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta ceturta-

jā daļā noteiktajiem kritērijiem, piemēram, biedru skaitam ir 

jābūt lielākam par 500 personām. Vienlaikus plānots organi-

zēt jauniešu līderu apmācības par iesaisti Eiropas brīvprātīgā 

darba gada organizēšanā 2011.gadā.  

Ir svarīgi atbalstīt jaunatnes līdzdalību un iniciatīvas 

Jaunatnes politika 

http://ec.europa.eu/youth/news/news1646_en.htm
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Lai nodrošinātu jaunatnes līdzdalību un strukturēto dialogu ar 

valsts un pašvaldību politikas veidotājiem, plānots organizēt 

Latvijas jaunatnes politikas forumu „Pašvaldību investīcijas 

jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi”. Šāds 

pasākums notika 2006. gadā un bija par pamatu esošo attīstī-

bas plānošanas dokumentu izstrādei jaunatnes politikas no-

zarē.  

 

Vai 2010.gadā plānots veikt kādus pētījumus jaunatnes 

politikā? 

 

Līdzīgi kā 2008. un 2009.gadā, arī 2010.gadā tiks īstenots 

ikgadējais monitorings par jaunatni, lai iegūtu drošus un tica-

mus datus politikas un darbības rezultātu mērīšanai un ten-

denču noskaidrošanai. Paralēli tiks veikts pētījums „Par jaun-

iešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai mazattīs-

tītos reģionos”, kas tiks finansēts no Šveices finanšu instru-

menta. Tajā pašā laikā saistībā ar jaunatnes informāciju jāat-

jauno jauniešu iespēju portāla www.jaunatneslietas.lv darbī-

ba, jo iepriekšējie rezultāti rāda, ka mājaslapu kā informācijas 

ieguves vietu izmanto 10% jauniešu un kopējais mājaslapas 

apmeklētāju skaits sasniedz 261 000 apmeklētāju.    

Kādi pasākumi notiks starptautiskās sadarbības jomā, ko 

īstenos ministrija?  

 

2010.gadā paredzēta starptautisku protokolu par sadarbību 

jaunatnes politikas nozarē īstenošana ar Beļģiju (Flandriju) un 

Vāciju, kā arī pasākumu realizēšana pēc vienošanās par sa-

darbību jaunatnes politikas nozarē starp daţādu valstu minis-

trijām, kas atbild par jaunatnes politiku. Turpināsies pasākumi, 

kur Latvijas jaunatnes darbinieki un speciālisti varēs iepazīties 

ar starptautisku pieredzi par darba ar jaunatni organizēšanas 

jautājumiem. 2010. gadā ministrija turpinās dalību Baltijas 

jūras valstu padomes Jaunatnes lietu ekspertu grupā, kā arī 

piedalīsies Eiropas Padomes un Eiropas Savienības jaunat-

nes politikas veidošanā.  

 

Plašāk par aktualitātēm jaunatnes politikā, pašvaldību jaunat-

nes politiku, projektiem, pētījumiem, starptautisko sadarbību 

jaunatnes politikas koordinācijā lasiet IZM mājaslapā 

 

Mājaslapā arī iespējams iepazīties ar jaunatnes lietu e-

žurnālu 

 

Turpinājums no 15.lpp. 

Valsts aģentūra 

„Jaunatnes starp-

tautisko program-

mu aģentū-

ra” (JSPA) aicina 

piedalīties informa-

tīvā seminārā par 

iespējām veidot 

projektus Eiropas 

Savienības nefor-

mālās izglītības 

programmā 

„Jaunatne darbī-

bā”. Seminārs notiks 2010.gada 10.februārī plkst. 11:00 

viesnīcas „Rīga” konferenču zālē 5.stāvā, Aspazijas bulvārī 

22. 

 

Programma „Jaunatne darbībā” sniedz iespēju darboties ne-

formāli, veidot un īstenot projektus nacionālā un starptautiskā 

līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas 

prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvi-

jā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzinā-

šanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā. 

Pasākumā JSPA pārstāvji informēs interesentus par jauniešu 

apmaiņu un jauniešu iniciatīvu projektiem, Eiropas Brīvprātīgo 

darbu, kā arī citiem projektu veidiem programmā „Jaunatne 

darbībā”. 

 

Aicinām pieteikties visus interesentus – jauniešus, nevalstisko 

organizāciju pārstāvjus, skolēnus, studentus, pedagogus, 

pašvaldību un valsts iestāţu darbiniekus – ikvienu, kuram ir 

cieša saskarsme ar jauniešiem, interese un motivācija darbo-

ties neformālajā izglītībā. 

 

Seminārs ir bez maksas! Lai pieteiktos semināram, jāaizpilda 

pieteikuma anketa un jāatsūta uz JSPA līdz 2010.gada 

8.februārim (e-pasts ieva.kulmane@jaunatne.gov.lv, fakss 

67358060).  

 

Pieteikuma anketa atrodama šeit. 

  

Papildu informācija: Ieva Kulmane, V/A "Jaunatnes starptau-

tisko programmu aģentūra", Komunikācijas daļas vadītāja, 

tālr. 67221875 

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapa: 

 www.jaunatne.gov.lv  

Informatīvs seminārs par ES neformālās izglītības programmu „Jaunatne darbībā” 

Nenokavē pieteikties! 

http://www.jaunatneslietas.lv/
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne.html
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/4291.html
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/4291.html
mailto:ieva.kulmane@jaunatne.gov.lv
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunums/?news_id=647
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/lv?PHPSESSID=c30febf2488dec059737a6d0ec061fdc
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Jauniešu apmaiņas projektu apmācības seminārs  

 

 

Jaunatnes starptautisko program-

mu aģentūra (JSPA) aicina jaun-

iešus vecumā no 15 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbinie-

kus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus inte-

resentus, pieteikties „Jauniešu apmaiņas projektu apmā-

cības semināram”, kas notiks no 2010.gada 18.februāra 

līdz 21. februārim.  

 

Pieteikties aicināti 2 dalībnieki no vienas organizācijas vai 

skolas– jaunietis un atbalsta persona, kuriem ir doma īstenot 

jauniešu apmaiņas projektu. Atbalsta personai jābūt vismaz 

18 gadus vecai. Gadījumā, ja jaunietis nepārstāv nevienu 

organizāciju, atbalsta personai noteikti jābūt kādas organizā-

cijas pārstāvim. 

 

Kas notiks seminārā? 

 

semināra dalībniekiem tiks sniegtas nepieciešamās pras-

mes, zināšanas un metodes apmaiņu projektu izstrādei, 

sagatavošanai un īstenošanai; 

tiks aktualizēta neformālās izglītības nozīme darbā ar jau-

natni; 

pārrunāsim tādas tēmas kā starpkultūru izglītība un darbs 

starptautiskā komandā; 

veiksim ideju un pieredzes apmaiņu. 

 

Aicinām pieteikties visus interesentus, kuri līdz šim paši nav 

piedalījušies apmaiņas projekta īstenošanā, bet kuriem ir ap-

maiņas projekta ideja un vēlme to īstenot. 

 

JSPA sedz uzturēšanās un ēdināšanas izdevumus, taču ceļu 

uz semināra vietu jāsedz dalībniekiem pašiem. Apmācību 

norises vieta tiks precizēta. 

 

Lai pieteiktos semināram, abiem apmācību semināra dalībnie-

kiem, ir jāaizpilda pieteikuma anketa un līdz 2010.gada 

7.februārim jāatsūta uz e-pastu:  

vladislava.marane@jaunatne.gov.lv vai pa faksu: 67358060. 

 

Pieteikuma anketa atrodama šeit. 

 

Papildu informācija: Vladislava Marāne, Jauniešu apmaiņu 

projektu administratore, tālr.67358064, e-pasts:  

vladislava.marane@jaunatne.gov.lv 

www.jaunatne.gov.lv 

2009./2010. mācību gads ietver vairāku Latvijas valstisku-

mam būtisku notikumu gadadienas, sākot ar Baltijas Ceļa 

divdesmitgadi augustā un beidzot ar Neatkarības deklarā-

cijas gadadienu maijā. Projekts ES UN BRĪVĪBA mudina 

Latvijas skolu audzēkņus svinēt Latvijas neatkarības at-

jaunošanu, vienlaikus iepazīstot savas valsts vēsturi dzi-

ļāk un attīstot savas radošās un analītiskās domāšanas 

prasmes. 

 

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu interesi, zināšanas un 

spēju patstāvīgi spriest par Latvijas valstiskuma veidošanu un 

atjaunošanu, kā arī veidot personīgu attieksmi pret savu val-

sti. Visas projekta aktivitātes dos skolēniem iespēju apgūt 

savas valsts vēsturi ārpus vēstures stundām. 

 

Projektu organizē Latvijas Okupācijas muzejs un UNESCO 

Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar 4. maija Deklarācijas 

klubu. Projekts radies kā skolu projekta „Baltijas Ceļš un sko-

las: dzīvā piemiņā” un jauniešu projekta „Atpakaļ nākotnes 

dēļ” turpinājums. 

 

Skolas aicinātas izmantot vairākas piedāvātās iespējas, kuras  

īpaši izstrādātas dažāda vecuma bērniem un jauniešiem  - 

sākumskolas skolēniem, pamatskolēniem, vidusskolēniem .  

Ir arī iespēja uzaicināt uz skolu jauniešus kopā ar 4.maija 

Deklarācijas kluba pārstāvjiem, kas vadīs nodarbību par Latvi-

jas neatkarības atjaunošanu, kā arī var izmantot projekta dar-

ba grupas sagatavoto atbalsta materiālu un sarīkot pasākumu 

skolā par vairākām tēmām Brīvība, Dziesmotā revolūcija, Vie-

notība, Atmoda. 

 

Projektu organizē Latvijas Okupācijas muzejs un UNESCO 

Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar 4. maija Deklarācijas 

klubu. Projekts radies kā skolu projekta „Baltijas Ceļš un sko-

las: dzīvā piemiņā” un jauniešu projekta „Atpakaļ nākotnes 

dēļ” turpinājums  

 

Informācija par projekta aktivitātēm Latvijas Okupācijas muze-

ja Izglītības programmas mājas lapā 

Ja vēlaties saņemt informāciju pa e-pastu, lūdzu, sazinieties 

ar projekta vadītāju Danuti Dūru (danute@omf.lv, tālr.67 211 

030 vai 2918 4594). 

Piedalies projekta „Es un brīvība” aktivitātēs! 

Nenokavē pieteikties! 

http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunums/?news_id=653
mailto:vladislava.marane@jaunatne.gov.lv
http://www.omip.lv
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Starptautiski apliecina konkurētspēju izglītības tehnoloģiju jomā 

16.janvārī Londonā noslēdzās ikgadējā pasaulē vērienīgā-

kā izglītībai un apmācību tehnoloģijām veltītā izstāde 

"British Education and Training Technology 

2010" ("BETT 2010"), kurā Latviju pārstāvēja uzņēmums 

"Datorzinību centrs", kļūstot par pirmo Baltijas valstu 

pārstāvi 26 gadus ilgajā šīs izstādes norises vēsturē. 

 

"Datorzinību centra" stendā izstādes apmeklētāji tika iepazīs-

tināti ar uzņēmuma izstrādāto skolvadības programmatūru un 

elektroniskajiem mācību līdzekļiem, informācijas un komuni-

kāciju tehnoloģiju 

(IKT) apmācību un 

sertifikācijas pakal-

pojumiem. 

 

 „Esam ļoti apmieri-

nāti ar dalību izstādē 

un tās laikā nodibi-

nātajiem lietišķajiem 

kontaktiem,” stāsta 

„Datorzinību centra” 

valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns. „Apmeklētāji izrādīja 

lielu interesi gan par mūsu uz Microsoft Sharepoint tehnoloģi-

ju bāzes veidoto skolvadības sistēmu „AEGIS”, gan mūsu 

piedāvātajiem elektroniskajiem mācību līdzekļiem IKT pras-

mju un valodu apguves jomā. Izstādes laikā bija virkne intere-

santu tikšanos gan ar izstādes apmeklētājiem, gan to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzņēmumu pārstāvjiem, kuri paši piedalījās BETT. Potenciāla-

jiem klientiem un sadarbības partneriem bijām interesanti ar 

to, ka kvalitātes un novitātes jomā mūsu risinājumi neatpaliek 

no analogiem citu valstu uzņēmumu produktiem, taču mūsu 

priekšrocība ir spēja tos piedāvāt par salīdzinoši zemāku ce-

nu, piedāvājot arī elastīgāku pieeju katram pasūtītājam, veicot 

pielāgojumus viņa konkrētajām vajadzībām,” uzsver A.Ķikāns. 

 

Izstādē piedāvātā skolvadības sistēma ir vairāku gadu darba 

rezultāts. Sākotnējā ideja radās jau 2005.gadā, kad tika reali-

zēts pirmais pilotpro-

jekts Rīgas Angļu 

ģimnāzijā. Pēc tā 

realizācijas darbs 

tika turpināts, attīstot 

un pilnveidojot sākot-

nējo sistēmas versi-

ju.  

 

Pēdējā gada laikā 

arvien vairāk uzma-

nības ticis pievērsts tāda risinājuma izveidei, kurš būtu intere-

sants un konkurētspējīgs ārvalstīs. „BETT 2010” izstādē pir-

mo reizi tika prezentēta jaunākā sistēmas versija, kura ietver 

kopdarbības vidi, uz skolēnu, skolotāju un vecāku personali-

zētu profilu principa balstītu saskarni un citiem jaunināju-

miem. 

”Datorzinību centra” dalība šajā izstādē ir lielisks piemērs 

tam, kā ar mērķtiecīgu un profesionālu darbu iespējams 

radīt eksportspējīgus informāciju un komunikāciju 

tehnoloģiju produktus un pakalpojumus izglītības jomā,” 

uzsver IZM valsts sekretārs Mareks Gruškevics. 

Latvija pasaulē 
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Šī gada laikā plānots izlaist Latvijas izglītības iestādēm pare-

dzētu sistēmas versiju, kurā tiks paredzēta arī sadarbspēja ar 

jau esošām elektronisko ţurnālu programmām, kā arī plānota 

vairāku skolas administratīvā darba atvieglošanai paredzētu 

papildinājumu ieviešana. 

 

Ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Londonas pār-

stāvniecības aktīvu atbalstu izstādes laikā norisinājās tikša-

nās ar divu vadošo Lielbritānijas izglītības jomai veltīto ţurnā-

lu - „Technology in Education” un „British Journal of Education 

Technology” pārstāvjiem, kuri vēlējās uzzināt plašāk par 

„Datorzinību centra” darbību, sniegtajiem pakalpojumiem un 

mērķiem, kurus plānots sasniegt, piedaloties „BETT 2010”. 

 

„Izstādē guvām apliecinājumu tam, ka esam uz pareizā ceļa 

un paši vai sadarbībā ar vietējiem pakalpojumu sniedzējiem 

varam veiksmīgi piedāvāt savus risinājumus citu valstu tirgos. 

Svarīga nozīme bija arī iespējai iepazīties ar citu izstādes 

dalībnieku produktiem, šādi sekojot līdzi svarīgākajām attīstī-

bas tendencēm izglītības tehnoloģiju jomā, lai uzturētu un 

celtu mūsu piedāvājuma konkurētspēju,” atzīmē A.Ķikāns. 

 

Arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Mareks 

Gruškevics ir gandarīts par Latvijas uzņēmēju gatavību darbo-

ties ne tikai Latvijas iekšējā tirgū, bet sekmīgi konkurēt Eiro-

pas un pasaules mērogā. 

„”Datorzinību centra” dalība šajā izstādē ir lielisks piemērs 

tam, kā ar mērķtiecīgu un profesionālu darbu iespējams radīt 

eksportspējīgus informāciju un komunikāciju tehnoloģiju pro-

duktus un pakalpojumus izglītības jomā,” uzsver 

M.Gruškevics. 

 

„Datorzinību centra” stendu izstādē apmeklēja arī Latvijas 

Republikas vēstnieks Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā 

Karalistē Eduards Stiprais. Viņš izteica atzinību, ka ar 

„Datorzinību centra” piedalīšanos „BETT 2010” Latvija ir go-

dam pārstāvēta šajā nozīmīgajā starptautiskajā izstādē tādā 

svarīgā augstas pievienotās vērtības jomā kā inovatīvi infor-

mācijas tehnoloģiju risinājumi izglītībai. 

 

„Datorzinību Centrs” ir dibināts 1996.gadā. Galvenā speciali-

zācija apmācību jomā ir IKT apmācību organizēšana, sertifi-

kācija un elektronisko apmācību kursu izstrāde. Datorzinību 

centrs ir realizējis daudzus pieaugušo apmācību, e-apmācību 

sistēmu izveides un elektroniskā mācību satura izstrādes pro-

jektus. 

 

Turpinājums no 18.lpp. 

Datorzinību centra” valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns un LIAA 

pārstāvniecības Londonā vadītāja vietniece Kristīne Metuzāle. 

E-prasmju nedēļa tiek rīkota visās Eiropas Savienības 

dalībvalstīs ar mērķi popularizēt inovācijas apmācību un 

izglītības procesā, kā arī informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju (IKT) pakalpojumus. Šogad no 2.-5.martam arī 

Latvijā pirmo reizi norisināsies dažādi e-prasmju nedēļai 

veltīti pasākumi. 

 

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrībā apziņu, ka arvien vairāk 

paaugstinās elektronisko prasmju nozīme dzīves kvalitātes 

uzlabošanā mūsdienu sabiedrībā, kā arī pieaug pieprasījums 

pēc augsta līmeņa IKT praktiķiem. E-prasmju nedēļas laikā 

dalībniekiem būs iespējams apgūt jaunas IKT iemaņas, kā arī 

tiks izplatīta informācija  par šobrīd pieejamajiem e-

pakalpojumiem un to izmantošanu ikdienā. 

 

Piedalīties e-prasmju nedēļas ietvaros rīkotajās aktivitātēs tiks 

aicinātas pašvaldības, izglītības iestādes, bibliotēkas, neval-

stiskās organizācijas, uzņēmēji, kā arī citi interesenti. Nāka-

mās nedēļas laikā novadu un republikas pilsētu izglītības spe-

ciālistiem tiks nosūtīta e-pasta vēstule ar skolām pārsūtāmu 

informāciju par e-prasmju nedēļas pasākumiem un iespējām 

piedalīties tajos. 

 

E-prasmju nedēļu Latvijā organizē Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) un Latvijas Informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijas asociācija. 

 

Vairāk informācijas RAPLM mājaslapā  

Latvijā norisināsies e-prasmju nedēļa 

Interesanti 

http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=5&gid=3&lid=1861&id=25
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2010. gads ir X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku gads. Sešas dienas jūlijā Rīgā dziedās, dejos, spē-

lēs un daudzveidīgi radoši izpaudīsies ap 30 000 bērnu un 

jauniešu no visām Latvijas pusēm.  

 

Svētku organizētāji ir Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts 

izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar X Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīcības komiteju, kuras 

priekšsēdētāja ir izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe. 

Valsts prezidents Valdis Zatlers ir uzņēmies svētku patrona 

pienākumus, atbalstot un novērtējot mūsu skolēnu un peda-

gogu veikumu, kā arī nesot vēsti visai sabiedrībai par tautas 

nemateriālā kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanas un 

pilnveidošanas nozīmīgumu ne tikai Latvijas valstī, bet Eiro-

pas un pasaules kultūras telpā. 

 

Izglītības un zinātnes ministrija, plānojot 2010.gada budţetu, 

par vienu no prioritātēm izglītībā ir noteikusi nacionālo vērtību 

stiprināšanu un popularizēšanu jaunās paaudzes vidū. Savu-

kārt Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organi-

zācija (UNESCO) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkus iekļāvusi UNESCO pasaules svinamo dienu kalendā-

rā 2010.-2011. gadam, atzīmējot svētku 50 gadu jubileju un 

novērtējot to lomu dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabā-

šanā un pārmantošanā. 

 

Svētki top jau piecus gadus 

 

VISC vadītāja vietniece Agra Bērziņa stāsta, ka 

2008./2009.mācību gadā dziesmu un deju svētku procesā bija 

iesaistījušies 142 224 bērni un jaunieši un 5346 pedagogi no 

vispārējās, speciālās, profesionālās, pirmsskolas un interešu 

izglītības iestādēn. Lai arī ekonomiskā situācija valstī ir atstā-

jusi būtisku ietekmi uz interešu izglītības 

finansējumu (īpaši 2009.gada pēdējos 

četros mēnešos), šobrīd svētkiem gatavo-

jas vairāk nekā 100 000 skolēnu. 

 

Par svētku norises māksliniecisko kvalitāti 

rūpējas svētku mākslinieciskā padome 19 

cilvēku sastāvā, padomes priekšsēdētājs 

ir komponists Raimonds Pauls. 

 

2007.gadā notika svētku galveno māksli-

niecisko norišu ideju konkurss, kurā ap-

stiprināja Baibas Šteinas lielkoncerta ideju 

„Dejas koks” un ideju no Ginta Ceplenieka 

iesniegtā konkursa darba „Skaņu kods” 

koru koncertam Meţaparka Lielajā estrā-

dē. 

 

2009.gadā visā Latvijā norisinājās pārbau-

des skates, kurās piedalījās  973 deju 

kolektīvi ar aptuveni 19 500 dalībniekiem, un 396 zēnu kori, 5.

-9. klašu kori, jauktie kori un vidusskolu meiteņu kori ar 14238 

dalībniekiem. Vizuālās un lietišķās mākslas bērnu un jauniešu 

darbos tika aktualizēts svētku logo „Vilciņš”, un konkursa kār-

tā tika pētītas senās rotaļlietas, to nosaukumi, formas, krāsas 

un rotājumi, cenšoties atrast savam novadam raksturīgo un 

meklējot jaunas, oriģinālas idejas. 

 

2010.gada pavasarī notiks svētku dalībnieku atlases skates 

un konkursi novados. 

 

Ko svētkos dzirdēsim un redzēsim 

 

Par īpašiem notikumiem svētku sagatavošanas procesā kļuva 

svētku modelēšanas koncerti. 

 

Tautas deju lielkoncerta modelēšanas koncertā „Treju upju 

vidiņā deju jostu izrakstīju” Bauskas Pilskalna estrādē piedalī-

jās 87 deju kolektīvi ar 1800 dejotājiem (lielkoncerta māksli-

nieciskie vadītāji B. Šteina un A. Daņiļevičs). Tika izdejotas 

deju svētku 24 repertuāra dejas un pieci deju uzvedumi. Starp 

šo svētku deju autoriem- horeogrāfiem ir mūsu tautas dejas 

vecmeistari - H. Sūna, M. Lasmane, Z. Zeltmate, U. Ţagata 

u.c., šodien labi pazīstamie un praktizējošie deju pedagogi: 

B.R. Šteina, O. Freiberga, D. Adviljone, S. Jonaite, A. Daņiļe-

vičs u.c.  

 

Skolu pūtēju orķestru modelēšanas koncertos Gulbenē un 

Talsos tika prezentētas novadu programmas. Tika atskaņotas 

latviešu tautas dziesmas, komponista G. F. Hendeļa skaņdar-

bi, dzīvespriecīgi un skanīgi mūsdienu latviešu un ārzemju  

 

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tuvojas 

Gatavojamies svētkiem 
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autoru darbi. Pūtēju orķestru koncertu mākslinieciskais vadī-

tājs un virsdiriģents ir H. Bārzdiņš un virsdiriģenti – A. Muiţ-

nieks, H. Bārzdiņš, A. Celms, S. Līviņš, J. Smilga un H. Zda-

novskis. 

 

Rēzeknē Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionāla-

jā sarīkojumā dalībnieki daudzveidīgi un interesanti apspēlēja 

izvēlēto tēmu „Meţs”. Folkloras kopu sniegums būs vērojams 

un saklausāms svētku laikā Rīgā koncertu norises vietās un 

Vērmanes dārzā.    

 

2009.gada 15.oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā notika 

koru koncerta Meţaparka Lielajā estrādē modelēšanas kon-

certs, kuru noklausījās 365 skolu koru diriģenti. Koncerta 

mākslinieciskais vadītājs un virsdiriģents - A. Platpers. Pirmo 

reizi svētkos līdzās tādiem pieredzes bagātajiem svētku virs-

diriģentiem kā A. Platpers, M. Sirmais, J. Erenštreits, M. Kli-

šāns, R. Vanags un E. Grāvītis, kopkori diriģēs četri jaunie 

virsdiriģenti - L. Celma, J. Ustinskovs, G. Ceplenieks un K. 

Ādamsons. 

 

Kora dziesmu repertuāra koncertā izskanēja gan latviešu tau-

tas dziesmas („Ai, bāliņi, ai, bāliņi”, „Caur sidraba birzi gāju” 

u.c.), gan latviešu kora dziesmu klasika (Jurjānu Andreja 

„Nevis slinkojot un pūstot”, J. Vītola „Gaismas pils” u.c.), gan 

jaunatnes vidū iemīļoto un pazīstamo mūsdienu autoru darbi 

(Z. Liepiņa „Latvju zeme vaļā stāv”, M.Brauns „Saule, Pēr-

kons, Daugava” u.c.), gan pirmatskaņojumi. Svētkiem jaun-

darbus uzrakstījuši vairāki komponisti. R.Pauls sadarbībā ar 

J.Peteru radījis trīs jaunas kora dziesmas. Ē.Ešenvalds uzrak-

stījis dziesmu ciklu „Manas mājas” ar M.Zālītes vārdiem. Kon-

certā izskanēja divas I.Kalniņa dziesmas ar B.Mārtuţevas 

vārdiem un A.Maskata dziesma ar I.Zanderes vārdiem. Kon-

certa noslēgumā koris kopā ar solistu R.Kauperu izpildīja 

R.Kaupera dziesmu ar I.Cipes vārdiem „Mana dziesma”.    

 

Svētki visā Latvijā 

 

Svētkiem gatavojas daudzi Latvijas 

bērni un jaunieši, taču ne visiem būs 

iespēja nokļūt Rīgā uz svētku kulminā-

cijas pasākumiem, tādēļ ir iecerēts X 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētku zīmē organizēt vairākus 

projektus, tā nodrošinot pēc iespējas 

vairāk skolēniem iekļauties kopīgajā 

veikumā un justies piederīgiem svēt-

kiem.     

 

Pirmo reizi ir plānots organizēt videi 

draudzīgus dziesmu un deju svētkus. 

Skolēni, gatavojoties svētkiem, aicināti 

veikt kādu praktisku darbu vides labā, 

piemēram, tā var būt  tuvākās apkār-

tnes sakopšana, enerģijas taupības 

pasākumi, atkritumu samazināšana un 

savākšana u.c. videi draudzīgi darbi. 

Svētku dalībnieki aicināti sadarboties ar sava novada vides 

izglītības pulciņiem un entuziastiem kopīgu projektu realizēša-

nā. Par vidi tiks domāts arī svētku organizācijas procesā.  

 

Tā kā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir 

saistīti ar svētku pastāvēšanas piecdesmitgadi, tiks īstenots 

projekts ar mērķi saglabāt atmiņu mantojumu no jau notikuša-

jiem svētkiem un dokumentēt svētkos iesaistīto personu atmi-

ņas, kā arī veikt skolēnu zinātniski pētniecisko darbību par 

dziesmu svētku norisi Latvijā.  

 Profesionālās izglītības iestāţu jauniešiem tiek organizēti 

„Amatnieku svētki 2010” un 300 jaunieši Vērmanes dārzā 

„tematiskajās ielās” demonstrēs meistarstiķus izvēlētajās pro-

fesijās.  

 

Lai svētki notiktu, ļoti būtisks ir finansējums. Svētku nodroši-

nāšanai piešķirti 1 461 190 latu, kas paredzēti svētku dalīb-

nieku izmitināšanai un ēdināšanai, svētku pasākumu māksli-

nieciskajām norisēm, svētku sagatavošanai, modelēšanas 

koncertiem un kopmēģinājumiem. Diemţēl šis piešķirtais fi-

nansējums ir nepietiekams, lai nodrošinātu visus izdevumus, 

kas saistīti ar komunikācijas jautājumiem un reklāmu, ar dro-

šības un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināša-

nu, ar dalībnieku atribūtikas nodrošināšanu, transporta pakal-

pojumiem, balvām, apdrošināšanu, arī ar māksliniecisko reali-

zāciju. 

 

Protams, svētki nevar notikt bez novadu un pilsētu pašvaldību 

izpratnes, gādības un atbalsta, jo tieši pašvaldības nodroši-

nās dalībnieku nokļūšanu Rīgā, uzņemsies rūpes par tērpiem. 

Lai nodrošinātu svētku organizatorisko un māksliniecisko dar-

bu jautājumu koordinēšanu pašvaldībās un izglītības iestā-

dēs, ir izveidota X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku Koordinatoru darba grupa. 

 

 

Turpinājums no 20.lpp. 
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Skolēnu radošās darbības veicināšanai, kas saskan ar 

2009.gada Eiropas parlamenta un Padomes lēmuma pa-

sludināto Kreativitātes un inovācijas gadu, Rīgas komer-

cģimnāzijā  (RKĢ) 2010.gada janvārī notika projekta nedē-

ļa 10.klasēm. Integrējot trīs mācību priekšmetus – psiho-

loģiju, vizuālo mākslu un kulturoloģiju -tika izveidots pro-

jekts „Neskati vīru no cepures jeb kreatīvi par sevi multi-

kulturālajā sabiedrībā”.  

 

Projekta mērķis ir sekmēt skolēnos radošo domāšanu un iz-

pratni par daţādiem kultūras un sociāli psiholoģiskiem proce-

siem multikulturālajā sabiedrībā. Projekts kā mācību metode 

attīsta arī prasmi plānot, patstāvīgi izmantot daţādus avotus 

un informāciju, apkopot un izvērtēt, prezentēt un aizstāvēt 

savu viedokli.      

 

Radošums ir uzdrīkstēšanās. Skolotājs, veidojot projektu, 

rosina audzēkni uzdrīkstēties, atraisa viņā kreativitāti, veicina 

audzēkņa personības attīstību. Profesionāli operējot ar 

priekšmetu saturu, mācību metodēm, vērtēšanas sistēmu, 

balstoties uz savas personības veselumu un valdzināju-

mu ,pedagogs veido atbilstošu mācību vidi, lai audzēknis at-

raisītu savas bieţi vien pat neapjaustās radošās spējas. 

 

RKĢ  pedagogi par savām prioritātēm atzīst mācīt skolēnus 

mācīties un pašrealizēties, rosināt darboties, būt aktīviem, būt 

atbildīgiem par savu nākotni,  saglabāt savu identitāti, ieviest 

inovācijas, iniciēt un piedalīties nacionālos un starpnacionālos 

projektos.  

 

Šīs prioritātes tiek veiksmīgi realizētas. Tās ir arī projekta 

„Neskati vīru no cepures jeb kreatīvi par sevi multikulturālajā 

sabiedrībā” uzdevumu pamatā. 

 

Viens no projekta uzdevumiem bija skolēniem izvēlēties 

sociālo lomu - dēls, meita, māsa, ārsts, muzikants vai samu-

rajs... 

 

Sociālajām lomām ir liela nozīme mūsu dzīvē, jo tās rodas 

saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Kā  zināms, cilvēkam ir neap-

zināta vēlme, pat nepieciešamība pēc sabiedrības un saskar-

smes, līdz ar to katrs no mums iemanto kādu sociālo lomu. 

 Taču sociālo lomu izpilde var atšķirties atkarībā no tā, kādi ir 

cilvēka personīgie uzskati un sabiedrības uzskati. Ikviens 

indivīds interpretē savu lomu atbilstoši individuālajai izpratnei, 

uzlūkojot lomas prasības caur savas individualitātes prizmu.  

 

Otrs projekta uzdevums - apkopot daţādu kultūru pamatjau-

tājumu izpratni, veidot daudzveidīgas pasaules redzējumu un 

rosināt tolerantu attieksmi pret uzskatu daţādību. Kultūra ir kā 

vide, kur ieraudzīt savu sociālo lomu, salīdzināt ar mūsdienām 

un iemācīties saskatīt līdzības. 

 

Trešais uzdevums– iepazīt Edvarda de Bono „Sešas domā-

šanas cepures” .Tā ir krāsu domāšanas koncepcija, kuras 

ideja tika iedzīvināta ģimnāzijas projektā. Dr.Edvards de Bono 

ir pasaulē atzīts līderis kreatīvu domāšanas virzienu radīša-

nas un pasniegšanas jomā. Viņš ir Eiropas Radošuma vēst-

nesis Eiropas radošuma un inovāciju gada ietvaros.  

Dr.Edvards de Bono ir mācījis radoši domāt daţādām audito-

rijām – uzņēmējiem, zinātniekiem, ekonomistiem, valdībām, 

māksliniekiem un bērniem- un sarakstījis 73 grāmatas, kas ir 

tulkotas 41 valodā.  

 

Ceturtais uzdevums– izveidot galvas segu skolēnu skatīju-

mā uz savu sociālo lomu caur kultūrvēsturisko mantojumu. 

 

Projekta nobeiguma posmā skolēniem bija jāizveido prezentā-

cija, kurā jāparāda daţādu kultūru būtiskākās pazīmes. Kultū-

ras pamatjautājumu izpratni veido daudzveidīgs pasaules 

redzējums, kas skolēnam rosina tolerantu attieksmi pret uz-

skatu daţādību, mācot cienīt Latvijas un citu kultūru vērtības 

un tradīcijas.  

 

RKĢ projekta skolēnu noslēguma prezentācijas vēroja arī 

žūrija, kuras sastāvā bija Valdis Tilgalis, „Radošuma pils” dibi-

nātājs, Spodra Austruma, IZM Valsts izglītības satura centrs, 

Kulturoloģija. Normunds Venţega, IZM Izglītības kvalitātes 

Valts dienests, Elga Jonina, RD Izglītības departaments, Inga 

Cironoka, Izglītības centrs „Marica+” īpašniece, Ingrīda Zvēra, 

avīze „Izglītība un kultūra” , ţurnāliste, Santa Zembaha, RKĢ 

absolvente, Latvijas mākslas akadēmijas vizuālās komunikā-

cijas nodaļas studente.  

 

Materiālu sagatavoja RKĢ direktores vietniece  

Inese Pitkeviča  

Neskati vīru no cepures jeb  kreatīvi par sevi multikulturālajā sabiedrībā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mākslinieks var radīt skaisto, ietekmēt cilvēkus, 

likt par kaut ko aizdomāties un iedvesmot. 

Mākslinieks atstāj “pēdas” vēsturē”, tā par savu 

sociālo lomu saka 10.a klases skolnieces Eva 

Vīksna. Attēlos var redzēt skolnieces iedvesmas 

avotu (1.att.), 2.att. ir Evas Vīksnas skice, un 

pēdējā attēlā ir projekta rezultāts. 

 

Pieredze 
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Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar O. Vācieša muze-

ju 2010.gadā aicina uz valodas vakaru ciklu O.Vācieša 

muzejā Rīgā, O.Vācieša ielā 19. Pasākumi notiks katra 

mēneša pēdējā trešdienā plkst.18:00. Pirmā tikšanās - ar 

rakstnieci Gundegu Repši -noritēja jau šonedēļ, 

27.janvārī. 

 

Tikšanos ar dzejniekiem, rakstniekiem un tulkotājiem sarunu 

galvenais temats – valoda un literatūra laikmetu grieţos, valo-

da kultūrvēsturiskā skatījumā. 

21.gs. arvien vairāk apzināmies, ka valoda ir ne tikai tautas 

gara un vienotības simbols, bet arī kultūras vērtība. Daiļlitera-

tūrā valoda veic īpašu uzdevumu - kā satura atklāsmes un 

īstenības mākslinieciskās atveides līdzeklis. 

 

Kā atspoguļot mūsdienu sareţģīto laiku un cilvēku pasaules 

izpratni poētiskajā, emocionāli ekspresīvajā – daiļliteratūras 

valodā? Kā mūsdienu domāšanas īpatnības izpauţas valodas 

līdzekļu izmantojumā? Ko nozīmē autora valodas individuali-

tāte? Kā saprotam daiļliteratūras valodas individuālo normu 

pretstatā (vai saistībā ar) gramatisko valodas normu? Ko īsti 

valodā nozīmē „literārs” un „neliterārs”? Kā vārda brīvība iz-

pauţas daiļliteratūrā, kāda ir daiļdarba valodas vieta un loma 

latviešu valodas sistēmā? Tie ir tikai daţi valodas un literatū-

ras krustpunkti, par kuriem tiks runāts valodas vakaros. 

2010. gadā paredzētas 12 tikšanās. Tuvākās no tām: 

Uz tikšanos plānots aicināt arī Noru Ikstenu, Roaldu Dobro-

venski, Māri Salēju, Knutu Skujenieku, Laimu Muktupāvelu, 

Imantu Auziņu, Ēriku Hānbergu u.c. autorus.  

 

Ieeja pasākumos - bez maksas.  

 

Sekojiet informācijai Latviešu valodas aģentūras mājaslapā  

Valodas vakari O. Vācieša muzejā  

Raiņa un Aspazijas muzejs izsludina radošo darbu kon-

kursu „Mana Aspazija”15 līdz 19 gadu veciem jauniešiem. 

Darbu iesniegšana līdz 2010.gada 22.februārim. 

 

Konkursa dalībniekam jāiesniedz radošais darbs par tēmu 

„Mana Aspazija”. Tas var būt pētījums par Aspazijas daiļra-

des, biogrāfijas vai ideju pasaules aspektiem, domraksts, lite-

rārs darbs (īsais stāsts, eseja, vēstule, luga vai dramatisks 

fragments, dzeja utt.). Darbā jāatklāj autora personiskā attiek-

sme pret dzejnieci, viņas daiļradi, viņas ideju pasauli saistībā 

ar šodienas dzīves un mākslas procesiem. 

 

Gan tēmas, gan formas izvēle ir brīva. Ierosmei piedāvājam 

daţus tematus: 

Mana mīļākā Aspazijas luga, dzeja, ideja utt.; 

Aspazija – sava laikmeta izcilākā sieviešu tiesību aizstāve un 

dzejniece; 

Aspazijas un mana „zilā ilgu puķe”; 

Aspazijas vientulība un šodienas sabiedrības atsvešinātības 

globālā problēma, tās cēloņi un risinājumi; 

Mans Aspazijas muzejs Zaļeniekos, Rīgā, Jūrmalā, pasaulē. 

 

Darba apjoms – līdz 10 000 zīmēm. Darbs iesniedzams dator-

salikumā. Darbam jāpievieno ziņas par autoru: vārds, uz-

vārds, dzimšanas gads, mācību iestāde, dzīvesvietas adrese, 

kontakttālrunis, e-pasta adrese. 

Darbs ar norādi Radošo darbu konkursam MANA ASPAZIJA 

iesniedzams elektroniski, saņemot atbildi par darba pieņem-

šanu konkursam.  

E-pasts: rainis.maja@memorialiemuzeji.lv, informācija uzzi-

ņām pa tālr. 67272643, 29689489 (Gaida Jablovska) vai e-

pastu: gaida.jablovska@memorialiemuzeji.lv 

 

Apbalvošanas sarīkojums paredzēts 2010.gada 20.martā 

Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā 30, Rīgā 

 

Rainim un Aspazijai bija lemts būt kopā 35 gadus un iepazīt 

vienam otru gan ikdienas sīkumos, gan daiļrades procesā. 

Mums ir dota iespēja iepazīt rakstnieka personību caur viņa 

darbiem un... muzejā.  

 

Raiņa un Aspazijas muzejs (Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, 

Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros) ir vieta, kur uzklausīt 

stāstu par divu radošu personību savstarpējo attiecību spek-

tru, ielūkoties pagātnē, iepazīt abu dzejnieku dzīves telpu, 

iegūt apjausmu par Aspazijas un Raiņa dzīves kolīzijām un 

tad varbūt vēlā vakara stundā grāmatplauktā mēģināt atrast 

grāmatu, uz kuras muguriņas rakstīts: Aspazija, Rainis... Pa-

lasīt, ielasīties, vai nolikt malā kā nederīgu literatūru...  

Var daţādi. 

 

Radošo darbu konkurss „Mana Aspazija” 

Piedalies arī Tu! 

Datums Autori Sarunas vadītājs 

24.februāris Inga Ābele Ieva Ķīse 

31.marts Edvīns Raups Rita Meinerte 

28.aprīlis Ludmila Azarova Vita Mekša 

http://www.valoda.lv
mailto:Rainis.maja@memorialiemuzeji.lv
mailto:gaida.jablovska@memorialiemuzeji.lv
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Uz jautājumu atbildēt lūdzām Izglītības un zinātnes minis-

trijas Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības 

nodaļas vadītāju Mudīti Reigasi. 

 

 Kas ir disleksija un kā tā izpaužas? 

Mūsdienu pētījumi rāda, ka disleksija ir saistīta ar smadzeņu 

veidošanās procesu un saņemtās informācijas apstrādi. Cilvē-

kiem, kuriem ir disleksija, informācijas apstrāde notiek citā 

smadzeņu daļā nekā tiem cilvēkiem, kuriem šādu problēmu 

nav. Iemesls, kādēļ cilvēka smadzenes informāciju apstrādā 

šādā veidā, nav zināms, taču nozīme var būt arī ģenētikai. 

 

Disleksija ir mācīšanās traucējums, kas bērnam rada grūtības 

iemācīties lasīt un saprast uzrakstīto. Pat bērniem ar vidēju 

un augstu intelektu, kuriem ir daudz iespēju lasīt un kuri ir 

motivēti mācīties, var būt disleksija. Šādi bērni ar grūtībām 

saprot sakarību starp rakstīto burtu un izrunāto skaņu. Bieţi 

vien viņiem grūtības sagādā arī rakstīšana. Piemēram, bērns 

neatšķir „P” un „B”, „D” un „B”, „Č” un „Ķ”, var redzēt vārdus 

apgriezti (vārda „strops” vietā izlasīt „sports”). Daudziem bēr-

niem sagādā grūtības iemācīties dzejolīti, jo viņi nedzird at-

skaņas, ir grūtības iemācīties alfabētu, nedēļas dienas, krā-

sas, formas, skaitļus, uz balta fona melni burti var mirgot. 

 

Ko darīt? 

Ja disleksija netiek savlaicīgi diagnosticēta, bērnam tas rada 

nopietnas lasīšanas problēmas un ir cēlonis zemam pašvērtē-

jumam. Šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi disleksijas simptomus 

noteikt sākumskolas pirmajos gados un nekavējoties uzsākt 

atbilstošu lasītprasmes mācīšanu. Disleksiju var diagnosticēt 

logopēds, speciālais pedagogs vai psihologs. Vislabākos re-

zultātus tomēr dos visu minēto speciālistu sadarbība. 

 

Nekādā gadījumā nevajag satraukties, ka bērnam, kuram ir 

lasīšanas traucējumi, būs jāmaina skola vai viņš nevarēs mā-

cīties pēc vispārizglītojošās izglītības programmas. Nav tādu 

bērnu, kuriem konstatēta disleksija, un kuri vispār neiemācītos 

lasīt un saprast izlasīto. Svarīgākais ir savlaicīgi šo problēmu 

konstatēt un uzsākt nepieciešamos atbalsta pasākumus. Me-

todes, ar kādām pedagogs palīdz bērnam risināt šo problēmu, 

ir ļoti daţādas un rezultāts tiek sasniegts.   

Noteikti jāpiebilst, ka disleksijai nav nekāda sakara ar intelek-

tu - vairumam cilvēku ar specifiskiem lasīšanas traucējumiem 

ir vidējs vai par vidējo augstāks intelekts.  

 

 

Vai tiek piemēroti atbalsta pasākumi eksāmenos? 

Bez tiem atbalsta pasākumiem, kas tiek izmantoti ikdienā 

mācību stundās, bērniem ar lasīšanas traucējumiem noteikti 

atbalsta pasākumi arī, kārtojot valsts pārbaudījumus. Normatī-

vie akti nosaka - ja ir saņemts izglītības vai klīniskā psihologa 

atzinums par bērna speciālajām izglītības vajadzībām, Valsts 

izglītības satura centrs šādiem bērniem nosaka atšķirīgus 

valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus un atbalsta 

pasākumus. Papildu atbalsta pasākumus izvērtē un ierosina 

arī izglītības iestāde. 

 

Pagājušā gada rudenī IZM tika sasaukta darba grupa, kuras 

uzdevums bija izstrādāt grozījumus normatīvajā aktā, kas 

noteiktu atbalsta pasākumu piemērošanu skolēniem ar īpa-

šām un speciālām vajadzībām arī centralizētajos eksāmenos. 

Darba grupā strādāja speciālisti no IZM, Valsts izglītības satu-

ra centra, kā arī nevalstiskajām organizācijām. Darba grupa ir 

izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu, kurš 

jauniešiem ar speciālām vajadzībām, to skaitā – ar lasīšanas 

traucējumiem, paredz piemērot atbalsta pasākumus, kā arī 

nosaka atbalsta pasākumu piemērošanas kārtību centralizē-

tajos eksāmenos. MK noteikumu projekts 28.janvārī tika izslu-

dināts Valsts sekretāru sanāksmē. 

 

Kur iegūt papildu informāciju? 

Te noteikti jāmin Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiho-

loģijas fakultātes asociētās profeso-

res Sarmītes Tūbeles publikācijas un 

grāmatas. Piemēram, sērijā 

„Pedagoģiskā bibliotēka” 2008.gadā 

klajā laista grāmata „Disleksija vai 

lasīšanas traucējumi”, kurā apkopota 

gan teorija, gan pieredze un prakse.  

 

Skolotāji izpratni par lasīšanas trau-

cējumu ietekmi uz mācību procesa 

kvalitāti un nepieciešamajiem atbal-

sta pasākumiem var iegūt vairākās 

pedagogu profesionālās pilnveides 

programmās, kuru īstenošanu sa-

skaņojusi IZM. Ir ļoti svarīgi, lai skolu administrācija un ikviens 

pedagogs izprastu, cik svarīgs ir skolas komandas darbs un 

sadarbība ar speciālistiem, lai izprastu problēmsituācijas un 

palīdzētu bērnam ne tikai apgūt lasīšanas prasmi, bet arī 

sniegtu psiholoģisko atbalstu. 

 

Jāpiemin arī portāls www.pasakas.net.lv , kur atrodami ne 

tikai pasaku, bet arī daudzu latviešu un ārzemju autoru grā-

matu audioieraksti, un daudzas no šīm grāmatām ir iekļautas 

skolu obligātās literatūras sarakstā. Nav jau svarīgi, kā zinā-

šanas tiek iegūtas – izlasot vai noklausoties, galvenais – lai 

tās ir un tiek izmantotas. 

Bērni ar lasīšanas traucējumiem 

„Mana meita mācās 2.klasē un skolotāja sūdzas, ka bērns jauc burtus, ar grūtībām liek kopā zilbes. Skolotāja mums 

iesaka vairāk ar bērnu nodarboties mājās. Pavisam nesen kādā nejaušā sarunā poliklīnikā uzzināju, ka lasīšanas 

traucējumi – tā esot disleksija, un šādā gadījumā bērnam jāmācās pēc speciālas programmas. Esmu satraukta, jo 

nevēlos bērnam mainīt vidi un radīt stresu” – tā raksta astoņgadīgās Madaras mamma. 

Aktuālais jautājums 

http://www.pasakas.net.lv/
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Ministru kabinetā: 

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un 

Amerikas Savienoto Valstu valdības saprašanās memo-

randu par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.965 "Izglītības 

iestāţu reģistrācijas kārtība"" 

Rīkojuma projekts "Par J.Zaķi" 

Rīkojuma projekts "Par J.Bērziņu" 

Noteikumu projekts "Noteikumi par sporta bāzu reģistrā 

iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību" 

Noteikumu projekts "Noteikumi par sporta speciālistu serti-

fikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasī-

bām" 

 
Valsts sekretāru sanāksmēs: 

Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību 

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises 

kārtību 

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām" 

Rīkojuma projekts "Grozījums Nacionālajā sporta attīstī-

bas programmā 2006.–2012.gadam" 

 

2010.gada janvārī 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 

UNESCO Latvijas Nacionālā Komisija projekta „Draugu 

stāsti” ietvaros Latvijas bērnus un jauniešus vecumā no 

10 līdz 16 gadiem aicina piedalīties konkursā.  Darbi pir-

majai kārtai jāiesūta līdz 12. februārim.  

 

Konkursa uzdevums ir mājaslapā www.stastulaiks.lv izvēlēties 

kādu no latviešu, igauņu, lietuviešu, armēņu, gruzīnu vai azer-

baidţānu sakāmvārdiem un uzrakstīt stāstu, pasaku, eseju 

par to, kāpēc tieši šis sakāmvārds šķitis interesants, īpašs, 

kādas atmiņas, asociācijas tas raisa. 

 

Konkurss ilgs līdz 2010.gada 14.aprīlim (pirmā kārta – līdz 12. 

februārim), un tā noslēgumā notiks starptautiska jauno stāstu 

autoru nometne. . 

 

Papildu informācija pa tālruni 67325109 vai pa e-pastu  

baiba@unesco.lv. 

 

Projekta apraksts pieejams šajā mājaslapā. 

  

Lasi sakāmvārdus un piedalies konkursā! 

No 1.marta līdz 1.maijam akciju sabiedrība "Grindeks" 

iecerējis organizēt projektu „Profesiju dienas skolēniem”. 

Tā ietvaros 30 skolēnu varēs tuvāk iepazīties ar uzņēmu-

ma profesijām, pavadot vienu darba dienu kopā ar izvēlē-

tās profesijas speciālistu, iepazīstoties ar viņa darba pie-

nākumiem, kā arī uzdodot un saņemot atbildes uz visiem 

interesējošiem jautājumiem.  

 

Lai kļūtu par „Profesiju dienu” dalībnieku, līdz 20 februārim 

skolēniem elektroniski jāatsūta motivācijas vēstule, kurā jāat-

bild uz diviem jautājumiem – kāpēc Tu vēlies tuvāk iepazīt 

„Grindeks” un kāpēc Tevi interesē šī profesija? Uzņēmums 

piedāvās iepazīties ar šādām profesijām – ķīmiķis, ķīmiķis-

tehniķis, ķīmiķis-analītiķis, ķīmisko procesu tehniķis, tehniķis-

analītiķis, biotehnologs, vides speciālists un farmācijas iekārtu 

operators.  

 

Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā www.grindeks.lv. 

Papildu informācija: Laila Kļaviņa, AS "Grindeks" Komunikāci-

jas departamenta vadītāja, tālr.67083370, fakss 67083505 

Iespēja klātienē iepazīties ar profesijām 

Nenokavē pieteikties! 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40120638&mode=mk&date=2010-01-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40120638&mode=mk&date=2010-01-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40120638&mode=mk&date=2010-01-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40149667&mode=mk&date=2010-01-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40149667&mode=mk&date=2010-01-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40149667&mode=mk&date=2010-01-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40156969&mode=mk&date=2010-01-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40156962&mode=mk&date=2010-01-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40151004&mode=mk&date=2010-01-26
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40151004&mode=mk&date=2010-01-26
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138121&mode=mk&date=2010-01-26
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138121&mode=mk&date=2010-01-26
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40138121&mode=mk&date=2010-01-26
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163678
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163677
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163677
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163593
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163593
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163596
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163596
http://www.stastulaiks.lv/
mailto:baiba@unesco.lv
http://www.stastulaiks.lv/lv/stastu-laiks/projekta-apraksts/
http://www.grindeks.lv/

