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26.02.2010. 

Esiet sveicināti februārī! 

Jau tradicionāli ierasts, ka februāra nogalē tie-

kamies starptautiskās izglītības izstādes  

„Skola” noskaņās un turot īkšķus par mūsu pro-

fesionālās izglītības iestāţu audzēkņiem, kuri 

izstādes ietvaros sacenšas konkursā „Jaunais 

profesionālis”. Prieks, ka, salīdzinot ar pagājušo 

gadu, ievērojami palielinājies gan konkursā 

iesaistīto skolu, gan dalībnieku skaits, kuri savu 

meistarību apliecina sešās profesionālajās jo-

mās. 

 

Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šogad IZM 

sadarbībā ar padotības iestādēm izstādē izvei-

dojusi stendu, lai interesentiem sniegtu noderī-

gu informāciju, izvēloties turpmāko izglītības 

ceļu, kā arī konsultētu par aktuāliem jautāju-

miem. 

 

Par konkursa „Jaunais profesionālis 2010” uz-

varētājiem stāstīsim martā, savukārt februāra 

izdevums pievēršas sporta jomai – par to lasiet 

intervijā ar IZM valsts sekretāru Mareku Gruš-

kevicu. Uzziniet arī, kā jaunieši vērtē iespēju 

piedalīties Ēnu dienā un kāpēc šogad īpaši ak-

tualizējas diskusijas par brīvprātīgā darbu. 

 

 

Par studiju un studējošā kredītiem sadaļā 

„Aktuālais jautājums” stāsta Studiju un zinātnes 

administrācijas vadītājs Jānis Ķirsons, savukārt 

„Iespējamās misijas” skolotāja Inese Pelnēna 

aicina pedagogus izmantot izstrādāto interaktī-

vo mācību materiālu, kas rosina jauniešus do-

māt par savu veselību. 

 

Kā man pieteikties projektā? Vai varēšu saņemt 

stipendiju? Kuru no aktivitātēm izvēlēties? Šie 

un daudzi citi jautājumi pēdējo mēnešu laikā 

IZM atskan bieţi, tāpēc jau nākamajā nedēļā 

savos e-pastos saņemsit īpašu IZM informatīvā 

izdevuma pielikumu, kurš stāstīs par Eiropas 

Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspē-

jas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” iespējām. 

 

Februāra izdevumā lasiet arī par Starptautiskās 

dzimtās valodas dienas konkursu uzvarētājiem, 

uzziniet par iespējām iesaistīties konkursos, 

pieteikties semināriem un pretendēt uz stipendi-

ju saņemšanu, kā arī citas aktualitātes.  

 

Ar cieņu -       Komunikācijas nodaļa 
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Jau trešo gadu starptautiskās izglītības izstādes „Skola” 

ietvaros - no 25. līdz 28.februārim - risinās profesionālās 

meistarības konkurss „Jaunais profesionālis”. Šogad tajā 

piedalās 150 jauniešu no 55 Latvijas profesionālās izglītī-

bas iestādēm,  savu meistarību apliecinot sešās profesi-

onālajās jomās – mehatronikā, metālapstrādē, kokizstrā-

dājumu izgatavošanā, būvniecībā, viesmīlībā un skais-

tumkopšanā. 

 

Par prieku visiem apmeklētājiem sestdien, 27. februārī, no 

plkst. 12.00 līdz 15.00, ēdienu gatavošanas paraugdemons-

trējumu dalībnieki kopā ar saviem skolotājiem veidos atjautīgu 

kompozīciju no augļiem un dārzeņiem - „Manas skolas dārzs”. 

 

Konkursa mērķis ir veicināt izpratni par profesionālās izglītī-

bas nozīmīgumu Latvijas tautsaimniecībā un sekmēt Latvijas 

profesionālās izglītības attīstību. Vērojot konkursa norisi, iz-

stādes apmeklētājiem - skolēniem un profesionālās izglītības 

iestāţu topošajiem audzēkņiem - būs iespēja izprast daţādu 

profesiju specifiku un to apguvei nepieciešamās zināšanas un 

prasmes. 

 

Konkursu „Jaunais profesionālis” organizē IZM un IZM Valsts 

izglītības satura centrs (VISC). Plašāk par konkursa aktivitā-

tēm un iesaistītajām profesionālās izglītības iestādēm lasiet 

VISC mājaslapā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursa uzvarētājus izstāţu centrā “Ķīpsala” izglītības un 

zinātnes ministre T.Koķe sveiks svētdien, 28.februārī, 

plkst.15.00.  

 

Par uzvarētājiem jums stāstīsim marta izdevumā.  

Izstādes “Skola 2010” ietvaros risinās konkurss  

“Jaunais profesionālis 2010” 

http://www.visc.gov.lv/
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Sporta finansējuma piešķiršanas un uzraudzības sistēma tiek mērķtiecīgi pilnveidota 

Lai sakārtotu sporta finansēju-

ma piešķiršanas un finansēju-

ma izlietojuma uzraudzības 

sistēmu, IZM jau 2009.gada 

sākumā uzsākusi sporta pār-

valdības sistēmas reorganizāci-

ju. Strukturālo reformu kontek-

stā izvērtēta sporta pārvaldības 

sistēma un pabeigta valsts 

sporta iestāžu reforma. Tās 

mērķis bija nodrošināt, lai fi-

nanšu līdzekļi tiek novirzīti tu-

vāk sportistam, bērniem un 

jauniešiem, nevis iestāžu uztu-

rēšanai vai iestāžu administra-

tīvo izdevumu segšanai. Intervijā plašāk stāsta IZM valsts 

sekretārs Mareks Gruškevics. 

 

Kādas pārmaiņas skārušas IZM padotībā esošās sporta 

iestādes?  

Vēl 2009.gada sākumā IZM padotībā bija 14 sporta politikas 

īstenošanā iesaistītas iestādes, šobrīd palikušas tikai 2 – Mur-

jāņu Sporta ģimnāzija un valsts aģentūra „Latvijas Sporta 

muzejs”. Ar 2009.gada februāri slēgta Sporta pārvalde, ar 

1.septembri - Rīgas specializētās peldēšanas skola, Sporta 

pārvaldes specializētā tenisa skola un Sporta pārvaldes spe-

cializētā vingrošanas skola, bet līdz 2009.gada beigām reor-

ganizētas 8 valsts aģentūras – sporta izglītības iestādes. Tur-

klāt būtiski samazināts sporta nozares pārvaldīšanā iesaistīto 

darbinieku skaits – IZM Sporta departamentā šobrīd strādā 9 

darbinieki, vēl 2 darbinieki ar sporta jautājumiem nodarbojas 

IZM Finanšu departamentā. Salīdzinājumam – iepriekš tikai 

Sporta pārvaldē vien strādāja 35 darbinieki. 

 

Kāpēc IZM veica tik būtiskas pārmaiņas? 

Jo vairāk institūciju un organizāciju iesaistītas sporta finansē-

juma sadalē, jo lielāki finanšu resursi nepieciešami šo iestāţu 

administratīvajām vajadzībām – darbinieku atalgojumam, tel-

pu īrei un uzturēšanai, kas kopumā samazina finansējuma 

apmēru tā tiešajiem saņēmējiem - sportistiem, bērniem un 

jauniešiem. Tāpat grūtāk bija īstenojamas kontroles procedū-

ras, tāpēc jau 2008.gada beigās IZM izvērtēja sporta pārvaldī-

bas sistēmu IZM un, sākot ar 2009.gada februāri, tika mērķtie-

cīgi īstenotas plānotās reformas. Tas noticis ne bez asām 

diskusijām, taču ar rezultātu IZM ir apmierināta. 

 

Vai sporta aģentūru slēgšana nav ietekmējusi sportā ie-

saistīto bērnu un jauniešu skaitu? 

2009.gadā valsts aģentūrās daţādos sporta veidos darbojās 

1081 audzēknis. Lai nodrošinātu iespēju turpināt treniņus un 

nodarbības, kā arī sportisti un sporta treneri arī turpmāk sa-

ņemtu metodisko palīdzību, IZM attiecīgos finanšu līdzekļus 

dotācijas veidā novirza konkrētai sporta federācijai. Ir noslēgti 

24 trīspusējās sadarbības līgumi (IZM – Latvijas Sporta fede-

rāciju padome – sporta federācija), saskaņā ar kuriem katru 

mēnesi tiek pārskaitīti paredzētie līdzekļi treneru atalgoju-

mam. Turklāt finansētās treneru likmes ir tieši atbilstīgas ie-

priekš aģentūrās esošajām. 

 

Šogad ievērojami samazināts valsts budžeta finansējums 

sportam, un vajadzību ir daudz vairāk nekā iespēju. Kā 

notiek finansējuma sadale? 

IZM ir mainījusi pieeju finanšu līdzekļu sadalē, nodrošinot 

lielāku atklātumu un caurskatāmību. Plānojot 2010.gada spor-

ta budţetu, IZM paplašinājusi komisijas sastāvu, kurā iekļauti 

IZM, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Bobsleja federā-

cijas, Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Olimpiskās 

vienības, Latvijas Hokeja federācijas, Latvijas Vieglatlētikas 

savienības, Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Sporta 

izglītības iestāţu direktoru padomes pārstāvji. Plānojot valsts 

budţetu, finansējuma saņēmējiem nodrošināta iespēja iesais-

tīties lēmuma pieņemšanā par valsts budţeta līdzekļu sadali, 

ir iespēja izteikt priekšlikumus, pamatot finanšu pieprasījumu. 

Vienā no šādām sanāksmēm piedalījās pat vairāk nekā 80 

pārstāvju. 

 

Kā uzraugāt, vai piešķirtais sporta finansējums tiek izlie-

tots atbilstoši paredzētajam mērķim? 

Lai nodrošinātu IZM iedalīto valsts budţeta līdzekļu ekono-

misku un efektīvu izmantošanu, IZM 2010.gadā pilnveidojusi 

sadarbības līgumus, kas tiek slēgti ar finansējuma saņēmē-

jiem. Noteikts, ka administratīvo izdevumu segšanai var novir-

zīt ne vairāk kā 15% apmērā no piešķirtā finansējuma. Līgu-

mos ietverti arī papildu nosacījumi, piemēram, ka finansējuma 

saņēmēja pienākums ir rakstiski ar IZM saskaņot izmaiņas 

finanšu tāmē. Precizēti arī iesniedzamie dokumenti atskaitei 

par finanšu izlietojumu.  

Jau iepriekš esam apsprieduši  risinājumus, kas pieprasītu 

sporta organizācijas rīkoties atbildīgāk. Piemēram, konstatējot 

neatbilstošu valsts budţeta finansējuma izlietojumu, nākama-

jā gadā tiktu samazināts piešķirtā finansējuma apmērs vai, 

kamēr nav iesniegtas atbilstošas atskaites par iepriekšējo 

mēnesi, nākamajam mēnesim finansējums netiek pārskaitīts. 

Jārēķinās gan, ka šādas sistēmas ieviešanas sekas sākotnēji 

varētu izjust ne tikai sporta organizāciju atbildīgās amatperso-

nas, bet neizbēgami arī sportisti, no kā IZM līdz šim ir vēlēju-

sies izvairīties, taču nākotnē šāda pieeja tiks ieviesta. 

 

Kā vērtējat Valsts kontroles izteiktos secinājums revīzijā 

par sporta finansējuma administrēšanu? 

Lai turpinātu pilnveidot sporta finansējuma piešķiršanas un 

finansējuma izlietojuma uzraudzības sistēmu, IZM ieviesīs 

kopīgi ar Valsts kontroli izstrādātos ieteikumus valsts budţeta 

līdzekļu sportam administrēšanas uzlabošanai. Atbilstoši ie-

viešanas grafikam, lielāko daļu no ieteikumiem IZM plāno 

īstenot  jau līdz šī gada beigām. 

Intervija 
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Vēlas ielūkoties izglītības politikas veidotāju ikdienas darbā 

Jau ceturto gadu šogad, 17.februārī, Izglītības 

un zinātnes ministrija aktīvi iesaistījās Junior 

Achievment organizētajā Ēnu dienā.  

 

Daţādus IZM speciālistus „ēnoja” deviņi jaunieši 

– Aleksejs Lukjančikovs no Jelgavas 

6.vidusskolas, Jekaterina Fjodorova no Liepājas 

12.vidusskolas, Kristiana Lauciņa-Veinere no 

Iecavas vidusskolas, Elīna Auzāne no Rīgas 

Franču liceja, Anna Zvejniece no Krimuldas vi-

dusskolas, Baiba Brūmale no Rīgas Komercģim-

nāzijas, Darja Gordejeva no Rīgas 

40.vidusskolas, Elīna Eida no Rīgas pilsētas 

2.ģimnāzijas un Kristīne Valtere no Jelgavas 

Valsts ģimnāzijas. Savukārt izglītības un zinātnes 

ministres Tatjanas Koķes darbam trīs „ēnas” – 

Vladlena Borovkova no Jelgavas Amatniecības 

vidusskolas, Linda Eizāne no Balvu Amatniecības 

vidusskolas un Anete Jankovska no Āgenskalna 

Valsts ģimnāzijas, sekoja līdzi 25.februārī.  

 

Motivācijas vēstulēs jaunietes rakstīja, ka vēlas 

uzzināt vairāk par ministres darbu, par augstākās izglītības 

iespējām, jo tuvākajā laikā jāizdara izvēle par turpmākajām 

studijām, tāpat skolnieces pauţ vēlmi paplašināt savu redzes-

loku par lēmumu pieņemšanu izglītības jomā, par darbiem 

saistībā ar mācību procesa uzlabošanu. 

 

Ministre savas „ēnas” iepazīstināja ar ēkas, kurā atrodas Izglī-

tības un zinātnes ministrija, vēsturi un ka ministrija šajās tel-

pās – Vaļņu ielā 2, atrodas kopš 1938.gada. Tāpat T.Koķe 

pastāstīja par savu kabinetu, par tā vēsturisko vērtību, jo tajā 

atrodas Anša Cīruļa veidotas mēbeles, kā arī iepazīstināja ar 

bijušo izglītības ministru portretu galeriju. 

 

Jau no paša rīta IZM notika darba sanāksme par nepiecieša-

majām pārmaiņām augstākajā izglītībā un zinātnē, kas vien-

laikus bija arī sagatavošanās pēcpusdienā paredzētajai Latvi-

jas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes sēdei. 

Pēc tam bija īsa tikšanās par vispārējās un profesionālās iz-

glītības finansēšanas kārtības jautājumiem. 

 

Rīta pusē ministre kopā ar „ēnām” sniedza interviju ziņu aģen-

tūras BNS portālam „Baltic Bussines Service”, bet pēc tam 

kopīgi devās uz izstāţu centru „Ķīpsala”, kur atklāja starptau-

tisko izglītības izstādi „Skola 2010”. 

 

Pēcpusdienā ministre un viņas „ēnas” piedalījās Latvijas Tir-

dzniecības un rūpniecības kameras Padomes sēdē, kurā noti-

ka diskusija par nepieciešamajām pārmaiņām augstākajā 

izglītībā un zinātnē. Pēc tam bija tikšanās ar Ķīnas Tautas 

Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republi-

kā Čenu Venzju. Pēc tam „ēnas” ar ministri dalījās savos ie-

spaidos par šo dienu, kā arī kopā ar Valsts izglītības satura 

centra direktoru Gunti Vasiļevski diskutēja par daţādiem izglī-

tības jautājumiem, īpaši ieinteresējoties par jauno dabaszināt-

ņu un matemātikas mācību saturu, par tā tapšu un īstenoša-

nu. 

 

Savukārt dienas noslēgumā, atsaucoties vēstnieka uzaicinā-

jumam, „ēnas” kopā ar ministri viesojās Ķīnas vēstniecībā, kur 

notika īpašs ķīniešu laternu festivāls. 

 

T.Koķe saka: „Esmu priecīga par savām „ēnām”, par viņu 

atvērtību, zināšanām, spēju argumentēt. „Ēnu diena” bija sav-

starpēji bagātinošs un noderīgs pasākums. Tādēļ jo īpaši ie-

priecina lielā jauniešu interese”. Ministre uzskata, ka dalība 

„Ēnu dienā” sniedz iespēju jauniešiem tuvāk iepazīt izvēlēto 

jomu, vairo viņu personisko pieredzi un dod ierosmes nāka-

mās profesijas un karjeras izvēlē. Savām „ēnām” ministre 

novēlēja izvirzīto mērķu sasniegšanu un sapņu piepildījumu. 

 

"Tā ir unikāla iespēja, ko man sniedza izglītības un zinātnes 

ministre Tatjana Koķe, ielūkoties, izprast saspringto un 

atbildīgo uzdevumu – rūpēties par Latvijas nākotnes cerībām 

jeb izglītotu un inteliģentu jauno paaudzi. Esmu patiesi 

gandarīta un priecīga par pavadīto dienu, jo ieguvu jaunas 

zināšanas, iedvesmu un cerību, ka Latviju gaida gaiša 

nākotne, jo progresu var nodrošināt tikai inteliģenta 

sabiedrība, par ko patiesi domā un rūpējās ministre Tatjana 

Koķe. Guvu pārliecību, ka tautai ir ne tikai jāprasa no valdības 

rīcība un jānosoda paveiktais, bet gan jāsāk darīt un tiekties 

uz augšu arī pašiem, nevis jāgaida, ka visu paveiks kāds cits 

mūsu vietā," pēc Ēnu dienas saka Linda Eizāne no Balvu 

Amatniecības vidusskolas. 

   

Ēnu diena 

No kreisās - Anete Jankovska, Vladlena Borovkova, izglītības un zinātnes ministre 

Tatjana Koķe un Linda Eizāne 
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17.februārī IZM informatīvā izdevuma vei-

dotājiem bija iespēja tikties ar ēnām nefor-

mālā sarunā, kuras laikā jaunieši diskutēja 

ne tikai par Ēnu dienas nepieciešamību, 

bet iejutās izglītības politikas veidotāju 

„ādā” un diskutēja par citiem jautājumiem, 

piemēram - kur iegūt augstāko izglītību – 

Latvijā vai tomēr ārzemēs? 

 

Jāsāk “ēnot” 10.klasē 

 

To, ka Ēnu diena ir ļoti noderīgs un nepiecie-

šams pasākums, atzīst visi. Vienīgā piebilde – 

12.klasē ēnošana gan varot izrādīties ne-

daudz par vēlu. „Man ļoti ţēl, ka noslinkoju un 

ēnu dienai nepieteicos iepriekšējos gados – 

10.un 11.klasē. Nu jau priekšstats par to, ko 

es gribētu vai negribētu darīt, ir izveidojies. 

Šodien secināju, ka noteikti negribētu strādāt 

tā, lai lielāko daļu ikdienas aizņem darbs ar 

papīriem,” saka Baiba. Savukārt Elīna, kura 

pagājušajā gadā ēnojusi Ārlietu ministrijas 

speciālistu, bet šogad IZM Sporta departa-

menta direktori, gandarīta saka: „Šodienas 

notikumi manī nostiprināja pārliecību, ka savu dzīvi noteikti 

vēlos saistīt ar sporta jomu”.  

 

Arī valsts sekretāra ēna Aleksejs Lukjančikovs, kurš savu 

dzīvi nolēmis saistīt ar pedagoģiju, pārliecināts, ka ir ļoti vērtī-

gi pavērot „no iekšpuses” tās iestādes darbību, kas veido iz-

glītības politiku valstī. Viņam nācies piedalīties ne tikai vairā-

kās apspriedēs, bet arī būt klāt intervijā, kad valsts sekretārs 

atbildējis uz sporta ţurnālista jautājumiem. „Spraiga diena!” 

atzīst puisis. 

 

Jaunieši neslēpj, ka jutušies mazliet pārsteigti, staigājot pa 

ministrijas telpām, kas neesot tik „glaunas”, kā varbūt var se-

cināt, vērojot siţetus televīzijā. Bet par ierēdņu algām runājot 

- nē, tas neesot viņu sapņu atalgojums. 

 

Par daudz priekšmetu? 

 

Kad aizsākas diskusija par Latvijas izglītības sistēmu, katram 

ir kas sakāms. Daļa jauniešu domā, ka nav pareizi vidussko-

las posmā likt apgūt tik daudz mācību priekšmetu.  

 

„Daudzi no mums droši vien būs dzirdējuši sakām savus ve-

cākus vai vecvecākus – es pabeidzu skolu uz pieciniekiem. 

Tagad, dzirdot, kad kādam vidējā atzīme ir 9,5, tu skaties uz 

viņu un domā – vai tiešām tas ir iespējams?” pārdomās dalās 

Baiba. Viņasprāt, vidusskolā būtu nepieciešama lielāka izvēle, 

kurus mācību priekšmetus apgūt, ņemot vērā to jomu, kuru 

jaunietis izlēmis studēt. 

 

Jaunieši domā, ka tieši pārāk lielais apgūstamo priekšmetu 

skaits ir iemesls, kāpēc daudzi uz skolu iet nevis ar prieku, bet 

kā pildot pienākumu. „Skolēniem ir jāiemāca atbildības sajūta 

un sevis piespiešana varbūt arī attaisnojas, tomēr mēs gribētu 

uz katru stundu iet ar prieku” - tāds ir viedoklis.  

 

Plašas debates izvērtās par vērtēšanas sistēmu un īpaši - 

sporta stundām. Visi sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka 

sportu nekādā gadījumā nedrīkst vērtēt ar atzīmēm un tās 

nedrīkst ietekmēt vidējo atzīmi. Sporta stundai ir jāveicina 

veselīgs dzīvesveids, jāieaudzina pārliecība, cik liela nozīmes 

mūsu dzīvē ir kustībām, bet nekādā gadījumā nedrīkst vērtēt 

ar atzīmi, cik ātri tu spēj, piemēram, noskriet krosu. Pozitīvi 

gan esot tas, ka, beidzot vidusskolu, sportā vairs nav jākārto 

ieskaite.   

 

Mācīties Latvijā vai tomēr doties uz ārzemēm?  

 

Arī šajā jautājumā sarunas dalībnieku domas dalījās. Daļa 

pilnībā atbalsta gan studijas, gan darbu ārzemēs. Viens no 

iemesliem – tev ir iespēja iepazīt citu valstu kultūru un cilvē-

kus, jo ārzemēs ir ļoti daudznacionāla studentu sabiedrība, 

kas šķiet ļoti simpātiski. Tā ir arī izdevība mācīties pieņemt 

citādi domājošos, ar ko Latvijā tomēr ir lielas problēmas. Sa-

vukārt citi jaunieši uzskata, ka ir jābūt savas valsts patriotam, 

īpaši šajā laikā. „Es neatbalstu braukšanu prom un uzskatu, 

ka Latvijā var iegūt tikpat kvalitatīvu izglītību, kā jebkurā citā 

valstī. Šo pārliecību man stiprinājusi skola, skolotāji, īpaši 

latviešu valodas skolotāja,” saka Aleksejs, kurš mācās mazā-

kumtautību skolā. 

 

„Es atbalstu studijas ārzemēs, bet pati nedotos prom. Labāk 

gribu palikt Latvijā, te mācīties, atrast labu darbu. Protams, 

mani daudz kas neapmierina, kas notiek Latvijā, bet apzinos, 

- ja visi jaunie cilvēki dosies prom, kāda būs Latvija pēc ga-

diem?” saka Anna.    

 

IZM mājaslapā ir apskatāma fotogalerija no Ēnu dienas IZM. 

Turpinājums no 4.lpp. 

IZM valsts sekretārs Mareks Gruškevics un viņa ēna Aleksejs Lukjančikovs, Elīna 

Auzāne un viņas ēnojamā - Komunikācijas nodaļas vadītāja Dace Jansone - Klasiņa. 

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/foto.html
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Dr.hab.paed., prof. Tatjana Koķe, 

 izglītības un zinātnes ministre: 

 

Salīdzinoši īsā laikā – gada intervālā, IZM kopā ar sadarbības 

partneriem spējusi secīgi īstenot – no idejas līdz praktiskai 

darbībai – pedago-

giem un izglītībai 

kopumā tik nozīmī-

go ESF aktivitāti 

„Pedagogu konku-

rētspējas veicināša-

na izglītības sistē-

mas optimizācijas 

apstākļos”. Atcero-

ties idejas veidoša-

nās un attīstības 

gaitu, un man arī 

personīgi dodoties 

uz Briseli pie atbildī-

gā komisāra, lai 

argumentētu un 

panāktu šīs idejas 

īstenošanu dzīvē, 

šobrīd varu teikt – 

iesākums nebija 

vienkāršs. Bieţi vien 

nebija viegli rast 

dzirdīgas ausis šai mūsu izlolotajai un izglītības sabiedrībā tik 

atbalstītajai iniciatīvai.  

 

Kristīne Vāgnere, IZM valsts sekretāra vietniece nozares 

politikas jautājumos: 

 

Iespēja piedalīties tiek dota katram, tomēr vienlaikus mēs visi 

mācāmies strādāt kopā – reģionālajos semināros, viedokļu 

apmaiņās un priekšlikumos. Ne viss notiek tik ātri un bez 

starpgadījumiem, kā mums visiem to gribētos – daţu brīdi 

vēlme doties straujos soļos uz priekšu bremzējas ar formālu 

vai likumdošanā paredzētu prasību slogu. Tomēr priekšlikumi, 

kuri tiek pārrunāti gan novados un skolu kolektīvos, gan arī 

ministrijā, palīdz atrast pareizo vidusceļu.  Esam bijuši gandrīz 

visos novados un lielajās pilsētās, uzklausījuši skolotājus, ar 

kuriem kopā ir sagatavoti precizējumi metodikās.  Šis projekts 

nav akmens celtne, kura vienreiz uzbūvēta un ir kā sastindzis 

piemineklis, tas ir maināms, uzlabojams un pilnveidojams. 

 Baiba Bašķere, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrības (LIZDA) speciāliste vispārējās izglītības 

jautājumos: 

 

Projektā piedāvātās iespējas ir veids, kā šobrīd risināt ar izglī-

tības jomu un tajā 

strādājošajiem saistī-

tās problēmas, kā arī 

analizēt pedagogu 

profesionālās kompe-

tences ietekmi uz iz-

glītības kvalitāti. 

 

Pats projekts un sko-

lotāju izteiktās vēlmes 

gan pārkvalificēties, 

gan iegūt papildu kva-

lifikāciju, gan novērtēt 

sava darba kvalitāti, 

noteikti radīs pārdo-

mas augstskolu līmenī 

attiecībā uz pedago-

ģiskajām studiju prog-

rammām. Iespējams, 

augstskolas gūs 

skaidrāku priekšstatu 

– kādas studiju prog-

rammas pedagogam nepieciešams piedāvāt, lai viņš jau 

augstskolā tiktu sagatavots pasniegt vairākus mācību priekš-

metus. 

 

Ģertrūde Zabašta, Dobeles 1.vidusskolas direktore, Dobe-

les 1.vidusskolas skolotāju profesionālās darbības vērtē-

šanas komisijas vadītāja: 

 

Pozitīvi, ka skolotājs, analizējot savu darbību un apgūstot 

jaunas profesionālās zināšanas, pilnīgo savas profesionālās 

kompetences, viņa darba stilā parādās jaunas iezīmes. Iegu-

vēji ir skolēni, un tas ir guvums skolai kopumā. Pieaug skolo-

tāja atbildība, jo darbība projektā nav skolas vadības uzspies-

ta, bet pašu skolotāju brīvprātīga izvēle. Skolotājs, pamatīgi 

izvērtējot savu pēdējo gadu veikumu, pats atrod savas darbī-

bas plusus un mīnusus un citādāk, jau daudz izprotošāk, po-

zitīvāk un ieinteresētāk paskatās uz skolas vadības izteikta-

jiem priekšlikumiem un kopējiem skolas darbības mērķiem. 

Top īpašs pielikums par projektu  

“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

     Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības    

sistēmas optimizācijas apstākļos 
Projekta mērķis - veicināt pedagogu konkurētspēju izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos 

Mērķgrupa - vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, tai skaitā - 

profesionālās ievirzes, interešu izglītības un pirmsskolas izglītības pedagogi, kuri pēc 

izglītības sistēmas optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai 

kuriem ir risks zaudēt darbu skolā 

Sadarbības partneri - novadu un republikas pilsētu pašvaldības 

Dalība projektā: līdz 2010.gada 25.februāri iesaistīti 8445 pedagogi 

Projekta kopējais finansējums – Ls 20 000 000, no tiem Ls 17 000 000 - 

Eiropas Sociālā fonda finansējums, Ls 3 000 000 - nacionālais publiskais finansējums 

Projekta īstenošanas laiks – no 2009.gada oktobra līdz 2012.gada martam. 

Projekta rezultāti: vairāk nekā par 17 400 pedagogu pilnveidos zināšanas un 

prasmes 

Kontakinformācija: projekta vadītāja Evija Papule, tālr.29340097 

2009.gada 5.oktobrī IZM uzsāka īstenot vērienīgu un finansiāli apjomīgu Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Šobrīd daudzos novados projekta 

pirmajā posmā iesaistītie pedagogi jau pabeiguši atskaišu un savas līdzšinējās darbības apliecinājuma veidošanu, 

savukārt daudzi citi vēl tikai gatavojas iesaistīties kādā no aktivitātēm. 

 

Jautājumu ir daudz, tāpēc nākamnedēļ, 5.martā, pie jums dosies IZM informatīvā izdevuma speciālais pielikums. Tajā uz 

pedagogus interesējošiem jautājumiem atbildēs projekta vadītāja Evija Papule, varēsit lasīt IZM, LIZDA, novadu projektu 

koordinatoru, skolu direktoru un pedagogu viedokļus par projektu. Šodien – neliels ieskats topošajā izdevumā. 
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Augstskolu  infrastruktūru  modernizēšanā ieguldīs vairāk nekā 100 miljonu latu  

IZM pilnībā noslēgusi vērtēša-

nas procesu Eiropas Reģionā-

lās attīstības fonda (ERAF) akti-

vitātē „Augstākās izglītības 

iestāžu telpu un iekārtu moder-

nizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā 

skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas ie-

spējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”.  

 

4.janvārī vērtēšanas komisija 30 projektu iesniegumus ap-

stiprināja ar nosacījumu. Februārī augstskolas lēmumos ie-

tvertos  nosacījumus  ir izpildījušas, līdz ar to var uzsākt ap-

jomīgo projektu īstenošanu, lai uzlabotu augstākās izglītības 

kvalitāti un pieejamību, modernizējot augstākās izglītības 

iestāţu infrastruktūru un augstskolu nodrošinājumu ar iekār-

tām, aprīkojumu un tehnoloģijām. No apstiprinātajiem pro-

jektiem trīs ir privāto izglītības iestāţu izstrādātie projekti, 

pārējie-  valsts dibināto augstskolu un koledţu infrastruktū-

ras modernizācijas projekti. 

 

Apstiprināto projektu iesniegumu finansējuma kopējās izmak-

sas 100 854 102 LVL, no tām  ERAF finansējums  - 85 258 

415 LVL, valsts budţets - 7 269 650 LVL, privātais finansē-

jums - 306 624 LVL,  cits finansējums - 7 469 344 LVL, un 

neattiecināmās izmaksas - 550 069 LVL. 

 

Ministru kabineta (MK) noteikumi par šīs aktivitātes īstenoša-

nu paredz, ka infrastruktūras uzlabošanas un tehnoloģiju un 

iekārtu modernizēšanas projektus izstrādā un veic tās augst-

skolas,  kuras  nodrošina  studijas dabaszinātnēs, matemātikā 

un informācijas tehnoloģijās, inţenierzinātnēs,  būvniecībā, 

veselības aprūpē, vides aizsardzībā, radošās industrijās, lauk-

saimniecībā, meţsaimniecībā, zivsaimniecībā vai veterinārijā.  

 

Tāpat, atbilstoši MK noteikumiem,  projektus izstrādāt tika 

aicinātas tās augstskolas, kas nodrošina  pedagogu izglītību, 

kas ir saistīta ar prioritārajām izglītības tematiskajām grupām 

vai jomām, tai skaitā, dabaszinātņu skolotājs, matemātikas 

skolotājs, informātikas skolotājs, speciālās izglītības skolotājs, 

surdopedagogs (surdotulks). Projektus izstrādāt tika uzaicinā-

tas arī augstskolas, kurās, sākot no 2007.gada 1.oktobra, 

studē personas ar funkcionāliem traucējumiem.  

 

Lielākie projekti šajā aktivitātē ir apstiprināti Latvijas Universi-

tātei - vairāk nekā 22,7 milj. LVL apmērā un Rīgas Tehniskajai 

universitātei – vairāk nekā 19,8 milj. LVL. Savukārt mazākie 

apstiprinātie projekti ir Latvijas Jūras akadēmijai, Liepājas 

Jūrniecības koledţai un Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, 

kas ir tuvu noteiktajai minimālai   projekta summai. MK notei-

kumi nosaka, ka  šajā aktivitātē projekta minimālā izmaksu 

kopsumma ir ne mazāka par 70 280 latiem, bet   projekta 

maksimālā kopsumma nepārsniedz  26 706 552 latus.  

 

Apstiprinātajos projektos ir plānoti izglītības institūciju ēku, 

telpu un infrastruktūras rekonstrukcijas un renovācijas darbi, 

augstskolu bibliotēku modernizēšana, telpu pielāgošana per-

sonām ar funkcionāliem traucējumiem, augstskolu apkārtnes 

labiekārtošana, kā arī iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju no-

drošināšana.   

Lielākais šajā aktivitātē apstiprinātais projekts ir Latvijas 

Universitātei - vairāk nekā 22,7 milj. LVL apmērā . 

Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1, iespējams 

aplūkot izstādi “Leonardo ģēnijs”.  

 

Leonardo da Vinči (1452.-1519.) ir visapbrīnojamākā Rene-

sanses laika personība gan mākslā, gan veselā virknē citu 

jomu: fizikā, mehānikā, anatomijā, astronomijā un citās.  

  

Uz Rīgu atceļojuši vairāk nekā piecdesmit modeļu – lidojošās, 

ūdens mašīnas, kara mašīnas, tiltu konstrukcijas, mašīnas 

daţādu darbu veikšanai: kanālu tīrīšanai, tekstilraţošanai, 

smagumu celšanai un pārvietošanai, mērierīces u.c. mērītāji. 

  

Izstādi apmeklēt var tikai grupās (sākot no 6 personām), ie-

priekš piesakoties pa tālr. 67089850, 29191112 vai e-pastu: 

daina.ostrovska@rtu.lv. Ieeja - bez maksas. 

  

Plašāka informācija Rīgas Tehniskās universitātes mājaslapā 

Aicina apmeklēt izstādi “Leonardo ģēnijs”  

Interesanti 

http://www.rtu.lv/content/view/196/1042/lang,lv/
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Vispārējās izglītības iestāţu skolēniem 2010./2011.mācību 

gads sāksies 2010.gada 1.septembrī. 1.-8.klašu un 10.-

11.klašu skolēniem mācību gads beigsies 2011.gada 

31.maijā, 9.klašu skolēniem mācības beigsies 2011.gada 

20.maijā, bet mācību gads noslēgsies 10.jūnijā, savukārt 

12.klasēm mācības beigsies 2011.gada 20.maijā, bet mācību 

gads - 17.jūnijā. 

 

Pirmais semestris skolās ilgs no 2010.gada 1.septembra līdz 

2010.gada 23.decembrim; otrais semestris - no 2011.gada 

6.janvāra līdz 31.maijam (izņemot 9. un 12.klases skolēnus, 

kuriem otrais semestris noslēgsies attiecīgi 10. un 17.jūnijā). 

Rudens brīvdienas noteiktas no 2010.gada 25. līdz 

29.oktobrim; ziemas brīvdienas – no 2010.gada 27.decembra 

līdz 2011.gada 5.janvārim; pavasara brīvdienas – no 2011. 

gada 21.marta līdz 25.martam; vasaras brīvdienas – no 

1.jūnija līdz 31.augustam (izņemot 9. un 12.klašu skolēnus, 

kuriem brīvdienas eksāmenu dēļ sāksies vēlāk). 

Tāpat kā līdz šim izglītības iestāde patstāvīgi pieņems lēmu-

mu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases skolē-

niem otrajā semestrī. Otrajā semestrī izglītības iestādēs pare-

dzēta  projektu nedēļa, kuras norises laiku katra skola noteiks 

pati. 

Ja mācību gada laikā iestāsies ārkārtējas situācijas, kuras 

iepriekš nevar paredzēt, un kuru rezultātā ilgstoši (vismaz 

vienu nedēļu) nebūs iespējams nodrošināt mācību procesu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinā-

tājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējas situācijas apstākļus, būs 

tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–

8.klasēm un 10.–11.klasēm.   

 

MK noteikumos pirmo reizi iekļauts punkts, saskaņā ar kuru 

pašvaldība pēc izglītības iestādes direktora ierosinājuma var 

patstāvīgi pieņemt lēmumu par ziemas brīvdienu pagarināša-

nu par vienu vai divām dienām, norādot datumus šo dienu 

atstrādāšanai 2010./2011.mācību gadā. Šis papildinājums 

ieviests, ņemot vērā izglītības speciālistu un pašvaldību iero-

sinājumu saistībā ar Pareizticīgo Ziemassvētkiem, kurus svin 

daudzas ģimenes, bieţi apciemojot tuviniekus arī ārpus Latvi-

jas. 

 

"Noteikumi par 2010./2011.mācību gada un mācību semestru 

sākuma un beigu laiku" 2010.gada 2.februārī apstiprināti MK, 

ar tiem var iepazīties IZM mājaslapā 

 

Zināmi nākamā mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki 

Aktualitātes 

Studiju un studējošo kredītus varēs saņemt arī eiro valūtā 

Turpmāk studiju un studējošo kredītus no kredītiestādes lī-

dzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu varēs saņemt eiro 

valūtā – to paredz IZM sagatavotie un valdībā apstiprinātie 

grozījumi normatīvajos aktos. Pēc kredīta ņēmēja izvēles kre-

dītus varēs izsniegt arī latos kārtējam gadam noteiktā valsts 

izsniedzamā galvojuma ietvaros.   

 

Noteikumu projekts izstrādāts, lai turpmāk par izsniegtajiem 

kredītiem samazinātu procentu maksājumus kredītiestādēm. 

Kredītiem, kas izsniegti eiro valūtā, tiks piemērota EURIBOR 

procentu likme, kurai pieskaitīta kredītiestādes procentu lik-

mes starpība ar minēto procentu likmi. Tā kā EURIBOR pro-

centu likmes ir ievērojami zemākas nekā latu aizdevumu RI-

GIBOR procentu likmes, arī procentu maksājumu kopējais 

apmērs par izsniegtajiem kredītiem samazināsies. Plānotais 

valsts budţeta līdzekļu izdevumu samazinājums: 2011.gadā – 

783,7 tūkstoši latu, 2012.gadā – 1704 tūkstoši latu un 

2013.gadā – 2937 tūkstoši latu. 

 

Noteikumu projekts precizē kredīta dzēšanas kārtību kredīta 

ņēmējiem, kuri strādā nepilnu darba laiku. Pašreizējā kārtība 

paredz - ja kredīta ņēmējs strādā nepilnu darba laiku, bet ne 

mazāk par pusi no pilnā darba laika, par katru pilnu nostrādā-

to gadu viņam dzēš tikai pusi no kredīta summas, kas šajā 

gadā ir jāatmaksā. Pusi no kredīta summas, kas gadā ir jāat-

maksā, dzēš visiem kredīta ņēmējiem, neatkarīgi no viņu ne-

pilnā darba laika ilguma. Šobrīd daudzās valsts un pašvaldību 

iestādēs, lai ekonomētu valsts budţeta līdzekļus, strādājoša-

jiem tiek noteikts nepilns darba laiks. Tāpēc, lai nodrošinātu 

vienlīdzības principa ievērošanu kredītu dzēšanā strādājoša-

jiem, kuri strādā nepilnu darba laiku, noteikumu projekts pa-

redz, ka par katru attiecīgajā profesijā nostrādāto gadu pēc 

studiju beigšanas kredīta ņēmējam dzēš daļu no attiecīgajā 

gadā atmaksājamās kredīta summas proporcionāli darba lai-

kam. 

 

Noteikumu projekts paredz, ka kredīta ņēmējam, kuram pie-

šķirts bezdarbnieka statuss, kredīta atmaksas termiņš turp-

māk tiks pagarināts līdz pat diviem gadiem. 

 

Grozījumi MK noteikumos "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmak-

sāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītie-

stādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 

2010.gada 9.decembrī apstiprināti Ministru kabineta sēdē, ar 

tiem var iepazīties IZM mājaslapā. 

 

Pēc noteikumu apstiprināšanas IZM saņemti daudzi jautājumi, 

uz kuriem atbildes lasiet šodienas izdevuma 18.lpp., sadaļā 

“Aktuālais jautājums”. 

http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/mk-noteikumi/vispareja-izglitiba/4664.html
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/mk-220-29052001.pdf
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Latvijā nepieciešams sakārtot tiesisko bāzi, kas regulē 

brīvprātīgā darbu, kā arī jāveicina brīvprātīgā darba atzī-

šana sabiedrībā, rīkojot sociālās kampaņas un populari-

zējot pozitīvo pieredzi – tie ir galvenie secinājumi, kas 

tika izteikti IZM organizētajā publiskajā diskusijā par Eiro-

pas brīvprātīgā darba gadu. 

 

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Padomes lēmumu 

2011.gads būs Eiropas brīvprātīgā darba gads. Lai varētu 

izstrādāt un 2010.gada otrajā pusgadā Eiropas Komisijai ie-

sniegt apstiprināšanai Eiropas brīvprātīgā darba gada darba 

programmu, kurā nepieciešams identificēt Latvijas prioritātes 

un noteikt atbilstošas atbalstāmās aktivitātes, IZM Politikas 

koordinācijas departamenta Jaunatnes politikas nodaļa 

19.februārī organizēja publisku diskusiju „Plānojot Eiropas 

brīvprātīgā darba gadu, veicinot aktīvu pilsoniskumu (2011)”. 

Diskusijā piedalījās 39 dalībnieki, kuri pārstāvēja gan valsts 

un pašvaldību institūcijas, gan arī nevalstiskās organizācijas. 

 

Saskaņā ar ES atjaunoto sociālo programmu, Eiropas gada 

virsmērķis ir veicināt un atbalstīt dalībvalstu, vietējo un reģi-

onu iestāţu un pilsoniskās sabiedrības centienus radīt tādus 

nosacījumus, kas ir labvēlīgi brīvprātīgā darba veikšanai ES. 

 

Eiropas Brīvprātīgā darba gadam ir četri mērķi: 

 

Brīvprātīgajam darbam labvēlīgas vides veidošanas darbs 

ES. Padarīt brīvprātīgo darbu par sabiedriskās līdzdalības 

un tiešu personisku darbību veicināšanas sastāvdaļu ES 

mērogā; 

Brīvprātīgā darba organizāciju pilnvaru palielināšana un 

brīvprātīgā darba kvalitātes uzlabošana. Vienkāršot brīv-

prātīgo darbu un veicināt sadarbības tīklu veidošanu, mo-

bilitāti, sadarbību starp brīvprātīgajām organizācijām un 

citām nozarēm ES mērogā; 

Brīvprātīgā darba atzīšana. Veicināt atbilstošas ierosmes 

fiziskām personām, uzņēmumiem un brīvprātīgā darba 

veicināšanas organizācijām. 

Izpratnes veicināšana par brīvprātīgā darba vērtību un 

nozīmi. Uzlabot vispārējo izpratni par brīvprātīgā darba 

iniciatīvas būtību. 

 

Saskaņā ar šiem mērķiem Eiropas gada aktivitātes Eiropas un 

arī dalībvalstu mērogā būs vērstas uz labās prakses apmaiņu, 

kā arī uz saziņas un izpratnes veicināšanu, piemēram, organi-

zējot plaša mēroga pasākumus, kuros iesaistītas visas ieinte-

resētās personas. 

 

IZM notikušās publiskās diskusijas laikā tika akcentēti vairāki 

jautājumi saistībā ar brīvprātīgā darba turpmāku attīstību Lat-

vijā, kas varētu tikt akcentēti Eiropas gada ietvaros. Svarīgi ir 

izpētīt un analizēt brīvprātīgā darba esošo sistēmu, tajā skai-

tā, brīvprātīgā darba īstenošanā iesaistītās puses, to ieguldī-

jumu tautsaimniecības attīstībā, daţādus brīvprātīgā darba 

ekonomiskos, sociālos un politiskos aspektus. Nepieciešama 

būtu brīvprātīgā darba organizēšanas un īstenošanas iespēja-

mās atbalsta sistēmas modelēšana, kas ietvertu konkrētas 

rekomendācijas nepieciešamajām izmaiņām valsts un pašval-

dību politikā, attīstības plānošanas dokumentos un tiesību 

aktos. Lai popularizētu brīvprātīgā darbu, jāveic informatīvi 

pasākumi par brīvprātīgā darba iespējām, brīvprātīgā darba 

popularizēšanas pasākumi, jāizstrādā brīvprātīgā darba atzī-

šanas instrumenti. 

 

19.februārī notikušās publiskās diskusijas rezultātus plānots 

izmantot, sagatavojot Eiropas brīvprātīgā darba gada darba 

programmu. 

 

Ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu „Par Eiropas gadu 

brīvprātīgam darbam aktīvas pilsonības veicināšanai (2011. 

gads)” var iepazīties Ministrijas mājaslapas sadaļā „Nozaru 

politika - Jaunatne”, kurā minētas iniciatīvas, kas saistītas ar 

Eiropas gada mērķiem. 

 

Kontaktinformācija: Evija Čudare, IZM Politikas koordinācijas 

departamenta Jaunatnes politikas nodaļa, tālr.67047981, e-

pasts: evija.cudare@izm.gov.lv 

Diskutē par Eiropas brīvprātīgā darba gada aktualitātēm 

Jaunatnes politika 

Diskusijas dalībnieki strādāja vairākās darba grupās.  

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/EBDG.html
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/EBDG.html
mailto:Evija.cudare@izm.gov.lv
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19.februārī Rīgā, Eiropas Savienības mājā, norisinājās 

Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākums, kura 

ietvaros tika apbalvoti arī konkursu uzvarētāji. 

 

„Eiropas Valodu dienā 2009” Latviešu valodas aģentūra Latvi-

jas vispārizglītojošo skolu 1. līdz 4. klašu skolēnus aicināja 

piedalīties zīmējumu konkursā „Skaista mana tēvu zeme par 

visām zemītēm", bet 5. līdz 12. klašu skolēnus – literāro darbu 

konkursā „Iededzies par savu tautu, valsti un valodu!". Kon-

kursu mērķis – popularizēt latviešu valodu, sekmēt valodas kā 

vērtības apzināšanos un veicināt nacionālās pašapziņas pa-

augstināšanos. 

 

Literāro darbu vērtēšanā tika ņemta vērā literārā darba atbil-

sme tematam, radošums un oriģinalitāte, kā arī prasme paust 

savas domas koptā latviešu valodā. Savukārt zīmējumu kon-

kursam iesniegtos darbus vērtēja pēc zīmējumu atbilsmes 

tematam, radoša risinājuma un oriģinalitātes.  

 

Literāro darbu un zīmējumu konkursa ţūrijas komisijā darbo-

jās Latviešu valodas aģentūras, UNESCO LNK, Eiropas Ko-

misijas pārstāvniecības Latvijā, tulkošanas biroja „Skrivanek” 

un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pār-

stāvji, kuri ar lielu interesi iepazinās ar visiem darbiem. Ţūrijas 

komisija bija patiesi aizkustināta par skolēnu talantu un savas 

zemes mīlestību!  

 

Literāro darbu konkursa  

„Iededzies par savu tautu, valsti un  valodu” uzvarētāji 

 

5.–6. klašu grupā 1.vieta – Katrīna Blūma (Gulbīša vidus-

skolas 5.klase), 2. vieta – Rihards Kudiņš (sākumskolas 

„Taurenītis” 6.klase), 3. vieta – Rūdolfs Dāvis Lācis 

(Rencēnu pamatskolas 6. klase). Atzinība – Veronika Kos-

trova (Rīgas Anniņmuiţas vidusskolas 5. b klase) un Ivo Ka-

piņš (Mālpils vidusskolas 6. klase). 

 

7.–9. klašu grupā 1.vieta – Ilva Akermane (Malienas pamat-

skolas 8.klase), 2.vieta – Ieva Lukševiča (Kuldīgas pamat-

skolas Basu filiāles 8.klase), 3.vieta – Armīns Janiks 

(Mālupes pamatskolas 9.klase). Atzinība – Anete Dzene 

(Vecpiebalgas vidusskolas 7.klase), Ance Šatrovska 

(Vecpiebalgas vidusskolas 9. klase), Viktorija Mikute 

(Grobiņas vidusskolas 9.v klase). 

 

10.–12. klašu grupā 1.vieta – Jānis Mjasņikovs (Limbaţu 

1.vidusskolas 10.klase), 2.vieta – Edgars Runcis (Limbaţu 

1.vidusskolas 10.klase), 3.vieta – Melita Vidējā (Jēkabpils 

3.vidusskolas 10.a klase). Atzinība – Justīne Vernera 

(Priekuļu vidusskolas 11.klase) un Elizabete Ladeiko 

(Jēkabpils 3. vidusskolas 10.a klase).  

 

Zīmējumu konkursa  

„Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm” uzvarētāji 

 

1. vieta – Nika Frolova (Rīgas 34.vidusskolas 4.a klase), 

2.vieta – Jelizaveta Audere (Bērnu un jaunatnes izglītības 

iestādes „Rudaga” 1.klase), 3.vieta – Katrīne Elizabete Klu-

ce (Āgenskalna sākumskolas 3.a klase). Atzinība par oriģina-

litāti – Anna Jepifanova (Rīgas 95.vidusskolas 1.klase), Atzi-

nība par noskaņas radīšanu – Diāna Marta Rence (Grobiņas 

vidusskolas 1.c klase), Atzinība par mākslinieciskumu – Di-

āna Kononeca (Daugavpils Krievu vidusskolas liceja 

2.klase), Atzinība par latviskumu – Kristīne Kalniņa 

(Alsungas bērnu nams, Alsungas vidusskolas 3. klase), Atzi-

nība par patriotiskumu – Olga Artamonova (Līvānu 2. vidus-

skolas 2. klase), Atzinība par aktualitāti – Jūlija Visokinska 

(Randenes pamatskolas 4.klase).   

Sveic konkursu uzvarētājus 

Starptautiskās dzimtās valodas diena  

No kreisās - Katrīna Blūma (Gulbīša vidusskola) un Nika 

Frolova (Rīgas 34.vidusskola)  
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Iespēja izglītot jauniešus par dzemdes kakla vēža profilaksi 

Lai informētu par dzemdes kakla vēža saslimstības ie-

mesliem, slimības norisi un riskiem, kā arī par to, kādas ir 

iespējas sevi no šīs slimības pasargāt, programmas 

„Iespējamā misija” dalībniece, Mežciema pamatskolas 

dabaszinību un bioloģijas skolotāja Inese Pelnēna ar Lat-

vijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas 

Bērnu un pusaudžu ginekologu apakšsekcijas atbalstu ir 

izveidojusi saistošu interaktīvu mācību stundu. Metodis-

kie materiāli ir pieejami ikvienam pedagogam. 

 

Sabiedrībā aizvien bieţāk dzirdam par dzemdes kakla vēţa 

bīstamību, jo statistikas dati par tā sastopamību ir gana ie-

spaidīgi - dzemdes kakla vēzis ir pasaulē un Latvijā otrā izpla-

tītākā ļaundabīgā audzēja lokalizācija sievietēm līdz 45 gadu 

vecumam un trešais izplatītākais vēţa izraisītas nāves cēlonis 

sievietēm pēc krūts un plaušu vēţa. 

 

Kā liecina jaunākā statistika, arvien bieţāk saslimšana tiek 

konstatēta tieši gados jaunām sievietēm - aptuveni trešdaļa 

Eiropā diagnosticēto saslimšanu konstatētas sievietēm vecu-

mā no 15 līdz 45 gadiem. Aktuāls ir jautājums, cik informētas 

par saslimšanas risku ir jaunietes, kuru vidū saslimstība tiek 

diagnosticēta arvien bieţāk. 

 

2009.gada vasarā Inese Pel-

nēna Liepājā vadīja izglītojo-

šu semināru, kurā piedalījās 

jaunietes, kā arī viņu vecāki, 

lai vairāk uzzinātu par saslim-

stību ar dzemdes kakla vēzi. 

Kā atzina pašas jaunietes – 

tikai retais par to ir kaut ko 

dzirdējis, tādēļ nodarbības 

laikā gūtās zināšanas bijušas 

ļoti vērtīgas.  

 

Meitenes neslēpa, ka bijušas 

ļoti pārsteigtas par to, cik 

patiesībā maz zina par šiem 

jautājumiem. Informācijas 

pieejamība publiskajā telpā 

nebūt vēl nenodrošina sa-

biedrības zināšanas. Kā at-

zīst I.Pelnēna, svarīgākais 

jauniešu izglītošanā ir ne tikai 

informācijas nodošana, bet 

arī attieksmes maiņa un 

dzemdes kakla vēţa slimības 

plašākas izpratnes veicināša-

na. 

 

Šā gada 21. janvārī Rīgas Izglītības un informatīvi metodiska-

jā centrā Inese Pelnēna pasniedza meistarklasi Rīgas pilsētas 

bioloģijas skolotājiem, demonstrējot izveidoto mācību stundu 

un diskutējot par skolēnu informētības veicināšanas iespējām 

un risinājumiem. Arī paši skolotāji nodarbības sākumā atzina, 

ka viņu informētība nav pietiekama. Tas neapšaubāmi liecina 

par nepieciešamību veicināt ne tikai jauniešu, bet arī pieaugu-

šo – skolotāju un vecāku - izglītošanu. It īpaši ņemot vērā to, 

ka no 2010. gada septembra valstī tiks uzsākta divpadsmitga-

dīgu meiteņu vakcinācija pret dzemdes kakla vēţa izraisošo 

cilvēka papilomas vīrusu. 

 

Skolotāji tiek aicināti izmantot izstrādāto mācību materiālu, jo, 

izglītojot savus skolēnus, skolām ir plašas iespējas veicināt 

sabiedrības informētību kopumā. Mācību stundas metodiskie 

materiāli pieejami autores I. Pelnēnas profilā programmas 

“Iespējamā misija” mājaslapā www.iespejamamisija.lv  un 

www.skolotajs.lv . 

 
 

Ierosinājums iniciatīvai 

“Svarīgākais jauniešu izglītošanā ir ne tikai informācijas nodošana, bet arī attieksmes maiņa pret 

savu veselību,” uzskata Inese Pelnēna.  

Foto: F64 

http://www.iespejamamisija.lv/lv/dalibnieki2/200809mg/inese_pelnena/
http://www.skolotajs.lv/UI/PortalUsers.aspx?PUserID=39011
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ASV vēstniecība aicina pieteikties T.E.A. programmai  

ASV vēstniecība izsludina pieteikšanos ASV valdības rīkotajai 

programmai skolotājiem 2010./2011.mācību gadam. T.E.A. 

(Teaching Excellence and Achievement) programmai aicināti 

pieteikties skolotāji ar vismaz 5 gadu darba pieredzi, labām 

angļu valodas zināšanām un spējām pasniegt savu mācību 

priekšmetu skolā ASV. Pieteikšanās termiņš - 2010.gada 

17.maijs. 

 

T.E.A. programmas ietvaros skolotājiem būs iespēja piedalī-

ties 6 nedēļu apmācības kursos ASV. Programmas gaitā sko-

lotāji varēs pilnveidot savas mācīšanas prasmes, apgūt jaun-

ākās iemaņas mācīšanā un darbam klasē, attīstīt vadības 

iemaņas un iepazīties ar jaunāko tehnoloģiju izmantošanu 

pedagoģiskajā darbā, kā arī dalīties pieredzē ar citu valstu 

kolēģiem. Šie kursi ietver arī 2 nedēļu praksi ASV skolās, 

daţādu ASV pilsētu apmeklēšanu, iespēju ielūgt viesskolotāju 

un saņemt grantus daţādu projektu realizēšanai skolā Latvijā. 

 

Pieteikšanās anketas un sīkāka informācija par programmu: 

http://riga.usembassy.gov/ 

Nenokavē pieteikties! 

Izstrādā ceļojumu plānu un piedalies konkursā 

 Vēl tikai līdz 

28.februārim iespē-

jams pieteikties An-

nas Lindes EuroMed 

fonda Latvijā izsludi-

nātajam ceļojumu 

plānu konkursam 

„1001 Vidusjūras 

seja”. 

 

Konkursā ikviens aicināts iesniegt pašu izdomātus un sastādī-

tus ceļojumu plānus kādā no Vidusjūras Dienvidu un Austru-

mu krasta reģiona valstīm - Alţīrijā, Ēģiptē, Izraēlā, Jordānijā, 

Libānā, Mauritānijā, Marokā, Sīrijā, Tunisijā, Turcijā vai Pales-

tīniešu pašpārvaldē. Tiek meklēti ceļojumu plāni un maršruti, 

kuros atklājas minēto valstu kultūru un vietējo kopienu daţā-

dība, ļaujot ieraudzīt to daudzveidību un krāšņumu. 

 

Divu aizraujošāko un oriģinālāko ceļojumu plānu autoriem 

aprīlī tiks dota iespēja īstenot savas idejas – aviokompānija 

„airBaltic” rūpēsies par ceļotāju nogādāšanu līdz galamērķim 

(vienam no ceļotājiem tiek nodrošināts bezmaksas lidojums 

uz Stambulu un atpakaļ, otram uz Telavivu vai kādu citu Vi-

dusjūras pilsētu, uz kuru „airBaltic” ir tiešais reiss no Rīgas), 

savukārt konkursa organizatori nodrošinās 400 eiro lielu sti-

pendiju ceļotāju tēriņiem. Par redzēto un piedzīvoto ceļotāji 

stāstīs interneta blogā, kurā varēs redzēt arī ceļojuma fotogrā-

fijas. 

 

Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var atrast Annas 

Lindes Fonda mājaslapā www.annaslindesfonds.lv. Ceļojumu 

plāni jāiesniedz līdz 28.februārim elektroniski (e-pasts: 

alf@jaunatne.gov.lv), kā arī parakstīts oriģināls jāiesniedz 

personīgi vai nosūtot uz adresi: Teātra iela 3, Rīga, LV1050. 

 

Konkursa rīko Annas Lindes EuroMed fonda Latvijas tīklu 

koordinējošā organizācija v/a „Jaunatnes starptautisko prog-

rammu aģentūra” sadarbībā ar Airbaltic, Turcijas vēstniecību 

Latvijā un Izraēlas vēstniecību Latvijā.  

 

Informatīvs seminārs projektu iesniedzējiem 

2.martā interesenti aicināti piedalīties informatīvā seminā-

rā par jauniešu apmaiņu un iniciatīvu projektu iesniegu-

ma veidlapu aizpildīšanu ES neformālās izglītības prog-

rammā „Jaunatne darbībā”. 

 

Ja gatavojaties iesniegt projektu uz 1.aprīļa vai citiem termi-

ņiem, tad seminārs ļaus izprast, kā pareizāk aizpildīt projekta 

iesnieguma veidlapu un budţeta tabulas. Semināra laikā pro-

jektu administratori interesentus iepazīstinās ar projektu ie-

snieguma anketām, izskaidros jaunos finansēšanas noteiku-

mus, kā arī atbildēs uz interesentu jautājumiem. Tiks apskatīti 

arī jaunie projektu kritēriji, kas attiecas gan uz jauniešu ap-

maiņu, gan iniciatīvu projektiem. Seminārs paredzēts jaun-

iešiem, jaunatnes darbiniekiem un visiem interesentiem, kas 

vēlas izstrādāt un iesniegt projektu programmā „Jaunatne 

darbībā”. 

 

Seminārs notiks Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvāris 

28, Rīgā. Semināru organizē valsts aģentūra „Jaunatnes 

starptautisko programmu aģentūra”. 

Semināram var pieteikties līdz 2010.gada 1.martam, aizpildot 

pieteikuma anketu un sūtot uz e-pasta adresi: 

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

būs arī tie, kuri nebūs aizpildījuši anketu un pieteikuši savu 

dalību, tomēr ir motivēti rakstīt projektu! Sīkāka informācija 

pieejama pa tālr. 67221875. 

http://riga.usembassy.gov/
mailto:ieva.sila@jaunatne.gov.lv
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No 1. līdz 

22.martam topo-

šie studenti - 

12.klašu skolēni – 

varēs pieteikties 

Latvijas Universi-

tātes (LU) Fonda stipendiju programmai "Ceļamaize 2010 

un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija”.  

 

Stipendija paredzēta perspektīviem un zinātkāriem topošajiem 

studentiem, kuriem ir nepietiekams finansējums studiju nodro-

šināšanai, bet moţs prāts un skaidra nākotnes vīzija, kuri ir 

sabiedriski aktīvi un centīgi mācībās. 

 

Stipendijas apjoms ir 150 latu mēnesī desmit akadēmiskos 

mēnešus. Stipendiju var izlietot mācību maksas segšanai, ja 

jaunietis nav iekļuvis budţeta grupā, kā arī ikdienas tēriņiem 

vai sevis pilnveidei. 

 

Iesniegtos pieteikumus komisija izvērtēs no 26.marta līdz 

9.aprīlim. Otrajai kārtai izvirzītie kandidāti tiks aicināti uz klā-

tienes intervijām no 12.aprīļa līdz 14.maijam. Stipendijas iegu-

vējus 2010./2011.gadam paziņos 19.maijā. 

 

Stipendijas nolikumu, konkursa norises laikus un pieteikuma 

anketu var atrast mājaslapā www.fonds.lv 

 

Nodibinājums LU Fonds darbojas kopš 2004.gada un ir mece-

nātisma organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem, arī 

ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu, studentiem, maģis-

trantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem un ar izci-

liem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar 

izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem. 

 

Jaunatnes darbinieki, līderi un nevalstisko organizāciju 

pārstāvji, kuri aktīvi darbojas jaunatnes organizācijā, līdz 

2010.gada 14.martam aicināti pieteikties apmācībām. 

 

Apmācību seminārs izveidots ar mērķi atbalstīt un veidot 

krievvalodīgās kopienas labāku pieeju programmai „Jaunatne 

darbībā“, tādējādi veicinot un nostiprinot sadarbību starp 

Igauniju, Somiju, Vāciju, Latviju, Lietuvu, Poliju un citām Prog-

rammas valstīm. Apmācību semināra mērķis ir veidot izpratni 

par krievvalodīgās minoritātes situāciju un līdzāspastāvēšanu 

citām etniskām grupām dalībvalstīs. Apmācību seminārs no-

tiks no 2010.gada 25.-29.aprīlim Siguldā. 

 

Apmācību programma tiek veidota, balsto-

ties uz neformālās izglītības principiem, ie-

kļaujot daţādas metodes un veidojot atbal-

stošu vidi, lai iepazītu cits citu un izprastu 

semināra tēmu, dalītos nākotnes idejās un 

sāktu veidot un attīstīt projekta idejas. Semi-

nāra laikā būs iespēja aplūkot interesantus 

projektus par kultūru daţādību un krievvalo-

dīgās kopienas integrācijas tēmu.  

 

Apmācībām aicināti pieteikties jaunatnes 

darbinieki, līderi un nevalstisko organizāciju 

pārstāvji, kuri aktīvi darbojas jaunatnes or-

ganizācijā, tieši vai netieši strādā ar jaun-

iešiem, motivēti diskutēt par starpkultūru 

izglītību un krievvalodīgās minoritātes jaun-

iešu iekļaušanu programmā, spējīgi komuni-

cēt krievu un angļu valodā. Apmācībās pie-

dalīsies 24 dalībnieki (2 līdz 5 dalībnieki no vienas valsts). No 

Latvijas iespēja piedalīties ir 5 dalībniekiem. 

 

Apmācībām var pieteikties līdz 2010.gada 14.martam, aizpil-

dot pieteikuma anketu un atsūtot uz e-pastu: 

rasa.reinholde@jaunatne.gov.lv vai pa faksu: 67358060. Ap-

mācības ir bez maksas. 

 

Plašāka informācija un pieteikuma anketa pieejama Jaunat-

nes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā. 

 

 

Topošie studenti martā varēs pieteikties LU Fonda stipendijai 

Nenokavē pieteikties! 

Starpkultūru dialogs bez subtitriem 

http://www.fonds.lv/
mailto:rasa.reinholde@jaunatne.gov.lv
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunums/?news_id=686&PHPSESSID=537a00d92f1dfd440824b985a7d8aef4
http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunums/?news_id=686&PHPSESSID=537a00d92f1dfd440824b985a7d8aef4
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LU Karjeras centra speciālisti izveidojuši testu „Pastudē 

sevi”, kas palīdzēs topošajiem studentiem izvēlēties viņu 

interesēm atbilstošu studiju jomu un programmu.  

 

Tests ir pieejams no 25.februāra, kad tika atklāta izstāde 

„Skola 2010” Ķīpsalā – tās apmeklētājiem ir iespēja aizpildīt 

testu izstādes laikā Latvijas Universitātes stendā. Tests pie-

ejams arī LU portālā.  

 

Aizpildot testu „Pastudē sevi” izstādes laikā, topošajam stu-

dentam ir iespējams ne vien iepazīties ar sev atbilstošajiem 

studiju virzieniem, profesijām, bet arī uz vietas pie konsultan-

tiem uzzināt visu par tām LU studiju programmām, kas ir sais-

tītas vai ir radniecīgas izvēlētajam virzienam.  

 

Kā novērojuši LU Karjeras centra speciālisti, nereti topošie 

studenti ir ļoti satraukti par savu profesionālo izvēli un lēmuma 

pieņemšanu uztver ar īpaši lielu atbildību, jo sevišķi pašreizē-

jā ekonomiskajā situācijā, kad grūti precīzi noteikt, kuras jo-

mas nākotnē būs perspektīvākas. Topošajiem studentiem tas 

daţkārt traucē analītiski izvērtēt visas savas spējas, intereses 

un iespējas tālākām mācībām, liekot vadīties pēc pieejamām 

atsauksmēm vai daţādām prognozēm, kas savstarpēji mēdz 

atšķirties. Testa „Pastudē sevi” veidotāji cer, ka jaunais tests 

rosinās topošos studentus vairāk pievērsties savu iekšējo 

resursu apzināšanai un padarīs lēmuma pieņemšanas proce-

su aizraujošāku. 

 

Palīgs studiju virziena izvēlē ir LU portālā www.gribustudet.lv 

 

Lai veicinā-

tu jauniešu 

līdzdalību 

un aktīvu 

pilsonību, 

pilnveidojot 

jauniešu 

zināšanas 

un analītiskās spriestspējas par vēlēšanu sistēmu, mudi-

not viņus apzināties savas iespējas ietekmēt politiku, 

atbildību par vēlēšanu rezultātu, tādējādi veicinot Latvijas 

izaugsmi, 5 jaunieši vienojušies vērienīgam projektam – 

„Common! Let’ s Vote!”. 

 

Ideja radusies, lekcijas laikā diskutējot par vēlēšanu aktualitā-

ti, jo tuvojas 10.Saeimas vēlēšanas - 2010.gada 2.oktobrī. 

„Secinājām, ka svarīgi būt aktīvam pilsonim, izdarīt savu izvē-

li, jo mēs veidojam valsts nākotni – no tā, kādu izvēli mēs 

izdarīsim, būs atkarīga mūsu pašu turpmākā dzīve. Svarīgi 

zināt, uz ko balstīties izdarot savu izvēli. Ideja attīstījās, kad 

piedalījāmies ES neformālās izglītības programmas „Jaunatne 

darbībā” jauniešu iniciatīvu projektu apmācības seminārā, kur 

sapratām, ka šis jautājums ir aktuāls ne tikai mums, bet arī 

citiem jauniešiem”, atzīst projekta dalībnieki. 

 

Projekta galvenās aktivitātes ir vēlēšanu simulācijas, kas nori-

sināsies vienā pilsētā katrā no Latvijas vēsturiskajiem nova-

diem (Latgale, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale). Simulācijas 

laikā skolēniem daţādām attiecīgā reģiona skolām būs iespē-

ja „izspēlēt” vēlēšanu procesu, noklausoties daţādu politisko 

partiju prezentācijas, iepazīstoties ar partiju programmām, 

nobalsojot par kādu konkrētu partiju. Pēc vēlēšanu simulāci-

jas notiks diskusija, kuras laikā skolēni, strādājot grupās, kopī-

gi izrunās savas izvēles kritērijus, kā arī pēc tam visi kopā 

apspriedīs tādus jautājumus, kā katra balss nozīmīgums, at-

bildība par savu izvēli u.c. Lai nodrošinātu kvalitatīvu simulāci-

ju, jauniešiem pilota simulācija tiks organizēta Alberta kole-

dţā, iesaistot koledţas studentus. Lai pievērstu plašāku sa-

biedrības uzmanību projektam un problēmai kopumā, projekta 

sākumā tiks organizēta jauniešu Flash Mob akcija Rīgas cen-

trā. Projekta rezultāti tiks apkopoti informatīvi – izglītojošā 

īsfilmā, kas tiks nogādāta visās Latvijas skolās. Septembrī, 

tieši pirms LR Saeimas vēlēšanām, norisināsies vienas die-

nas kampaņa „Common! Let’s vote”, kuras laikā visas Latvijas 

skolas dienas laikā tiks aicinātas rādīt izveidoto īsfilmu stundu 

starpbrīţos, tā, lai ikviens skolnieks varētu to ieraudzīt. 

 

Projekta galvenais mērķis ir motivēt jauniešus būt aktīviem 

pilsoņiem, piedaloties vēlēšanās. Tā kā Latvija ir ES dalīb-

valsts, šādi tiks veicināta arī Eiropas pilsonība, rezultātā jaun-

ieši turpmāk aktīvāk piedalīsies ne tikai Latvijas, bet arī Eiro-

pas vēlēšanās. Pēc projekta grupai pieejamās informācijas 

šāda veida projekts Latvijā tiks realizēts pirmo reizi. 

 

Eiropas Savienības neformālās izglītības programmu 

„Jaunatne darbībā” Latvijā administrē valsts aģentūra Jaunat-

nes starptautisko programmu aģentūra. Informācija par prog-

rammu www.jaunatne.gov.lv 

 

Kontaktinformācija: Ludmila Sokolova, projekta „Common! 

Let’s vote!” koordinatore, tālr. 6 7821693, e- pasts:  

ludmila.sokolova@gmail.com 

Ar ES atbalstu jaunieši uzsākuši īstenot projektu par 2010.gada Latvijas  

10.Saeimas vēlēšanām 

Interesanti 

Tests palīdzēs topošajiem studentiem izvēlēties studiju jomu  

http://www.lu.lv/gribustudet/ieteikumi/ka-izveleties/
http://www.jaunatne.gov.llv/
mailto:ludmila.sokolova@gmail.com
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Valodas vakari  O. Vācieša muzejā  

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. 1800. 

  

Tikšanos ar dzejniekiem, rakstniekiem un tulkotājiem sarunu 

galvenais temats – valoda un literatūra laikmetu grieţos, valo-

da kultūrvēsturiskā skatījumā. 

 

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. 

27. janvārī valodas vakaru ciklā notika pirmā tikšanās ar raks-

tnieci Gundegu Repši, sarunu vadīja O. Vācieša muzeja vadī-

tāja Ieva Ķīse.  

 

Neraugoties uz auksto laiku, dalībnieku interese bija liela. 

Klātesošo vidū bija daudz skolēnu no daţādām Latvijas vie-

tām, tālāko ceļu bija mērojuši Ādaţu Brīvās Valdorfa skolas 

un Misas vidusskolas skolēni. 

 

Rakstniece G. Repše sarunā ar klātesošajiem sevi parādīja 

ne tikai kā prozaiķi un autobiogrāfisko romānu autori, bet arī 

kā sociāli aktīvu personību, kurai rūp Latvijas nākotne un kul-

tūrvide. Autore atzina, ka pašlaik sabiedrība jūtas apjukusi un 

tas izpauţas arī valodā. Pēc G. Repšes domām, valodu visla-

bāk var izkopt, ieklausoties labskanīgā, garīgi un emocionāli 

bagātu cilvēku runā. Prieku vienmēr sagādā īstajā vietā un 

laikā pateikts vārds. Runājot par literāro darbību, autore atzi-

na, ka savos darbos atstāj daudz slēpņu, mājienu un simbolu 

cerībā, ka kāds tos uzminēs. Rakstniecei patīk gudrs un atbil-

dīgs lasītājs, jo tikai ar tādu lasītāju var veidoties dialogs. 

 

G. Repše klātesošos iepazīstināja arī ar savām literārajām 

iecerēm, kā arī sniedza ieskatu jaunākajā sastādītajā grāmatā 

„Mala: tā rakstīja Fridrihsons”, kuras atvēršanas svētki vēl 

tikai būs. Vērtējot K. Fridrihsona vēstules, rakstniece teica: 

„Tās ir pērles, lasiet un veldzējieties, tas ir spēka avots”.  

 

2010. gadā plānots tikties ar Edvīnu Raupu (31.martā), Lud-

milu Azarovu (28.aprīlī), Noru Ikstenu (26.maijā), Roaldu Dob-

rovenski (30.jūnijā), Valdi Ķikānu (28.jūlijā), Māri Salēju 

(25.augustā), Knutu Skujenieku (29.septembrī), Laimu Muktu-

pāvelu (27.oktobrī), Imantu Auziņu (24.novembrī) un Ēriku 

Hānbergu  (29.decembrī). 

 

Ieeja pasākumos bez maksas.  

Sekojiet informācijai Latviešu valodas aģentūras mājaslapā  

 

Piedalies arī Tu! 

27. janvārī valodas vakaru ciklā notika pirmā tikšanās ar 

rakstnieci Gundegu Repši. 

Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā 

Pētījums 

Latviešu valodas aģentūra (LVA) izdevusi pētījumu 

„Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā”. Pētījumā 

skatīta migrācijas un valodas politikas saskares problē-

ma mūsdienu pasaulē, kas, pieaugot iedzīvotāju mobilitā-

tei, kļūst arvien aktuālāka. 

 

Pētot lingvistisko situāciju Latvijā, analizētas arī citās valstīs 

imigrantiem izvirzītās lingvistiskās kompetences prasības, 

imigrantu attieksme pret mītnes valsts valodu un dzimtās va-

lodas saglabāšanas iespējas iebraucējiem to jaunajās mītnes 

zemēs. Respektīvi, lingvistiskā un migrācijas situācija Latvijā 

aplūkota kontekstā ar citu valstu pieredzi. 

 

Vairāk lasiet LVA mājaslapā 

http://www.valoda.lv
http://www.valoda.lv/lv/news/273
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Informatīvo izdevumu  gatavojam jau teju 2 gadus, tāpēc, 

izvērtējot paveikto 2009.gada nogalē, secinājām, ka svarī-

gi būtu uzzināt arī informatīvā izdevuma lasītāju viedokli. 

Janvāra sākumā  visiem IZM informatīvā izdevuma abo-

nentiem nosūtījām aicinājumu piedalīties aptaujā.  

 

Aicinājumam atsaucās un aptaujā piedalījās 313 izdevuma 

lasītāju. Sakām lielu paldies par atvēlēto laiku un izteikto vie-

dokli. Daudzus no priekšlikumiem esam iecerējuši ņemt vērā, 

lai izdevumu  turpmāk gatavotu saturiski pilnvērtīgāku un lasī-

tājiem noderīgāku. 

 

88% aptaujas dalībnieku pārstāv izglītības jomu, 2% - zināt-

nes, nepilni 2% - sporta, 2.6% - jaunatnes lietu un nedaudz 

virs 5% - citas jomas. Vislielāko interesi lasītāji izrāda par 

izglītības jomu - 81%,  par jaunatnes lietām - 9%, zinātni - 5%, 

bet par sportu un valsts valodu – aptuveni 3%. 

 

Lasītāju interesi visvairāk piesaista informatīvie un paskaidro-

jošie raksti par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar IZM pārzi-

ņā esošajām nozarēm, kā arī informācija par konkursiem un 

projektiem (18%).   Līdzīgu interesi izraisa informācija par ES 

struktūrfondiem, materiāli par praktisko pieredzi, informācija 

par konkrētajā mēnesī MK pieņemtajiem VSS izsludinātajiem 

normatīvo aktu projektiem (15%). 

 

Esam saņēmuši arī daudz vērtīgu ieteikumu, kā saturiski ba-

gātināt IZM informatīvo izdevumu. Lasītāji vēlētos bieţāk lasīt 

informāciju par praktisko pieredzi, skolās īstenotajiem inovatī-

viem risinājumiem,  ieteikumus problēmsituācijās.  Tāpat 

pausts aicinājums vairāk atspoguļot izglītības jomas speciālis-

tu viedokļus, rakstos vairāk izmantot statistikas datus, to ana-

līzi. 

Izteikts ieteikums vairāk informēt par nākotnē gaidāmo, ma-

zāk atskatīties uz paveikto un notikušo iepriekšējā mēnesī. 

Kāds no lasītājiem ieteicis izveidot sadaļu „Iesaki kolēģim”, kā 

arī publicēt noderīgu informāciju klases audzinātājiem. 

 

Vairāk nekā 84% no izdevuma lasītājiem, kas piedalījās ap-

taujā, uzskata, ka izdevuma vizuālais noformējums ir pievil-

cīgs un informāciju ir ērti lasīt, savukārt 14%, ka atsevišķas 

lietas pilnveidojamas, bet neapmierināti ar izdevuma dizainu ir 

tikai 2%. Lielākā daļa – 71% uzskata, ka izdevuma valoda ir 

viegli uztverama un saprotama, 24% norāda, ka atsevišķi 

materiāli ir sareţģītā valodā, bet 6% domā, ka rakstiem jābūt 

vienkāršākā valodā. 

 

95% uzskata, ka IZM informatīvais izdevums ir ērts veids, kā 

saņemt aktuālo informāciju no IZM. Pagaidām gan tikai 4% no 

aptaujas dalībniekiem izmantojuši iespēju sazināties ar izde-

vuma veidotājiem, lai ierosinātu tēmu vai uzdotu sev interesē-

jošu jautājumu. 64% informāciju par IZM pārziņā esošo noza-

ru jautājumiem saņem arī no citiem avotiem, lielākoties – 37% 

- norāda, ka to saņem IZM mājaslapā, 30% - no plašsaziņas 

līdzekļiem, 22% no izglītības iestādēm, bet 8% gadījumu no 

pašvaldībām. 

 

Aptaujas dati liecina, ka lasītājiem ir vērtīgi priekšlikumi, kā 

izdevumu padarīt interesantāku, tāpēc vēlreiz atgādinām, ka 

ikvienam ir iespēja ierosināt tematu, kas būtu vērtīga informā-

cija arī citiem, un kuru ir vērts plašāk apskatīt IZM informatīva-

jā izdevumā. 

 

Martā IZM Komunikācijas nodaļa veiks aptauju arī par IZM 

mājaslapu,  tāpēc priecāsimies no jums saņemt vērtējumu un 

ierosinājumus! 

 

 

Paldies par atsaucību un uz sadarbību turpmāk! 

Kā lasītāji vērtē IZM informatīvo izdevumu 

Aptauja 
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No 2009.gada novembra līdz 2010.gada februārim IZM 

īstenoja ESF projektu „Kvalitātes vadības sistēmas izvei-

de un ieviešana Izglītības un zinātnes ministrijā”, kura 

mērķis ir nodrošināt kvalitātes vadības sistēmas elemen-

tu ieviešanu IZM, izstrādājot būtisko procesu aprakstus 

un veicot procesu īstenotāju apmācību. 

 

Projekta ietvaros sadarbībā ar publiskā iepirkuma rezultātā 

piesaistītajiem speciālistiem no SIA „Ernst & Young Baltic”, 

īstenotas vairākas aktivitātes - precizēts IZM būtisko procesu 

saraksts un sagatavoti šo procesu apraksti, kā arī veikta pro-

cesu īstenotāju apmācība par vienotu pieeju procesu izpildei. 

 

IZM būtisko procesu saraksta pārskatīšanas rezultātā no-

teikts, ka būtiskākās grupas ir vadības procesi (budţeta vadī-

ba un IZM cilvēkresursu vadība), pamata procesi (dokumentu 

izstrāde, atzinumu sniegšana par tiesību aktu projektiem, pa-

dotības iestāţu pārvaldība, sabiedrisko attiecību vadība, ne-

kustamo īpašumu pārvaldība) un atbalsta procesi (dokumentu 

un informācijas vadība, personāla lietvedības vadība). 

 

Lai nodrošinātu, ka izstrādātie būtisko procesu apraksti ir vi-

saptveroši un saprotami, veiktas pārrunas un organizēti semi-

nāri. Tajos definēti būtiskie procesi, to īstenošanā iesaistītie 

speciālisti, viņu kompetence, kā arī noteikti procesu darbības 

un rezultātu rādītāji un to savstarpējā mijiedarbība. 

Ņemot vērā procesu definēšanas semināros pārrunāto un 

konkrēto procesu īstenošanā iesaistīto atbildīgo speciālistu 

komentārus, ir sagatavoti 40 būtisko IZM procesu apraksti. 

Katram procesa aprakstam pievienota MS Visio shēma, tādē-

jādi uzskatāmi attēlojot procesā iesaistīto personu, struktūr-

vienību un iestāţu kompetences sadalījumu un procesu sav-

starpējo mijiedarbību. Projekts veicinās IZM darba efektivitāti, 

tai skaitā informācijas apmaiņu IZM ietvaros, sadarbībā ar 

padotības iestādēm, kā arī uzlabos sniegto pakalpojumu kva-

litāti un darba operativitāti. 

 

„Projekta rezultātā ir uzlabotas IZM strādājošo zināšanas par 

kvalitātes vadības jautājumiem, tādējādi nodrošinot efektīvāku 

un strukturētāku kvalitātes vadības sistēmas tālāku ieviešanu 

ministrijā. Tāpat projekta rezultāti nodrošina pirmā posma 

īstenošanu virzībā uz elektroniskajiem pakalpojumiem, jo, 

sakārtojot procesus, veicinot darbinieku izpratni par tiem, būs 

iespējams nodrošināt tālāku procesu attīstību, nodrošinot 

vismaz daļēju e-pakalpojumu ieviešanu IZM,” uzsver IZM Iek-

šējā audita nodaļas vadītāja Aiva Kenkle. 

 

Ministru kabineta (MK) 2010.gada 23.februārī apstiprinātajā 

Pasākumu plānā iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai pare-

dzēts izstrādāt MK noteikumus par institūciju iekšējās kontro-

les sistēmas izveidošanas un uzraudzības kārtību, kas ietvers 

kvalitātes vadības un citus būtiskus sistēmisku uzlabojumu 

elementus, kas nodrošina institūcijas efektīvu darbību atbilsto-

ši valsts pārvaldes principiem. 

 

Projekts tika īstenots Eiropas Sociālā fonda 1.Darbības prog-

rammas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” aktivitātes 

1.5.1.3. „Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitā-

tes un efektivitātes paaugstināšana”  1.5.1.3.1. 

apakšaktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ievie-

šana” ietvaros.  

 

Plašāka informācija IZM mājaslapā. 

 

ESF projekts 

Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana Izglītības un zinātnes ministrijā 

Nenokavē pieteikties! 

Jaunatnes organizācijas aicinātas pieteikties atklātu projektu konkursā  

IZM izsludinājusi atklātu projektu konkursu „Atbalsts jau-

natnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināša-

nai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”.  

 

Konkursa mērķis ir izvēlēties vismaz 2 projekta iesniedzējus – 

jaunatnes organizācijas, kurām Jaunatnes programmas ietva-

ros tiks sniegts atbalsts to darbības veicināšanai un līdzdalī-

bas nodrošināšanai valsts jaunatnes politikā un starptautiska-

jā sadarbībā. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 

2010.gada 22.marts.  

 

Plašāka informācija IZM mājaslapā. 

 

 

http://izm.izm.gov.lv/ESF/4558.html
http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/4849.html
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/4209.html
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Vai taisnība, ka turpmāk studiju un stu-

dējošo kredītus izsniegs tikai eiro valū-

tā? 

Studiju kredīts un studējošā kredīts no kre-

dītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā snieg-

tu galvojumu tiks izsniegts eiro valūtā, bet 

pēc kredīta ņēmēja izvēles kredītus varēs 

izsniegt arī latos kārtējam gadam noteiktā 

valsts izsniedzamā galvojuma ietvaros. 

Tomēr jāņem vērā, ka kredītiem latos pro-

centu maksājumus segs tikai tādā apmērā, kādā no valsts 

budţeta līdzekļiem tie tiek apmaksāti kredītiem eiro.  

 

Ja es šobrīd studējošā kredītu saņemu latos, vai turpmāk 

banka man to izsniegs eiro? 

Tie studenti, kuri jau noslēguši kredītlīgumus un kredītus sa-

ņem latos, arī turpmāk, līdz līgumu darbības beigām, kredītu 

saņems latos un gan valsts, gan bankas turpinās pildīt saistī-

bas, kas tika nodibinātas, noslēdzot kredītlīgumus. Grozījumi 

MK noteikumos attiecas uz tiem studentiem, kuriem studiju un 

studējošā kredīts tiks piešķirts pēc MK noteikumu stāšanās 

spēkā.   

 

Kāpēc bija nepieciešams noteikt, ka turpmāk kredīti tiks 

izsniegti eiro valūtā? 

Iepriekšējā pusgadā latu kredītiem ievērojami pieauga latu 

aizdevumu (RIGIBOR) procentu likmes. Jūnija pēdējās divās 

nedēļās, kad tiek nofiksēta likme nākamajam pusgadam – no 

1.jūlija līdz 31.decembrim, sešu mēnešu RIGIBOR likme pa-

lielinājās līdz aptuveni 25%. Sakarā ar augstajām RIGIBIOR 

likmēm IZM radās problēmas samaksāt bankām procentus 

par iepriekšējos gados izsniegtajiem kredītiem un nācās lūgt 

piešķirt papildu finansējumu. 2009.gada novembrī, piešķirot 

papildu līdzekļus 3,3 milj. apmērā, Ministru kabinets uzdeva 

izvērtēt iespējas mainīt noslēgto kredītu līgumu valūtu no la-

tiem uz eiro, kā arī turpmāk jaunus kredītu līgumus slēgt, iz-

mantojot eiro. 

 

MK noteikumu izstrādāšanai bija izveidota darba grupa, kurā 

strādāja pārstāvji no IZM, Studiju un zinātnes administrācijas, 

Finanšu ministrijas, Valsts kases, kā arī no augstskolām un 

Latvijas Studentu apvienības. 

 

Ja es izlemšu studiju kredītu ņemt latos, kāpēc man tas 

varētu būt neizdevīgāk? 

Ja kredītu saņem eiro, studiju kredīts studiju laikā un vēl 11 

mēnešus pēc studiju pabeigšanas ir bezprocentu – kredīta 

procentus apmaksā no valsts budţeta. Sākoties kredīta at-

maksai – ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas - 

kredīta ņēmējs maksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolīto 

bankas procentu likmi. Ja kredīta atmaksas laikā kādā laik-

posmā bankas izsolītā procentu likme ir augstāka par 5%, 

kredītņēmējs maksā šos noteiktos 5%, bet atlikušo starpību 

sedz no valsts budţeta. 

 

Latos izsniegtajiem kredītiem procentu maksājumus segs 

tādā pat apmērā, kādā no valsts budţeta līdzekļiem tie tiek 

apmaksāti kredītiem eiro. Ja latos izsniegtajiem kredītiem 

procentu likme būs augstāka nekā kredītiem eiro, kredīta ņē-

mējam pašam būs jāsedz starpība starp abām procentu lik-

mēm.  

 

Kādi ir riski, ņemot kredītu eiro, nevis latos? 

Es gribu teikt, ka jebkurš kredīts ikvienam cilvēkam ir risks. 

Aizņemoties naudu, ir ļoti nopietni jāizvērtē savas iespējas - 

vai es varēšu atdot, kādi būs mani ienākumi, vai man vecāki 

varēs palīdzēt utt. Uz šiem jautājumiem vajadzētu mēģināt 

rast atbildes jebkurā gadījumā – gan ņemot kredītu latos, gan 

eiro. Latvijas Studentu apvienība uzsver, ka, ņemot kredītu 

eiro, problēmas varētu būt tad, ja samazinās lata vērtība pret 

eiro. Man šķiet, jautājums par lata devalvāciju vairs nav die-

naskārtībā un šādu iespēju neatbalsta ne Latvijas Banka, ne 

valdība.  

 

Kāpēc netika ņemts vērā Latvijas Studentu apvienības 

ierosinājums noteikt, ka studentiem jāmaksā nevis 5%, 

bet 3% likme par izsniegtajiem kredītiem? 

Es, protams, cilvēcīgi saprotu studentu vēlmes, bet šajā gadī-

jumā mums jāizvērtē gan studentu vēlmes, gan arī valsts bu-

dţeta iespējas.  Studiju kredīts studiju laikā ir bezprocentu, 

bet, sākot to atmaksāt divpadsmitajā mēnesī pēc studiju pa-

beigšanas, students maksā bankas izsolīto procentu likmi. Ja 

šī likme ir lielāka par 5%, students maksā 5%, bet starpību 

sedz no valsts budţeta līdzekļiem.  

Ja studentiem tiktu noteikts maksāt 3 procentu likmi, tas pra-

sītu no valsts budţeta ievērojamus papildu līdzekļus. Pieņe-

mot, ka 2010.gadā un turpmākajos gados izsolē noteiktā ban-

ku likme nebūs zemāka par 5% un katru gadu noslēgs kredīt-

līgumus par tādu pat summu kā 2009.gadā (20 milj. latu ap-

mērā), veicot aprēķinus, varam secināt, ka 2010.gadā no 

valsts budţeta tas papildus prasītu 133 000 latu, 2011.gadā – 

jau 400 000 latu, 2012.gadā – 800 000 latus un turpmākajos 

gados papildu līdzekļi būtu vajadzīgi vairāku miljonu latu ap-

mērā. Ja procentu maksājumiem netiks piešķirti papildu lī-

dzekļi, nekas cits neatliks, kā samazināt kopējo izsniedzamo 

kredītu apjomu.  To nekādā gadījumā nedrīkstētu pieļaut, jo 

pieprasījums pēc kredītiem, īpaši studiju kredītiem, pēdējo 

gadu laikā ir būtiski pieaudzis. 

 

 

Studiju un studējošā kredīti 

2010.gada 9.februārī tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek 

piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu 

galvojumu". Saistībā ar tiem esam saņēmuši vairākus jautājumus, uz kuriem atbildēt lūdzām Studiju un zinātnes 

administrācijas vadītāju Jāni Ķirsonu: 

Aktuālais jautājums 
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Ministru kabinetā: 

 

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

un mācību semestru sākuma un beigu laiku" 

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektan-

tu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledţās 

2010.gadā" 

 

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu" 

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 

29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, at-

maksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no 

kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu"" 

 

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma 

meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas" 

 

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 

31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, 

kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzī-

šanas apliecības reglamentētajās profesijās"" 

 

Valsts sekretāru sanāksmēs: 

 

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un pro-

fesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksa-

minācijas centrus" 

 

Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" 

 

Noteikumi par Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto 

maksas pakalpojumu cenrādi 

2010.gada februārī 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 

Sāksies konkurss par 1000 latu vērtām stipendijām  

Nenokavē pieteikties! 

IT uzņēmums “DPA” sadarbībā ar Latvijas Izglītības fon-

du (LIF) un IZM no 25.februāra aicina 12.klašu beidzējus – 

topošos studentus pieteikties stipendiju konkursam „Nāc 

studēt informācijas tehnoloģijas – mēs atbalstīsim!”. Pie-

teikties uz konkursu par viena gada stipendiju Ls 1000 

vērtībā var līdz šī gada 5.maijam.  

 

Uzņēmums DPA sadarbībā ar LIF un IZM jau trešo gadu or-

ganizē konkursu par viena gada stipendiju piešķiršanu jaun-

ajiem IT studentiem. Ikviens 12.klases absolvents, kurš vēlas 

studēt IT un datorzinības, ir laipni lūgts pieteikties konkursā 

par stipendiju pirmajam mācību gadam. Stipendijas tiek pie-

šķirtas 10 konkursa uzvarētājiem. 

 

„Jau trešo gadu pēc kārtas uzņēmums DPA ir gatavs sniegt 

atbalstu un papildus motivāciju uzņēmīgiem un zinātkāriem 

topošajiem studentiem. Iepriekšējo gadu rezultāti ir parādījuši, 

cik daudz mērķtiecības un potenciāla ir mūsu jauniešos. Viņi ir 

pelnījuši atbalstu, un ieguldījums, ko veicam tagad, turpmāka-

jos gados vairākkārtīgi atgriezīsies mūsu ekonomikā. Vairāki 

iepriekšējo gadu stipendijas saņēmēji ir veikuši savas prakses 

DPA un uzrādījuši izcilus darba rezultātus, kas pierāda to, ka 

investīcija ir bijusi auglīga,” atzīst DPA valdes loceklis Juris 

Vilders. 

 

Viens no galvenajiem kritērijiem, vērtējot skolēnu stipendiju 

saņemšanas pieteikumus, ir katra pretendenta sekmes infor-

mātikā un matemātikā, motivācija un pamatojums, kādēļ viņš 

vai viņa vēlas studēt IT zinātnes, kā arī attiecīgā pretendenta 

ārpusskolas intereses. Tiks piešķirtas 10 stipendijas – pa di-

vām pretendentiem no Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurze-

mes un Latgales. Sīkāk ar konkursa nolikumu, noteikumiem, 

atbalstāmajām studiju programmām un iesniedzamo doku-

mentu paraugiem var iepazīties DPA mājas lapā: www.dpa.lv/

stipendija. 

 

Pieteikties stipendijām var līdz š.g. 5.maijam, aizpildot anketu 

DPA mājaslapā 

 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40153871&mode=mk&date=2010-02-02
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40153871&mode=mk&date=2010-02-02
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40155877&mode=mk&date=2010-02-09
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40155877&mode=mk&date=2010-02-09
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40155877&mode=mk&date=2010-02-09
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158178&mode=mk&date=2010-02-09
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158179&mode=mk&date=2010-02-09
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158179&mode=mk&date=2010-02-09
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158179&mode=mk&date=2010-02-09
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158179&mode=mk&date=2010-02-09
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163149&mode=mk&date=2010-02-23
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163149&mode=mk&date=2010-02-23
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158180&mode=mk&date=2010-02-23
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158180&mode=mk&date=2010-02-23
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158180&mode=mk&date=2010-02-23
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158180&mode=mk&date=2010-02-23
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40165442
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40165442
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40165442
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40165441
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40167461
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40167461
http://www.dpa.lv/stipendija
http://www.dpa.lv/stipendija
http://www.dpa.lv/stipendija.aspx

