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30.07.2010. 

Esiet sveicināti jūlija nogalē! 

Šī vasara mums neliek 

garlaikoties - tiekam luti-

nāti ar svelmainu sauli, 

pārsteigti ar spēcīgām 

vēja un lietus brāzmām. 

Taču nekādi laika apstākļi 

nevar likt cilvēkam atlikt 

plānotos darbus: Latvijas 

laukos pilnā sparā rit labī-

bas pļauja, un mēs zinām, 

ka dienišķās maizes uz 

galda nepietrūks, savukārt 

izglītības iestādes gatavo-

jas jaunajam mācību ga-

dam, un varam būt pārlie-

cināti - izglītība Latvijā ir 

un būs vērtība. 

 

No 6.-11.jūlijam notika visnozīmīgākais šīs 

vasaras notikums, kuru gaidījām un kuram 

gatavojāmies piecus gadus - X Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tie sniedza 

augstu mākslinicisko baudījumu un radīja prieku 

gan dalībiekiem, gan ikvienam skatītājam - par 

to liecina atsauksmes, kas svētku laikā un pēc 

svētkiem saņemtas gan no Latvijas, gan no 

citām valstīm.  

 

Īpaši spraigi šī vasara rit profesionālās izglītības 

iestādēs - 13.jūlijā uzsākta līgumu parakstīšana 

par vairāk nekā 65 miljonu latu Eiropas Savienī-

bas struktūrfondu finansējuma ieguldīšanas 

uzsākšanu Latvijas profesionālās izglītības sis-

tēmas pilnveidē un uzlabošanā. Šie ir lielākie 

ES līdzekļi, kas ir mūsu profesionālās izglītības 

sistēmai un tie tiek saľemti Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Mācību aprī-

kojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabo-

šana profesionālās izglītības programmu īste-

nošanai” . 

 

Izmantojot ERAF finansējumu, nozīmīgs at-

balsts tiks sniegts arī zinātnei un pētniecībai – 

jūlijā IZM izvērtējusi un pieľēmusi lēmumus  

apstiprināt ar nosacījumu 115 projektus par 

kopējo summu - 39 061 959 lati, no  kuriem 

ERAF līdzfinansējums - 35 011 244 lati. Svarī-

gus notikumus šovasar piedzīvojusi arī Latvijas 

Zinātnes padome (LZP) - jūnija beigās ar Minis-

tru kabineta lēmumu tika apstiprināts jaunais 

paplašinātais LZP sastāvs, savukārt 7.jūlijā 

pirmajā paplašinātās padomes sēdē tika ievē-

lēts jaunais LZP priekšsēdētājs un viľa viet-

nieks.  

 

Jūlija izdevums stāsta arī par citām aktualitātēm 

- dabaszinātľu un matemātikas nedēļu „Domā 

citādāk! Eksaktāk!”, kas noritēs no 17.līdz 

23.augustam, IZM izstrādāto neformāli apgūto 

profesionālo kompetenču novērtēšanas kārtību, 

grozījumiem noteikumos par prasībām pedago-

giem nepieciešamajai izglītībai un profesionāla-

jai kvalifikācijai. Īpašs stāsts šoreiz par valsts 

ģimnāzijām, kuru skaits Latvijā pamazām palie-

linās. „Valsts ģimnāzijas ir augstas valsts izglītī-

bas kvalitātes nozīmīgs rādītājs un jau savā 

sākotnējā iecerē intelektuāli avangardisks vei-

dojums,” saka Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 

direktore Ināra Gaile.  

 

Uz tikšanos atkal augustā! 

 

Vēlot jauku un pozitīvām emocijām bagātu va-

saras pēdējo mēnesi, 
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Izglītības un zinātnes ministres, X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības 

komitejas priekšsēdētājas Tatjanas Koķes pateicība svētku dalībniekiem, kolektīvu 

vadītājiem, organizatoriem un atbalstītājiem 

Izglītības un zinātnes ministre, X Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komite-

jas priekšsēdētāja Tatjana Koķe saka paldies vi-

siem un ikvienam, kurš pielicis roku, ielicis sirdi, 

iesaistījies un savus pienākumus veicis atbildīgi 

un profesionāli, lai sagatavotu svētkus, lai tie no-

tiktu, būtu mākslinieciski augstvērtīgi un droši, 

radot prieku gan pašiem dalībniekiem, gan priecē-

jot Latvijas iedzīvotājus un mūsu viesus. 

 

„Mēs esam skaisti nosvinējuši desmitos – jubilejas 

svētkus. Mums ir dots bagāts kultūras mantojums, 

dižas tradīcijas un pats galvenais – mums ir cilvēki. 

Cilvēki, kas saskata to, ko vajag attīstīt, ko vajag nest 

tālāk nākotnei un nākamajām paaudzēm. Mēs varam 

būt arī patiesi lepni, ka pirmo reizi vēsturē svētki ir 

ierakstīti UNESCO 2010.-2011.gada svinamo dienu 

kalendārā un kā UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma 

meistardarbs ir vispasaules nozīmes vērtība,” uzsver ministre. 

  

Īpašu paldies ministre saka vairāk nekā 30 tūkstošiem svētku 

dalībniekiem – Latvijas skolēniem, kuru vēlme un aizrautība 

dziedāt, dejot, muzicēt un līdzdarboties bija gan izcils profesi-

onalitātes paraugs, gan izturības apliecinājums. 

  

T.Koķe ir pateicīga X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētku patronam, Valsts prezidentam Valdim Zatleram, 

kurš bija kopā ar svētku dalībniekiem gan koncertos, gan 

sniedza viľiem unikālu iespēju pieskandināt Rīgas pili. 

  

Ministre saka paldies kolektīvu vadītājiem un virsvadītājiem – 

gan tiem, kuriem šie bija pirmie svētki, gan pedagogiem ar 

vairāku svētku pieredzi: „Strādājot ar mūsu skolu jaunatni 

ikdienā, jūs esat apliecinājuši rūpes un atbildību pret bērniem 

un jauniešiem, kā arī atbildību pret mūsu unikālajām tradīci-

jām, prasmi dalīties pieredzē, prasmi mācīties vienam no otra, 

lai pārmantotu mūsu dārgumus”.  

 

„Saku paldies skolu un kolektīvu vadītājiem, vecākiem, 

audzēkľiem – visiem, kuri šos piecus gadus ir ļoti nopietni 

strādājuši un gatavojušies svētkiem,” saka ministre. Viľa ir 

pateicīga arī pašvaldību vadītājiem gan par atbalstu kolektī-

viem, pedagogiem un audzēkľiem gatavojoties svētkiem, gan 

par to, ka pašvaldību vadītāji bija kopā ar savējiem svētku 

laikā.   

 

Ministre ir pateicīga svētku mākslinieciskajai padomei un īpaši 

– tās priekšsēdētājam Maestro Raimondam Paulam, kura 

vadībā mākslinieciskā padome strādājusi jau ceturto reizi, 

nodrošinot augstvērtīgu un kvalitatīvu svētku māksliniecisko 

norisi. Būdama svētku rīcības komitejas priekšsēdētāja, 

T.Koķe izsaka pateicību arī visiem rīcības komitejas dalībnie-

kiem, svētku izpilddirekcijas darbiniekiem, brīvprātīgajiem, 

kuri darbā iesaistījās ar visaugstāko atbildību un profesionali-

tāti, lai svētki būtu droši, skaisti un notiktu kā plānots, īpaši – 

gan nodrošinot veselības aprūpi un medicīnisko palīdzību, 

gan rūpējoties par dalībnieku un skatītāju drošību, gan atbil-

stoši risinot ar svētku norisi saistītos tehniskos jautājumus 

Rīgas pilsētā.   

 

Ministre saka paldies arī svētku sponsoram un atbalstītājiem, 

kuri sniedza nozīmīgu praktisku atbalstu un ieguldījumu gan 

svētku sagatavošanas gaitā, gan norises laikā.  

 

Katri dziesmu un deju svētki ir atšķirīgi, un X Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētki bija īpaši ne tikai ar tradīciju 

pārmantošanu caur dziesmu, deju un mūziku, bet, gatavojo-

ties šiem svētkiem, tika īstenots projekts „Mantojums”, kurā 

pētīti iepriekšējie svētki. Ministre ir pateicīga ikvienam skolē-

nam, kurš iesaistījās šajā projektā, apkopojot, pētot, analizējot 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju tradīciju, tādējādi 

pieliekot savu roku šīs tradīcijas saglabāšanā un nodošanā 

nākamajām paaudzēm. 

 

Vērtējot Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, 

T.Koķe atzīst, ka kopš pirmajiem svētkiem 1960.gadā, tie ir 

mainījušies – mainījusies svētku filozofija un repertuārs, svētki 

kļuvuši krāšľāki un dažādāki, mainījies to norises laiks – no 

dažām dienām līdz pat veselai nedēļai Rīgā un svētku ieskan-

dināšanas pasākumiem Latvijas novados, ļaujot šo atmosfēru 

baudīt pēc iespējas plašākam cilvēku lokam. Izmaiľas ir arī 

svētku dalībnieku skaitliskajā sastāvā – no nepilniem 10 tūk-

stošiem pirmajos svētkos līdz vairāk nekā 30 tūkstošiem šo-

gad, turklāt pēdējo gadu laikā palielinājies svētku dalībnieku 

īpatsvars, salīdzinot ar kopējo skolēnu skaitu.  

 

T.Koķe ir pārliecināta, ka šie svētki deva daudz radošu ieceru 

nākamajiem – XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem un novēl, lai pēc pieciem gadiem mēs tos piedzīvo-

jam vēl kuplākā skaitā, vēl krāšľākus un augstvērtīgākus.  
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Uzsākta lielākā finansējuma ieguldīšana Latvijas profesionālās izglītības 

modernizācijai un uzlabošanai pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 

13.jūlijā tika uzsākta līgumu parakstīšana par vai-

rāk nekā 65 miljonu latu Eiropas Savienības (ES) 

struktūrfondu finansējuma ieguldīšanas uzsākša-

nu Latvijas profesionālās izglītības sistēmas piln-

veidē un uzlabošanā. Šie ir lielākie ES līdzekļi, kas 

ir mūsu profesionālās izglītības sistēmai un tie tiek 

saņemti Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizā-

cija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās 

izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) ietva-

ros.  

 

Paredzēts, ka projektu īstenošanas gaitā līdz 

2013.gadam tiks būtiski uzlabota infrastruktūra 53 

profesionālās izglītības iestādēs (no tām vismaz 10 

profesionālās izglītības iestādes pielāgotas personām 

ar funkcionāliem traucējumiem). Kurzemē atbalstu 

saľems 8 profesionālās izglītības iestādes, Latgalē – 

11, Vidzemē – 9, Zemgalē – 6, savukārt Rīgā un tās 

reģionā – 19 profesionālās izglītības iestādes.  

 

Sapnis - mūsdienīgi aprīkotas profesionālās 

 izglītības iestādes 

 

„X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Latvija 

pasaulei sevi rādīja kā dziedošu un dejojošu valsti. Taču mū-

su ikdienas darbiem ir daudz plašāka amplitūda, kā rezultātā 

mēs sevi pasaulei varam parādīt kā kultūras vērtības un tradī-

cijas kopjošu valsti, kurā dzīvo un strādā ļoti mērķtiecīgi un 

darbīgi cilvēki,” saka izglītības un zinātnes ministre Tatjana 

Koķe. Viľa novēl, lai ikvienam ir sapľi un lai katrs prastu šos 

sapľus piepildīt: „Esmu pārliecināta, ka ikvienam profesionā-

lajā izglītībā iesaistītajam viens no sapľiem ir, lai mūsdienīgi 

aprīkotās Latvijas profesionālās izglītības iestādēs jauniešiem 

ir iespēja apgūt darba tirgum nepieciešamās prasmes, kurās 

viľi gūst gan profesionālo gandarījumu, gan var labi nopelnīt, 

lai paplašinātu savas dzīves apvāršľus un nodrošinātu sev 

dzīves kvalitāti visaugstākajā līmenī. Šis ir ārkārtīgi nozīmīgs 

un svarīgs uzdevumus, kuru varam nodrošināt ar mūsu profe-

sionālās izglītības sistēmas palīdzību”.  

 

Projektu īstenošanas gaitā plānots modernizēt profesionālās 

izglītības iestāžu ēkas un būves, kā arī mācību aprīkojumu, 

būtiski uzlabojot kopējo infrastruktūru. Projekti nodrošinās 

nepieciešamos priekšnoteikumus mūsdienīgu sākotnējās pro-

fesionālās izglītības programmu īstenošanai mehānikas un 

metālapstrādes, enerģētikas, elektronikas un automātikas, 

transporta, būvniecības, kokapstrādes, lauksaimniecības, 

ķīmiskās rūpniecības, tūrisma, tekstilapstrādes, radošo indus-

triju tematiskajās jomās. Tiks modernizētas arī bibliotēkas, 

dabaszinātľu kabineti un izglītības iestādes  pielāgotas per-

sonām ar funkcionāliem traucējumiem. 

 

„Esmu gandarīta, ka ieguldījumi Latvijas profesionālajā izglītī-

bā notiek mērķtiecīgi, un ka valsts izglītības politikā ir ļoti no-

pietna un mērķtiecīga virzība uz profesionālās izglītības ak-

centēšanu, pilnveidi un prestiža celšanu. Taču nepietiek tikai 

ar jauniešu pārliecināšanu mācīties profesionālās izglītības 

iestādēs, svarīgi ir nodrošināt modernu mācību aprīkojumu un 

vidi, kas motivē izaugsmei. Uzskatu, ka ļoti liela nozīme ir arī 

Latvijā lielākās un prestižākās izstādes „Skola” ietvaros rīkota-

jam profesionālās izglītības iestāžu audzēkľu meistarības 

konkursam „Jaunais profesionālis”, kas notiek jau vairākus 

gadus pēc kārtas  Tajā jauniešiem ir iespēja klātienē redzēt 

un pārliecināties par iespējām, ko sniedz arods,” uzskata izglī-

tības un zinātnes ministre Tatjana Koķe.  

 

„Iespēja saľemt 65 miljonus latu vērtus struktūrfondu līdzek-

ļus ir nozīmīgs atbalsts Latvijas profesionālās izglītības iestā-

dēm, veidojot mūsdienīgu mācību vidi un materiāli tehnisko 

bāzi kvalitatīvai, pilnvērtīgai un jauniešus saistošai profesionā-

lai izglītībai. Tas būtiski uzlabos profesionālās izglītības presti-

žu, kvalitāti un praktiskas apmācības iespējas atbilstoši noza-

ru vajadzībām, gatavojot speciālistus noteiktas tautsaimnie-

ciskās nozares darba tirgum,” uzsver Valsts izglītības attīstī-

bas aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās. 

 

Kopējā projektu īstenošanas summa ir 65 734 044 lati, tai 

skaitā ERAF līdzfinansējums – 56 773 938 lati un nacionālais 

publiskais līdzfinansējums – 8 960 106 lati. 

 

Profesionālā izglītība 

Svinīgajā līgumu parakstīšanas pasākumā. Centrā - izglītības un zinātnes 

ministre T.Koķe un Ventspils domes priekšsēdētājs A.Lembergs. 

          Foto no www.ventspils.lv 
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Pirmās vienošanās – par Ziemeļkurzemes Profesionālās 

izglītības kompetences centru 

 

13.jūlijā Ventspilī – Ventspils Profesionālajā vidusskolā - tika 

parakstītas pirmās vienošanās. Svinīgajā pasākumā piedalī-

jās izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, Ventspils 

pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, savukārt 

līgumus parakstīja VIAA direktores vietniece Elita Zondaka un 

Ventspils Profesionālās vidusskolas direktore Līga Krūtaine 

(foto).  

 

Kopumā tika parakstīti 3 dokumenti (vienošanās) par ERAF 

līdzfinansētajiem projektiem:  

Ventspils Profesionālās vidusskolas – Ziemeļkurzemes 

profesionālās izglītības kompetences centra infrastruktū-

ras attīstība: mācību korpusa nr.1 rekonstrukcija, dienesta 

viesnīcas korpusa jaunbūves izbūve un aprīkošana, mācī-

bu aprīkojuma iegāde;  

Ventspils Profesionālās vidusskolas – Ziemeļkurzemes 

profesionālās izglītības kompetences centra infrastruktū-

ras attīstība: mācību korpusa nr.2 rekonstrukcija un mācī-

bu aprīkojuma iegāde;  

Ventspils Profesionālās vidusskolas – Ziemeļkurzemes 

profesionālās izglītības kompetences centra infrastruktū-

ras attīstība: dienesta viesnīcas korpusa jaunbūve realizā-

cijas uzsākšanu.  

 

Kopējais plānotais finansējums ir 5 903 553 lati, t.sk. – 85 % 

ERAF finansējums un 15% valsts budžeta finansējums. Pro-

jektu īstenošanas laikā tiks radīts vienots profesionālās izglītī-

bas komplekss, kurā ietilps arī Eiropas standartiem atbilstoša 

dienesta viesnīca 250 audzēkľiem.  

 

„Šodien noslēdzies viens nozīmīgs posms profesionālajā izglī-

tībā, jo sagatavoti un parakstīti dokumenti, un uzsākts nāka-

mais, vēl svarīgāks posms – konkrētu projektu īstenošana. 

Ventspilī tiek parakstīti pirmie līgumi, kas nodrošinās profesi-

onālās izglītības iestāžu infrastruktūras būtisku uzlabošanu un 

pilnveidi, lai sasniegtu mērķi – nodrošināt mūsdienīgu profesi-

onālo izglītību un sagatavot speciālistus, kas būtu neaizstāja-

mi katrs savā jomā,” vienošanos parakstīšanas svinīgajā pa-

sākumā teica T.Koķe 

 

Ministre pauda cerību, ka Ventspils Profesionālajai vidussko-

lai, kļūstot par Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības cen-

tru, izdosies attaisnot šo nosaukumu, jo skolai ir konkrētas 

ieceres un plāni, gan modernizējot infrastruktūru, gan piedā-

vājot tautsaimniecībai ilgtermiľā nepieciešamās programmas, 

piemēram, būvkonstrukciju galdnieks, inženiertīklu tehniķis, 

auto mehatronikas speciālists. Tās ir specialitātes, kuras ne-

sīs ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā.   

 

Vienlaikus T.Koķe aicināja ikvienu projektu īstenošanā iesais-

tīto ļoti atbildīgi un precīzi strādāt, lai nodrošinātu, ka katrs 

santīms un lats ir ieguldīts ar visaugstāko pievienoto vērtību. 

„Būdama izglītības un zinātnes ministre šo pievienoto vērtību 

redzu ļoti labi sagatavotos speciālistos, skolā ar augstu presti-

žu, uz kuru audzēkņi dodas mācīties ne tikai no visas Latvijas, 

bet arī citām valstīm,” minēja T.Koķe. Pasākuma noslēgumā 

ministre teica: „Ceru, ka ieguldījums Ventspils Profesionālajā 

vidusskolā sekmēs Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības 

kompetences centra, izglītības un pilsētas vēl straujāku attīstī-

bu, lai jau 2012.gada jūnijā mēs šeit ieraudzītu modernas 

būves, kurās mācās jaunieši un lai Ventspils kļūtu par plaši 

atpazīstamu Eiropas meistarības pilsētu!”.  

(Vairāk informācijas un foto Ventspils domes mājaslapā) 

 

Turpmākās vienošanās 

 

28. un 29.jūlijā VIAA parakstīja vienošanās ar 8 profesionālās 

izglītības iestādēm par 11 projektu īstenošanu, bet augustā 

vienošanos plānots noslēgt vēl ar 6 izglītības iestādēm par 8 

projektu īstenošanas uzsākšanu. Šonedēļ vienošanās par 

finansējuma saľemšanu noslēgtas ar Saldus profesionālo 

vidusskolu, Jāľmuižas profesionālo vidusskolu, Saulaines 

profesionālo vidusskolu, Valsts Priekuļu lauksaimniecības 

tehnikumu, Smiltenes Profesionālo vidusskolu, Barkavas 

arodvidusskolu, Alsviķu profesionālo vidusskolu un Aizkrauk-

les arodvidusskolu, bet nākamnedēļ – ar Jelgavas Amatniecī-

bas vidusskolu un Smiltenes tehnikumu. 

 

Turpinājums no 3.lpp. 

Projektus prezentē Uldis Pīlēns. 

    Foto no www.ventspils.lv 

         Foto no www.ventspils.lv 

http://www.ventspils.lv/NR/exeres/F021BFBF-07E8-440A-8614-8B5F345019E5?Lang=lv
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RTK - izglītības iestāde ar kvalitātes zīmi 

Pārdzīvojusi dažādus 

laikus un dažādas pār-

maiņas, šā gada martā 

Rīgas Tehniskā koledža 

(RTK) nosvinēja 75 ga-

du jubileju. Mēnesi 

pirms jaunā mācību 

gada sākuma ciemoja-

mies izglītības iestādē, 

kuras vārds plašus ko-

mentārus neprasa, jo 

RTK – tā ir kvalitātes 

zīme visām te apgūsta-

majām izglītības prog-

rammām. Šoreiz gan 

vairāk runāsim par RTK 

profesionālo vidussko-

lu, kurā jaunieši pēc 

9.klases var apgūt 11 izglītības programmas un būt pār-

liecināti, ka darba tirgū būs nepieciešami un pieprasīti 

speciālisti. RTK direktora vietnieks Jānis Nipers ne bez 

lepnuma saka: „Visiem profesionālās vidusskolas absol-

ventiem, kuri grib strādāt, ir darbs!”. 

 

Jauniešiem ir nodrošināta izaugsmes pēctecība 

 

RTK Profesionālajā vidusskolā šobrīd tiek realizētas 11 izglītī-

bas programmas – Enerģētika, Programmēšana, Datorsistē-

mas, Elektronika, Telesakari, Sekretariāta un biroja darbs 

(sekretārs), Sekretariāta un biroja darbs (klientu apkalpoša-

nas speciālists), Autotransports, Kokizstrādājumu izgatavoša-

na un Metālapstrāde. 

 

RTK profesionālajā vidusskolā kopā mācās 1500 audzēkľu, 

šogad plānots uzľemt 11 grupas - gandrīz 300 audzēkľu. 

Jānis Nipers stāsta, ka konkurss tradicionāli ir liels vairākās 

programmās, pēdējos divos gados īpaši daudz 9.klašu absol-

ventu izrāda interesi par autotransporta un datorsistēmu, 

programmēšanas izglītības programmām, kur konkurss ir 

vidēji divi audzēkľi uz vienu vietu. Tā kā visus mācīties gribē-

tājus uzľemt nebija iespējams, pēc skolas lūguma Izglītības 

un zinātnes ministrijai atļāvusi veidot papildu grupu program-

mētājos.  

 

RTK darbojas arī spēcīga tālākizglītības nodaļa, piedāvājot 

dažādus kvalifikācijas kursus. „Aktīvi piedalāmies NVA rīkota-

jos konkursos par iespējām apmācīt bezdarbniekus, akcentu 

liekot uz enerģētiku un datorsistēmām,” piebilst J.Nipers. 

 

Rīgas Tehniskā koledža var lepoties, ka te jauniešiem tiek 

nodrošināta izaugsmes pēctecība – kad 4 gadu laikā iegūta 

vidusskolas izglītība un 3.kvalifikācijas līmenis, jaunietim ir 

iespēja startēt koledžā, kuras izglītības programmas ir tiešs 

turpinājums iepriekšējā izglītības pakāpē apgūtajām zināša-

nām. Un tā, sešus ar pusi gadus pēc pamatskolas beigšanas 

jaunietis ir ieguvis pirmā līmeľa augstāko profesionālo izglītī-

bu un darba tirgū dodas konkurētspējīgs speciālists. Savukārt 

tie, kas vēlas izglītību turpināt, bez jebkādiem iestājpārbaudī-

jumiem var uzsākt studijas Rīgas Tehniskās universitātes un 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2.kursā – ar šīm 

augstskolām RTK ir noslēgusi sadarbības līgumus. 

„Jā, to es tiešām varu apgalvot - visiem mūsu profesionālās 

vidusskolas beidzējiem, kuri grib strādāt, ir darbs. Pat neva-

ram apmierināt visu pieprasījumu, ik pa brīdim saľemam tāl-

ruľu zvanus ar jautājumiem pēc labiem speciālistiem,” stāsta 

J.Nipers. 

 

RTK audzēkľiem ir iespēja praktizēties arī citās valstīs – sko-

lai ir sadarbības līgums ar Somijas Lapzemes Tehnisko kole-

džu, aktīva ir sadarbība ar mācību iestādēm un uzľēmumiem 

Dānijā, Nīderlandē, Vācijā. 

 

Sadarbība ar darba devējiem 

 

RTK izglītības politikas veidošana, jaunu izglītības program-

mu izstrādāšana un esošo papildināšana notiek ciešā sadar-

bībā ar darba devējiem. „Vai tad vispār iespējams strādāt 

citādāk?” retoriski jautā J.Nipers. Koledža ir asociāciju biedri 

visās nozarēs, kurās tiek apmācīti speciālisti, kā arī Latvijas 

Darba devēju konfederācijas biedrs. „Sekojam līdzi visām 

novitātēm, izmaiľām likumdošanā, zinām, kādas ir tendences 

darba tirgū,” piebilst Nipera kungs. 

 

Jau 2008.gadā tika izstrādāta Rīgas Tehniskās koledžas at-

tīstības stratēģijas koncepcija 2008.-2014.gadam, kas satur 

galvenos redzējumus un uzstādījumus. Stratēģija tika sagata-

vota saskaľā ar ieinteresēto tautsaimniecības nozaru vadošo 

uzľēmumu prognozēm par to attīstības tendencēm un vaja-

dzībām. Stratēģijas sagatavošanas laikā notika konsultācijas 

gan ar uzľēmumiem, gan ar tos pārstāvošām nozaru asoci-

ācijām, gan arī ar Rīgas Tehniskās koledžas vadību dažādos 

līmeľos: augstāko vadību, specialitāšu un programmu vadī-

bu, katedru vadību. 

 

„2009.gada decembrī, kad valdībā tika apstiprinātas Profesi-

onālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 

2010.-2015.gadam un saskaľā ar tām visām profesionālās 

izglītības iestādēm vajadzēja izstrādāt attīstības un investīciju 

stratēģijas, mums neko vairs nevajadzēja sākt no jauna, bet 

gan tikai precizēt un papildināt jau esošo,” teic J.Nipers. 

 

Veidos kompetences centru 

 

Saskaľā ar Pamatnostādnēm, uz RTK bāzes plānots veidot  

kompetence centru metālapstrādē, autotransportā, enerģēti-

kā, informācijas tehnoloģijās (elektronika, telekomunikācijas). 

Profesionālā izglītība 
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„Mēs tam esam gatavi,” ar optimismu 

balsī teic Jānis Nipers. Kaut gan skolas 

materiāli tehnisko bāzi var raksturot kā 

labu, tomēr dzīve iet uz priekšu, tehnika 

attīstās, tāpēc gribētos veikt daudzus 

uzlabojumus. „Nozīmīgs ieguldījums arī 

profesionālās vidusskolas attīstībā ir Izglī-

tības un zinātnes ministrijas nodrošinātais 

finansējums Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda (ERAF) apakšaktivitātē „Augstākās 

izglītības iestāžu telpu un iekārtu moder-

nizēšana studiju programmu kvalitātes 

uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglī-

tības programmu apgūšanas iespējas arī 

personām ar funkcionāliem traucēju-

miem”, kurā Rīgas Tehniskajai koledžai 

piešķirti 700 000 latu. Par šo summu tiks 

modernizēta arī lodēšanas un elektroni-

kas laboratorija, kurā praktiskās iemaľas 

varēs apgūst RTK profesionālās vidus-

skolas audzēkľi.  

 

„Saprotot, ka visām vajadzībām līdzekļu 

nepietiek, mēs arī negaužamies. Strādājam, lai skolai palieli-

nātu pašu ieľēmumus, sadarbojamies ar darba devējiem, 

esam atvērti visiem piedāvājumiem, kas veicina skolas attīstī-

bu. Ne jau velti no ierēdľiem nācies dzirdēt labdabīgas repli-

kas: „Jums jau nauda nav vajadzīga, paši ar visu tiekat galā!”. 

Tā nu nav, ka nauda nav vajadzīga, bet esam iemācījušies 

dzīvot un attīstīties par spīti daudzu piesauktajai krīzei,” saka 

J.Nipers. Lielu pateicību skola ir parādā Amerikas latviešu 

biedrībai un personīgi Purena kungam, jo par Amerikas latvie-

šu saziedotajiem līdzekļiem pirms dažiem gadiem iegādāti 

darbgaldi un programmatūra metālapstrādē, veikta speciālistu 

apmācība. Lielu atbalstu skolai sniegušas arī daudzas citas 

firmas un uzľēmumi (ar atbalstītāju sarakstu var iepazīties 

RTK mājaslapā).  

 

Aktīva un radoša skola 

 

RTK var lepoties ne tikai ar kvalitatīvām izglītības program-

mām un labi sagatavotiem speciālistiem, bet arī lieliskiem 

sportistiem, dziedātājiem, dejotājiem un ar daudziem citiem 

talantiem apveltītiem jauniešiem. 

 

„Neesam malā stāvētāji, vienmēr aktīvi piedalāmies dažādos 

pasākumos. Bijām pirmie, kas pavēra skatu uz „Euroskills” – 

pirms 10 gadiem aizbraucām uz šo konkursu Nīderlandē un 

mehatronikā ieguvām 3.vietu. Jāpiebilst, ka Latvijā tolaik tādu 

speciālistu vēl nemaz nebija. Ar mehatroniku esam aizrāvu-

šies - piedalāmies dažādos konkursos ne tikai Latvijā, bet arī 

Baltijā. Par to gan jāsaka liels paldies firmai „Festo”, kas ir 

oficiālais Vācijas kompānijas „Festo” produktu un servisa pār-

stāvis Latvijā,” stāsta J.Nipers. 

 

Pēdējos gadus automehāniķi tiek aicināti un aktīvi ľem dalību 

dažādos Baltijas valstu profesionālās meistarības konkursos. 

RTK ir Profesionālās meistarības konkursa „Automehāniķis” 

inciatori un organizatori kopā ar darba devējiem. Audzēkľi 

regulāri piedalās arī dažādos citos gan republikas, gan skolas 

mēroga profesionālās meistarības konkursos, kas liek nemitī-

gi pilnveidot savas zināšanas un praktiskās iemaľas. 

 

Visu mācību gadu garumā RTK notiek iekšējās sporta sacen-

sības un turnīri starp mācību grupu komandām. Labākie spor-

tisti tiek ieskaitīti koledžas izlasē un gatavoti Latvijas profesi-

onālo mācību iestāžu sacensībām 12 sporta veidos. Pēdējo 

desmit gadu laikā RTK 8 reizes uzvarējusi kopvērtējumā un 

IZM apbalvojusi RTK kā sportiskāko profesionālās izglītības 

mācību iestādi. Audzēkľi regulāri dodas arī uz Baltijas profe-

sionālo izglītības iestāžu spartakiādēm, kas rotācijas kārtībā 

notiek kādā no valstīm. Populārs ir Direktora kauss volejbolā, 

kurā audzēkľi sacenšas ar pasniedzējiem. 

 

Īpašs būtu stāsts par RTK pašdarbniekiem - deju kolektīviem 

"Mazais Ritenītis" un "Jancis", jaukto kori, zēnu, meiteľu un 

jaukto vokālo ansambli, teātra studiju, estrādes deju studiju 

u.c. RTK dejotāji allaž bijuši labāko Latvijas deju kolektīvu 

vidū, šomēnes viľi piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dzies-

mu un deju svētkos, iegūstot laureātu diplomu. 

 

Jau astoto gadu pēc kārtas RTK notiek zinātniskās konferen-

ces. Šā gada aprīlī RTK organizēja 8.Starptautisko zinātniski 

praktisko konferenci „Augstākā profesionālā izglītība teorijā 

un praksē”. Zinātniskie raksti tiek apkopoti krājumos, kas ir 

noderīgi valsts institūcijām lēmumu pieľemšanai pirmā līmeľa 

augstākās profesionālās izglītības realizācijas jautājumos, kā 

arī uzľēmējiem, zinātniskajiem darbiniekiem, augstskolu pa-

sniedzējiem un studentiem. 

 

Plašāka informāciju meklējiet Rīgas Tehniskās koledžas 

 mājaslapā. 

 

Turpinājums no 5.lpp. 

RTK komanda - jauno automehāniķu konkursa "Automehānika - 2010" otrās vietas 

ieguvēja. 

http://www.rtk.lv/
http://www.rtk.lv/?c=9#1
http://www.rtk.lv/?c=9#1
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Lai veicinātu plašāku sabiedrības informētību par 

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) pieņemtajiem lēmu-

miem un sekmētu efektīvāku Latvijas zinātnes budže-

ta līdzekļu sadali, izlietojumu un finanšu resursu ie-

guldījumu valstij prioritāru un perspektīvu zinātnes 

nozaru attīstībai, 29.jūnijā ar Ministru kabineta (MK) 

lēmumu tika apstiprināts jaunais paplašinātais LZP 

sastāvs. 7.jūlijā notika LZP pirmā sēde, kurā par LZP 

priekšsēdētāju ievēlēja Latvijas Zinātņu akadēmijas 

(LZA) īsteno locekli, LZA viceprezidentu un ārlietu 

sekretāru Dr.habil.phys., prof. Andreju Siliņu, savu-

kārt par vietnieku – LZA īsteno locekli Dr.habil.phys., 

prof. Ivaru Lāci.  

 

Atklājot sanāksmi, izglītības un zinātnes ministre Tatjana 

Koķe uzsvēra, ka viľai ir gan gods, gan atbildība saska-

ņā ar noteikto kārtību vadīt pirmo jaunapstiprinātās LZP 

sēdi. Gods, jo zinātnei ir nozīmīga loma valsts attīstībā 

tuvākā un tālākā nākotnē. Atbildība, jo LZP kopš 

1990.gada ieľem svarīgu vietu Latvijas zinātnes politikā. 

Ir būtiski, lai arvien lielākai sabiedrības daļai ir interese 

un izpratne par zinātni un lai zinātnes attīstība notiktu 

mērķtiecīgi – efektīvā un produktīvā zinātnisko institūciju 

savstarpējā sadarbībā un sadarbībā ar uzľēmējiem, no-

drošinot valsts un tautsaimniecības ilgtermiľa attīstību un 

vienlaikus ievērojot arī starptautiskos procesus zinātnis-

kajā telpā.  

 

T.Koķe Latvijas Zinātnes padomi iepazīstināja ar IZM pieeju 

2011. un nākamo gadu valsts budžeta projektu izstrādē, kas 

sekmētu stabilitāti un prognozējamību zinātnē un pētniecībā. 

Proti, valsts ilgtermiľa finanšu saistībās paredzēt vismaz daļu 

līdzekļu valsts pētījumu programmu īstenošanai, tā kā šīs 

programmas tiek apstiprinātas uz vairākiem gadiem un zināt-

niekiem ir svarīgi zināt pieejamo finansējumu to īstenošanas 

gaitā. Dokumenta projekta „Pasākumu plāns nepieciešama-

jām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.-

2012.gadam” kontekstā ministre īpašu uzmanību rosināja 

pievērst augstākās izglītības un zinātnes sadarbības stiprinā-

šanai, kā arī zinātnes internacionalizācijai un sadarbībai ar 

industriju.  

 

Diskutējot par zinātnes infrastruktūras attīstību, atbilstošākiem 

veidiem zinātnieku un uzľēmēju sadarbībai un Eiropas Savie-

nības (ES) struktūrfondu līdzekļu ieguldījumu zinātnes attīstī-

bai, sanāksmes laikā tika pausts vienots redzējums par nepie-

ciešamību stiprināt zinātnes un industrijas sadarbību, nodroši-

nāt mērķtiecīga un koncentrēta atbalsta piešķiršanu un resur-

su efektīvu izmantošanu. Šo iemeslu dēļ šobrīd IZM kopā ar 

partneriem strādā pie valsts nozīmes pētniecības centru no-

teikšanas un līdzekļu – vairāk nekā 102 miljonu latu – ieguldī-

šanas nosacījumu un mehānismu izstrādes pētniecības infra-

struktūras attīstībai, tajā skaitā – lai sekmētu tirgus vajadzī-

bām atbilstošas un inovatīvas pētniecības infrastruktūras iz-

veidi. Vienlaikus T.Koķe akcentēja, ka zinātniekiem kā noza-

res pārstāvjiem un IZM kā atbildīgajai institūcijai par šīs noza-

res attīstību kopumā, ir jābūt galvenajiem, kas nosaka šo in-

vestīciju ieguldīšanas kārtību, īpatsvaru dažāda rakstura pro-

jektos un veidus zinātnes un industrijas sadarbībai, nevis tas 

būtu darāms Finanšu ministrijai (FM). Sanāksmes dalībnieki 

vienojās, ka LZP jau tuvākajā laikā sniegs savu viedokli par 

MK noteikumu projektu par zinātnes infrastruktūras attīstību 

un vairāk nekā 102 miljonu latu ieguldīšanu tajā, ľemot vērā 

konceptuālās nostājas šajā jautājumā atšķirību starp IZM un 

FM. 

 

Sēdes ietvaros T.Koķe pasniedza arī Ministru kabineta Atzinī-

bas rakstus „Par pašaizliedzību un panākumiem strādājot 

Latvijas valsts un tautas labā” bijušajam LZP priekšsēdētā-

jam, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direkto-

ram, Latvijas Zinātľu akadēmijas īstenajam loceklim 

Dr.habil.biol., prof. Elmāram Grēnam, un bijušajam LZP 

priekšsēdētāja vietniekam, Latvijas Universitātes Polimēru 

mehānikas institūta direktoram, Latvijas Zinātľu akadēmijas 

īstenajam loceklim Dr.habil.sc.ing., prof. Jurim Jansonam. 

 

Jaunapstiprinātais LZP sastāvs pieejams Ministru kabineta 

MK mājaslapā 

 

Savukārt IZM mājaslapā varat iepazīties ar foto galeriju no 

7.jūlija LZP sēdes Izglītības un zinātnes ministrijā.  

Latvijas Zinātnes padome uzsākusi darbu paplašinātā sastāvā 

Zinātne  

MK Atzinības rakstu „Par pašaizliedzību un panākumiem strādājot 

Latvijas valsts un tautas labā” ministre T.Koķe pasniedza bijušajam LZP 

priekšsēdētājam, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra 

direktoram, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim Dr.habil.biol., 

prof. Elmāram Grēnam. 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40177674&mode=mk&date=2010-06-29
http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/foto.html
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LZP priekšsēdētājs, Latvijas 

Zinātņu akadēmijas (LZA) 

īstenais loceklis, LZA vice-

prezidents un ārlietu sekre-

tārs Dr.habil.phys., prof. 

Andrejs Siliņš: 

 

Lai stiprinātu vienotu valsts 

politiku, starpnozaru un starp-

sektoru sadarbību zinātnē, 

pētniecībā un inovācijā, LZP 

sastāvs no līdzšinējiem 12 ir 

paplašināts uz 23 dalībnie-

kiem. LZP darbā papildu ir iesaistīti pārstāvji gan no Ekonomi-

kas, Kultūras, Veselības, Vides, Reģionālās attīstības un paš-

valdību lietu un Zemkopības ministrijas, gan organizācijām, 

piemēram, no Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvi-

jas Jauno zinātnieku apvienības. 

 

Latvijas Zinātnes padomē  darbojos no pašiem pirmsākumiem 

un šī ir trešā reize, kad esmu ievēlēts par tās priekšsēdētāju. 

Esmu gandarīts, ka LZP turpmāk darbosies paplašinātā sa-

stāvā, kurš papildināts arī ar vairāku ministriju speciālistiem. 

Tas ļauj cerēt, ka vairosies izpratne par zinātnes problēmām 

un konkrēto ministriju speciālisti spēs sasaistīt zinātniskās 

darbības jomas savās nozarēs ar kopējo valsts zinātnes politi-

ku. 

 

Lai cik tas nebūtu skumīgi, bet jāatzīst, ka situācija pēdējo 

gadu laikā ir pasliktinājusies un Latvijā zinātne šobrīd nav 

definēta kā prioritāte. Es saprotu, ka nepieciešams konsolidēt 

budžetu, bet to nekādā gadījumā nedrīkst darīt uz valsts attīs-

tības rēķina. 

 

Mums, Latvijas Zinātnes padomei, darbs finansiāli sarežģīta-

jos apstākļos ir sava veida izaicinājums, un esam gatavi to 

pieľemt, cerot, ka izdosies veicināt vienotas valsts politikas 

īstenošanu zinātnē, pētniecībā un inovācijā, sekmēt sabiedrī-

bas izpratni par zinātnes lomu Latvijas ilgtspējīgā attīstībā un 

veikt citus uzdevumus, kuri LZP deleģēti. 

 

Izglītības un zinātnes ministrija ar zinātnieku atbalstu turpina 

darbu pie MK noteikumu izstrādes par zinātnes infrastruktūras 

attīstību. LZP jau paudusi pilnīgu atbalstu IZM un zinātnieku 

kopīgi izstrādātajiem priekšlikumiem, kā stimulēt zinātnieku un 

komersantu sadarbību, paaugstināt inovatīvo komersantu 

konkukurētspēju. LZP kategoriski iebilst pret Finanšu ministri-

jas piedāvātajiem risinājumiem un esam gatavi aizstāvēt un 

argumentēt savu viedokli visiem iespējamiem līdzekļiem.  

 

 

Priecē tas, ka, pateicoties IZM aktīvai rīcībai, ir izdevies pie-

saistīt ievērojamus Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus 

zinātnei un pētniecībai, starptautiskās sadarbības projektiem 

zinātnē, tiek atbalstīti jaunie zinātnieki – doktorantūras un 

maģistrantūras studentiem nodrošinātas stipendijas no ESF 

līdzekļiem. 

 

Zinātnes pamatmērķis ir radīt jaunas zināšanas un tas nozī-

mē, ka zinātnei jāattīstās visciešākajā sasaistē ar izglītību. Es 

ļoti ceru, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies stiprināt augst-

ākās izglītības un zinātnes sasaisti ar tautsaimniecību un ino-

vācijām. 

 

Analizējot darba tirgu Eiropas Savienības valstīs, redzam, ka 

visās iespējamās zinātnes nozarēs zinātniekiem, īpaši gados 

jaunajiem, tiek piedāvātas darba vietas ar vilinošu atalgojumu. 

Tāpēc, manuprāt, Latvijai ir jādara viss iespējamais, lai mūsu 

zinātnieki justos vajadzīgi savai valstij un gribētu te strādāt. Ja 

nav iespējams piešķirt naudu, tad zinātniekiem jārada lielākas 

iespējas ietekmēt procesus valstī.  

 

Arī es, tāpat kā daudzi citi zinātnieki, veicot zinātnisko darbu, 

ilgāku laiku esmu uzturējies citās valstīs – Kanādā, Amerikā, 

esmu studējis Maskavas Valsts universitātē, protams, ir bijuši 

darba piedāvājumi. Taču man ir svarīgi, lai Latvija attīstās, un 

ir svarīgi, ka es varu to sekmēt, jo te dzīvo mani bērni un maz-

bērni, un es gribu, lai viľi no sirds jūtas vajadzīgi un piederīgi 

šai valstij.   

 

“Man ir svarīgi, lai Latvija attīstās!” 

Uzziņai 

 

Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir izveidota ar Ministru 

Padomes 1990.gada 3.jūlija lēmumu „Par Latvijas 

Zinātnes padomes izveidošanu”.  

 

LZP darbības galvenais mērķis ir sekmēt zinātnes un 

tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un īstenošanu 

Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības mērķiem un 

prasībām.  

 

LZP ir koleģiāla zinātnieku institūcija, kas izveidota kā 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās 

pārvaldes iestāde. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. 

Zinātne  
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Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) jūlija sākumā izvēr-

tējusi un pieņēmusi lēmumus  par visiem darbības prog-

rammas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 

2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai" Eiro-

pas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atklātai atlasei 

iesniegtajiem projektu  iesniegumiem. Kopumā atklātajai 

projektu iesniegumu atlasei bija iesniegti 177 projek-

ti.  Par 115 projektu iesniegumiem ir pieņemts  pozitīvs 

lēmums - apstiprināt ar nosacījumu, par kopējo projektu  

summu - 39 061 959 LVL, no  kuriem ERAF līdzfinansē-

jums - 35 011 244 lati.  

 

“Atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzie-

niem,  pozitīvi lēmumi pieľemti par projektiem, kas plāno 

dot  ieguldījumu un ekonomisku efektu, piemēram, atjaunoja-

mo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģi-

jās,  inovatīvu materiālu izstrādē un tehnoloģijās, diagnostikas 

līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrādē, vietējo 

resursu izmantošanā  - zemes dzīļu, meža, pārtikas  - jaunu 

produktu un tehnoloģiju radīšanā,” stāsta IZM Struktūrfondu 

departamenta direktore Ennata Kivriľa.  

 

Nosacījumu izpilde projektu iesniedzējiem ir jāveic līdz 

30.augustam (mājaslapā http://esfondi.izm.gov.lv/1060.html 

var iepazīties ar ERAF 2.1.1.1 aktivitātes projektu iesniegumu 

sarakstu un vērtēšanas laika grafiku). Tikai pēc  nosacījumu 

izpildes tiks pieľemts galīgais lēmums par katra konkrē-

tā  projekta apstiprināšanu.  

 

IZM šobrīd veic visus nepieciešamos pasākumus, lai zinātnis-

kie institūti un augstskolas, kuras šogad uzsāks īstenot  zināt-

nes un pētniecības projektus, varētu pretendēt uz valsts bu-

džeta avansu projektu uzsākšanai. 

Atklātās atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisija 

papildus projektiem, kas apstiprināti  ar nosacījumu, atbalsta 

saľemšanai kvalificēja vēl 34  projektu pieteikumus par kopē-

jo summu 10 858 557 LVL.  Nepietiekamā ERAF līdzfinansē-

juma dēļ šie komisijas vērtējumā mazāk punktus ieguvušie 

projektu iesniegumi tika noraidīti.  

 

Savukārt 28 projektu iesniegumi tika noraidīti, jo projekta ie-

sniedzēji neizpildīja kādu no vērtēšanas kritērijiem - visbiežāk 

projekta iesniegumā nebija veikta alternatīvu  un risku analī-

ze,  ķļūdaini vai nepilnīgi veikts ekonomiskais aprēķins vai arī 

projekta iesniedzējs pēc sava statusa nekvalificējās šai atklā-

tajai  projektu iesniegumu atlasei. 

Atklātā projektu iesniegumu atlasē apstiprina 115 zinātnes un pētniecības projektus 

Zinātne 

Iespēja pieteikties dalībai Grundtvig darbnīcās  

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) savā mājasla-

pā publicējusi jaunāko Grundtvig darbnīcu katalogu un 

aicina pieaugušos pieteikties dalībai šajā interesantajā 

projektā. Grundtvig darbnīcas – tā ir iespēja apmeklēt 

mācību pasākumus un seminārus, kas notiek kādā citā 

Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas dalīb-

valstī. Katalogā apkopotas Grundtvig darbnīcas, kas no-

tiks no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 

31.augustam. 

 

Grundtvig darbnīcās kopā darbojas dalībnieki no vairākām ES 

Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, lai gūtu jaunu izglītī-

bas pieredzi atbilstoši dalībnieku vajadzībām, attīstot katram 

dalībniekam nepieciešamās prasmes. Grundtvig darbnīcu 

tēmas var būt dažādas: māksla, kultūra, valodas, zinātne, 

ekoloģija, pilsonība, starpkultūru dialogs u.c. 

 

Katrā darbnīcā ir 10-20 dalībnieku, darbnīcas ilgums – 5 līdz 

10 dienas. Visus dalības izdevumus (ceļa izdevumi, uzturēša-

nās izmaksas, dalība darbnīcā, apdrošināšana) sedz darbnī-

cu organizatori. Darbnīcu dalībnieks var būt jebkurš pieaugu-

šais, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, neatkarīgi no nodarbo-

šanās. Grundtvig darbnīcās drīkst piedalīties ne biežāk kā 

reizi divos gados. 

 

Lai pieteiktos dalībai Grundtvig darbnīcā, individuāli jāsazinās 

ar darbnīcas organizētājiem (kontaktinformācija norādīta kata-

logā ievietoto darbnīcu aprakstā), jāaizpilda organizatoru at-

sūtītā pieteikuma veidlapa un oriģināls jāaizsūta pa pastu 

darbnīcas organizatoriem. 

 

No 2010. gada VIAA nodrošina visas ES Mūžizglītības prog-

rammas 2007.-2013. gadam īstenošanu Latvijā. Leonardo da 

Vinci apakšprogrammas mērķis ir uzlabot profesionālās jeb 

arodizglītības kvalitāti, Comenius piedāvā pedagogu tālākiz-

glītību, skolu un reģionu sadarbību vispārējās izglītības attīstī-

bai, Erasmus programmas mērķis ir veicināt studentu un mā-

cībspēku mobilitāti, piedāvājot studiju, prakses, docēšanas un 

apmācību iespēju ārzemēs, savukārt Grundtvig piedāvā starp-

tautiskās sadarbības iespējas pieaugušo izglītībā iesaistīta-

jiem.  

 

Ar Grundtvig darbnīcu katalogu var iepazīties VIAA mājaslapā 

Nenokavē pieteikties! 

http://esfondi.izm.gov.lv/1060.html
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_darbniicas/?tl_id=2736&tls_id=382
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IZM sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumu pro-

jektu, kas nosaka kārtību, kādā turpmāk profesionālo kva-

lifikāciju būs iespējams iegūt cilvēkiem, kuri profesionā-

lās kompetences apguvuši ārpus formālās izglītības sis-

tēmas. 

 

Noteikumu projektā noteiktas prasības, kādām jāatbilst pre-

tendentam, kas vēlas pieteikties profesionālās kompetences 

novērtēšanai un profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Atbildīgā 

institūcija, kas koordinēs ārpus formālās izglītības sistēmas 

iegūto profesionālo kompetenču atzīšanu būs IZM padotības 

iestāde - Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). 

 

Profesionālās kompetences novērtēšanu plānots noteikt divos 

secīgos posmos: pretendenta iesniegto dokumentu izvērtēša-

na un profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošana. No-

vērtēšanu IKVD deleģēs veikt akreditētai izglītības iestādei vai 

akreditētam eksaminācijas centram. 

 

Profesionālo kompetenču novērtēšanas komisijā tiks iesaistīti 

ar Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sa-

darbības apakšpadomi saskaľoti attiecīgās nozares eksperti, 

kuru izglītība un profesionālā darbība atbilst piešķiramajai 

profesionālajai kvalifikācijai. 

 

Noteikumu projekts tika izstrādāts sadarbībā ar Kultūras mi-

nistrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienī-

bas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba 

devēju konfederācijas, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienī-

bas un Latvijas Amatniecības kameras un Latvijas Lielo pilsē-

tu asociāciju pārstāvjiem. 

 

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās 

izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” 15.jūlijā 

izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un pēc saskaľošanas 

tiks virzīts apstiprināšanai MK. Atbilstoši Profesionālās izglītī-

bas likumam, noteikumi stāsies spēkā 2011.gada 1.janvārī. 

 

IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības de-

partamenta direktora vietniece Ilze Brante: 

 

Ministru kabineta noteikumu 

projekts izstrādāts, lai cilvē-

kam, kurš mācījies, piemēram, 

pie amatu meistara vai pašmā-

cības ceļā apguvis teorētiskās 

un praktiskās zināšanas kādā 

jomā un tajā strādā, dotu ie-

spēju pretendēt un iegūt valsts 

atzītu profesionālās kvalifikāci-

jas apliecinošu dokumentu. 

 

Viens no iemesliem, kas steidzināja šā jautājuma pieľemša-

nu, bija arī Eiropas Savienības regulas un stratēģija “Eiropa 

2020”. 

 

Jau 2004.gadā tika noteikti ārpus formālā ceļā iegūto zināša-

nu apstiprināšanas principi, savukārt 2007.gadā tika apkopota 

Eiropas dalībvalstu pieredze. IZM 2007., 2008.gadā īstenoja 

Eiropas Sociālā fonda Nacionālās programmas projektu pro-

fesionālās izglītības attīstībai „Vienotas metodikas izstrāde 

profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo 

partneru iesaistei un izglītošanai” un viena no izstrādātajām 

metodikām paredz arī ārpus formālā ceļā iegūto kompetenču 

atzīšanu. Pamatojoties uz darba grupas secinājumiem tika 

uzsākts darbs pie grozījumu veikšanas Profesionālās izglītī-

bas likumā un šobrīd izstrādāts MK noteikumu projekts – kār-

tība, kādā tiks veikta ārpus formālās izglītības sistēmas apgū-

to profesionālo kompetenču novērtēšana.  

 

Šobrīd darba tirgū daudzās profesijās strādā cilvēki (pavāri, 

galdnieki, frizieri un daudzu citu jomu pārstāvji), kuri profesi-

onālās kompetences apguvuši darba procesā, tāpēc ir jārada 

iespēja tās apliecināt un iegūt valsts atzītu profesionālās kva-

lifikācijas apliecinošu dokumentu. Profesionālās kompetences 

novērtēšanas eksāmens sastāvēs no divām daļām – teorētis-

kās un praktiskās, un kvalifikācijas eksāmena komisijā darbo-

sies konkrētās nozares deleģēti pārstāvji. Eksāmena norise 

neatšķirsies no valsts noslēguma pārbaudījumiem, kādus 

kārto profesionālās izglītības iestādes vai tālākizglītības prog-

rammu beidzēji. Līdz ar to nepastāv bažas, ka speciālists, 

kurš ieguvis apliecinājumu ārpus formālā ceļā iegūtām kom-

petencēm, varētu būt zemāk kvalificēts. 

 

Šīs ir lieliska iespēja, neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības 

un sākot ar 18 gadu vecumu, apliecināt savas prasmes. Iegū-

tā profesionālā kvalifikācija palielinās cilvēku konkurētspēju 

darba tirgū un ļaus taupīt laiku un finanšu līdzekļus, neliekot 

no jauna apgūt ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās 

profesionālās kompetences. 

Aktualitātes  

Izstrādāta ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenču  

novērtēšanas kārtība 



11 

32 

Izstrādāti grozījumi noteikumos par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai  

un profesionālajai kvalifikācijai 

Lai nodrošinātu normatīvo aktu atbilstību Izglītības liku-

ma jaunajai redakcijai, kā arī līdzsvarotu prasības visu 

pedagogu (izņemot augstākās izglītības pedagogu) nepie-

ciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, Izglī-

tības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi grozījumus 

Ministru kabineta noteikumos Nr.347 „Noteikumi par pra-

sībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesi-

onālajai kvalifikācijai”. 

 

Kā skaidro IZM Profesionālās izglītī-

bas un vispārējās izglītības departa-

menta Vispārējās izglītības nodaļas 

speciālists Aivars Opincāns, paš-

reiz spēkā esošie normatīvie akti 

nosaka, ka persona, kas strādā 

profesionālās izglītības vai profesi-

onālās ievirzes izglītības iestādē, 

pedagoga profesijai nepieciešamo 

pedagoģisko izglītību un profesionā-

lo tālākizglītību var iegūt, apgūstot 

profesionālās pilnveides izglītības 

programmas (pedagoģiskās izglītī-

bas kursu apjoms – vismaz 320 

kontaktstundu). Taču šāda apjoma programmas pašlaik valstī 

netiek īstenotas, jo lielākajai daļai pedagogu jau ir atbilstoša 

izglītība. Tie pedagogi, kuriem šī izglītība nepieciešama, 320 

kontaktstundu apjomu apgūst dažādās programmās, kuras ne 

vienmēr atbilst pedagoģiskajai izglītībai. Savukārt vispārējo 

mācību priekšmetu pedagogi, kuri strādā profesionālās izglītī-

bas iestādē, atbilstoši šīm prasībām var strādāt bez augst-

ākās pedagoģiskās izglītības, kas var negatīvi atsaukties uz 

vispārējās izglītības kvalitāti. 

 

„Nosakot profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem vienā-

das prasības ar vispārējās izglītības pedagogiem, kuri māca 

mācību priekšmetus ar mazu stundu skaitu, kā arī interešu 

izglītības pedagogiem, tiks atrisināts jautājums par pedago-

ģisko profesionālo pilnveidi, kas noteikta 72 stundu apjomā. 

Tādējādi, pēc noteikumu grozījumu stāšanās spēkā, profesi-

onālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības profesi-

onālo mācību priekšmetu skolotāji tālākizglītības pedagoģisko 

daļu varēs apgūt B kursu programmās 72 stundu apjomā. Šīs 

programmas iespējams apgūt augstskolās, kuras īsteno pe-

dagoģiskās studiju programmas, turklāt tuvāko divu gadu lai-

kā tās būs iespējams apgūt par Eiropas Sociālā fonda līdzek-

ļiem,” uzsver A.Opincāns. 

 

Šobrīd valstī strādā 8950 profesionālās izglītības un profesi-

onālās ievirzes izglītības pedagogu. 

 

Izglītības likums nosaka, ka strādāt par pedagogu ir tiesības 

personai, kurai ir pedagoģiskā izglītība vai kura apgūst peda-

goģisko izglītību. Šī norma Izglītības likumā ar 2010.gada 

4.marta grozījumiem papildināta, nosakot, ka šīs prasības 

neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību. Līdz ar to, veicot 

grozījumus MK noteikumos „Noteikumi par prasībām pedago-

giem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikāci-

jai”, tiks svītrota norma, kas nosaka prasības nepieciešamajai 

izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai pieaugušo neformālās 

izglītības programmu īstenotājiem. 

 

MK noteikumu projekta izstrādes laikā IZM konsultējās ar 

sociālajiem partneriem -  Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju 

un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, kas 

atbalsta projekta tālāku virzību. 

 

IZM sagatavotie grozījumi MK 2000.gada 3.oktobra noteiku-

mos Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepiecie-

šamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai” 8.jūlijā izslu-

dināti Valsts sekretāru sanāksmē un pēc saskaľošanas tiks 

virzīti apstiprināšanai MK. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 

2010.gada 1.septembrī. 

 

Ar MK noteikumu projektu var iepazīties MK mājaslapā. 

Aktualitātes  

Plāno palielināt zemāko mēneša darba algas likmi izglītības metodiķiem valsts ģimnāzijās 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi grozīju-

mus „Pedagogu darba samaksas noteikumos”, kas pa-

redz paaugstināt zemāko mēneša darba algas likmi izglītī-

bas metodiķiem valsts ģimnāzijās, kā arī atļaut valsts 

ģimnāziju pedagogiem tarificēt vairāk par divām darba 

stundām nedēļā par vienu darba likmi individuālajam dar-

bam ar skolēniem mācību priekšmetā. 

 

Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumi Nr.836 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi” nosaka izglītības me-

todiķa zemāko mēneša darba algas likmi, atsevišķi neatrunā-

jot mēneša darba algas likmi izglītības metodiķim valsts ģim-

nāzijā. Ikviena Latvijas valsts ģimnāzija un to metodiķi pieda-

lās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba pilnveidē, kā 

arī veic pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodis-

kā centra funkcijas, tādējādi sniedzot ieguldījumu kopējās 

valsts izglītības kvalitātes veicināšanā.  

 

IZM sagatavotie grozījumi MK noteikumos Nr.836 „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”  2010.gada 29.jūlijā izsludināti 

valsts sekretāru sanāksmē un pēc saskaľošanas tiks virzīti 

apstiprināšanai MK. 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40182808
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40185096
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2009./2010.mācību gadā Latvi-

jā darbojās 21 valsts ģimnāzi-

ja, kurās kopā 7.-12.klasēs 

mācījās 10 089 skolēni. Nāka-

majā mācību gadā valsts ģim-

nāziju skaits palielināsies – ar 

Ministru kabineta (MK) rīkoju-

mu valsts ģimnāzijas statuss 

piešķirts Ogres ģimnāzijai, bet 

rīkojuma projekti par valsts 

ģimnāzijas statusa piešķirša-

nu Rīgas pilsētas 3.ģimnāzijai 

un Āgenskalna ģimnāzijai šo-

mēnes, 15.jūlijā, izsludināti 

Valsts sekretāru sanāksmē un 

pēc saskaņošanas tiks virzīti apstiprināšanai MK.  

 

Par to, kā valstī attīstās valsts ģimnāziju tīkls, šodien saruna 

ar IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības depar-

tamenta Vispārējās izglītības nodaļas speciālistu Edgaru Grī-

ni. 

 

Kādiem kritērijiem jāatbilst skolai, lai tā varētu pretendēt 

uz valsts ģimnāzijas statusu.  

 

Uz valsts ģimnāzijas statusu var pretendēt izglītības iestāde, 

kurā vispārējās vidējās izglītības programmas tiek īstenotas 

ne mazāk kā trijos virzienos. Skolēnu skaitam republikas pil-

sētas izglītības iestādes 10. līdz 12.klasē jābūt ne mazāk par 

350, savukārt izglītības iestādē, kas atrodas citā administratī-

vajā teritorijā - ne mazāk par 200 skolēniem. Jāatzīst, ka sko-

lēnu skaits pats par sevi nenosaka izglītības kvalitāti un nevar 

būt izšķirošais kritērijs valsts ģimnāzijas statusa noteikšanai.  

 

Viens no kritērijiem ir skolēnu sekmes - iepriekšējos divos 

mācību gados vismaz 75% skolēnu mācību sasniegumu no-

vērtējumam centralizētajos eksāmenos jābūt ABC līmenī. 

 

Kāda ir statistika par centralizēto eksāmenu rezultātiem 

valsts ģimnāzijās? 

 

2007./2008.mācību gadā valsts ģimnāzijās vidēji 88% skolēnu 

nokārtoja centralizētos eksāmenus A, B, C līmenī, bet 

2008./2009.m.g., kad pirmo reizi visiem obligāts bija matemā-

tikas eksāmens – 85% skolēnu. Centralizēto eksāmenu rezul-

tāti valsts ģimnāzijās ir ievērojami augstāki par valsts vidējo 

rādītāju. Piemēram, 2008./2009.mācību gadā centralizēto 

eksāmenu vērtējumi ABC līmenī valstī vidēji bija 49,2% skolē-

nu, bet valsts ģimnāzijās 84,2% skolēnu. 

 

2008./2009.mācību gadā 19 valsts ģimnāzijas absolvēja gan-

drīz 2000 jauniešu, 2009./2010.mācību gadā, kad valstī dar-

bojas 21 valsts ģimnāzija, 12.klasi beidza 2067 jaunieši. Tas 

nozīmē, ka valsts ģimnāzijas katru gadu nodrošina vismaz 

2000 vidusskolas absolventu – nākamos studentus ar augstu 

zināšanu un prasmju līmeni. 

 

Vai pastāv iespēja izglītības iestādei anulēt valsts ģimnā-

zijas statusu, ja kritēriji netiek izpildīti? 

 

Savā darbībā valsts ģimnāzijai nemitīgi jāsaglabā atbilstība 

noteiktajiem kritērijiem par skolēnu skaitu, augstiem mācību 

darba rezultātiem un piedāvāto izglītības programmu daudz-

veidību. Valsts ģimnāziju uzľemšanas noteikumos parasti ir 

noteiktas pietiekami augstas prasības un skolēni tiek uzľemti 

konkursa kārtībā. 

 

Taču, ja valsts ģimnāzija divus gadus pēc kārtas neatbilst 

noteiktajiem kritērijiem, izglītības un zinātnes ministrs ne vēlāk 

kā mēnesi pirms nākamā mācību gada sākuma var ierosināt 

Ministru kabinetam anulēt izglītības iestādei piešķirto valsts 

ģimnāzijas statusu. Līdz šim šāds precedents nav bijis.  

 

Valsts ģimnāzijas veic arī reģionālā metodiskā centra un 

pedagogu tālākizglītības centra funkcijas. Ko tas reāli 

nozīmē? 

 

Valsts ģimnāzija nodrošina ģimnāzijas bibliotēkā jaunākās 

informācijas un pedagoģiskās literatūras pieejamību sava 

reģiona pedagogiem, organizē pilsētas, novada, valsts un 

starptautiskā līmenī skolēnu sadarbību zinātniskās pētniecī-

bas jomā, apzina un analizē informāciju par izglītības aktuali-

tātēm, popularizējot pedagoģisko pieredzi savstarpējas piere-

dzes apmaiľas un tālākizglītības pasākumos. Valsts ģimnāzi-

ju pedagogi bieži vada mācību priekšmetu metodiskās apvie-

nības, ievērojot, ka vispārējās vidējās izglītības programmas 

ietver vismaz 12 līdz 15 dažādus mācību priekšmetus ar to 

pasniegšanas metodikām. Jāteic gan, ka no valsts budžeta 

šobrīd piešķirtais papildu finansējums pedagogu tālākizglītī-

bas centra un reģionālā metodiskā centra funkciju veikšanai ir 

nepietiekams un būtu palielināms. 

 

 

Vispārējā izglītība 

Valsts ģimnāzijas – augstas izglītības kvalitātes garants 

UZZIŅAI: 

Valsts ģimnāzijās 2009./2010.mācību gadā mācījās 

aptuveni 6% (3800) no vispārizglītojošo dienas skolu 7.-

9.klašu skolēniem un 12% (6300) no 10.-12.klašu 

skolēniem. Kopā valsts ģimnāzijās 7.-12.klasēs mācījās  

10 089 skolēni. 
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No izglītības pieejamības viedokļa iespējai mācīties valsts 

ģimnāzijā būtu jābūt vienādai visiem Latvijas skolēniem. 

Vai valsts ģimnāziju tīkls attīstās vienmērīgi visā Latvijā? 

 

Eiropas Padomes ieteikumos tiek uzsvērts, cik nozīmīgi ir 

sniegt nepieciešamo atbalstu un iespējas attīstīt savu potenci-

ālu apdāvinātiem un talantīgiem bērniem un jauniešiem. Pie 

tam runa nav par kādu īpašu privilēģiju piešķiršanu šiem jaun-

iešiem, bet gan par atbilstošu pedagoģisko piedāvājumu, lai 

viľiem tiešām būtu iespēja pilnībā izmantot savu potenciālu 

gan pašu, gan sabiedrības labā. Pētījumi liecina, ka šādu 

jauniešu ir pietiekami daudz. Atkarībā no izmantotajiem apdā-

vinātības noteikšanas kritērijiem tiek uzskatīts, ka tādu jaun-

iešu ir no 3 līdz 10%. Bez tam pētījumi rāda, ka daļai apdāvi-

nāto jauniešu rodas ievērojamas problēmas un grūtības sais-

tībā ar tradicionālo skolas piedāvājumu un pietrūkstošu izprat-

ni un atbalstu skolā, kā arī ģimenē 

 

Lai valsts ģimnāziju tīkls vienmērīgi pārklātu visu valsts terito-

riju, būtu nepieciešamas vēl no 8 līdz 10 valsts ģimnāzijām. 

Lai novadā vai pilsētā varētu izveidoties valsts ģimnāzija, jā-

būt pietiekamam skolēnu skaitam, jābūt vairākām vidussko-

lām, jo ne visi var mācīties valsts ģimnāzijā, vēlams, ka nova-

dā vai pilsētā jau ir pašvaldības ģimnāzija vai vidusskola ar 

augstiem skolēnu mācību sasniegumiem. 

 

Plānošanas reģionu skatījumā redzams, ka mazāks valsts 

ģimnāziju skaits un pieejamība ir Kurzemes, Zemgales un 

Rīgas plānošanas reģionā. Šajos reģionos galvenokārt arī 

plānota valsts ģimnāziju tīkla paplašināšanās. 

 

Lai valsts ģimnāziju tīkls attīstītos plānveidīgi, 2010.gada mar-

tā IZM Vadības apspriede izskatīja un akceptēja Profesionā-

lās izglītības un vispārējās izglītības departamenta ziľojumu 

"Valsts ģimnāziju tīkla attīstība līdz 2013.gadam" 

 

Turpinājums no 12.lpp. 

Valsts ģimnāzijām nemitīgi jācenšas paaugstināt kvalitāti 

Āgenskalna Valsts 

ģimnāzija ir viena 

no pirmajām šā sta-

tusa ieguvējām Lat-

vijā - valsts ģimnāzi-

jas statuss skolai ir 

n o  1 9 9 6 . g a d a 

1 . s e p t e m b r a . 

„Valsts ģimnāzijas 

ir augstas valsts 

izglītības kvalitātes 

nozīmīgs rādītājs un 

jau savā sākotnējā 

iecerē intelektuāli 

avangardisks veidojums. Mēs šajos gados esam centu-

šies šo statusu nevis noturēt, bet nemitīgi ik gadus kāpi-

nāt kvalitāti dažādos rādītājos,” saka Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijas direktore Ināra Gaile.  

 

Šobrīd, kad valsts kopumā piedzīvo skolēnu skaita demogrā-

fisko kritumu, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, kura īsteno 5 iz-

glītības programmas, konkursa kārtībā 2010./2011.mācību 

gadam nokomplektētas trīs 7.klases un sešas 10. klases, bet 

ar 16 skolēniem papildinājusies 8., 9. un 11.klase. 

 

Skolas pamats - profesionāls un stabils pedagogu 

 kolektīvs 

 

Direktore stāsta, ka ģimnāzijā nokomplektēts profesionāls un 

stabils pedagogu kolektīvs. „Ļoti svarīgs ir vadības komandas 

darbs: precīzs darba plānojums, izstrādājot ģimnāzijas attīstī-

bas plānu un to precizējot ikgadējā mācību gada plānojumā 

sadarbībā ar mācību priekšmetu metodiskajām komisijām, 

Ģimnāzijas padomi un skolēnu pašpārvaldi, iesaistot ģimnāzi-

jas pedagogus, vecākus un audzēkľus tā pilnveidē un koriģē-

šanā,” saka I.Gaile. 

 

Pusei pedagoģiskā kolektīva ir maģistra, vairākiem arī doktora 

grāds. Pedagogu profesionalitāti nodrošina ne tikai individu-

ālie tālākizglītības kursi, bet arī tas, ka ģimnāzijā regulāri no-

tiek skolotāju pieredzes apmaiľas semināri stundu metodiska-

jā plānošanā, IT izmantošanā, mācību sasniegumu vērtēša-

nas sistēmas pilnveidē, saskarsmes pedagoģijā, drošas sko-

las vides veidošanā utt. Liela nozīme tam, ka trešdaļa ģimnā-

zijas pedagogu ir pilsētas un valsts tālākizglītības kursu lekto-

ri. Ģimnāzijā regulāri notiek dažādu priekšmetu reģionālie un 

valsts semināri un meistarklases, arī starptautiskas tikšanās.  

 

No 2005.-2008.gadam Āgenskalna Valsts ģimnāzija ir 

1.grupas pilotskola Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās 

programmas projektā „Mācību satura izstrāde un skolotāju 

tālākizglītība dabaszinātľu, matemātikas un tehnoloģiju 

priekšmetos”. Šobrīd turpinās projekta 2. kārta. Ľemot vērā 

ģimnāzijas mācību vides augsto IT aprīkojumu, ģimnāzija ir 

arī šā projekta semināru norises bāzes skola.  

 

Projekts ļāvis modernizēt mācību priekšmetu saturu, renovēt 

un modernizēt 12 mācību kabinetus, izmantojot mūsdienu 

informācijas tehnoloģijas. Ģimnāzijas ķīmijas, fizikas, bioloģi-

jas, matemātikas un informātikas skolotāji projekta ietvaros 

iesaistās gan metodiskajos semināros, gan atklātajās stun-

dās, savas iegūtās pedagoģiskās atziľas regulāri popularizē-

jot visā kolektīvā. 

Pieredze 
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Profesionāli sagatavo 

nākamajam izglītības 

posmam 

 

Mācības Āgenskalna 

Valsts ģimnāzijā skolē-

niem nozīmē savu inte-

lektuālo, māksliniecisko 

un sportisko spēju izkop-

šanu profesionālu peda-

gogu vadībā. Direktore 

I.Gaile uzsver, ka inter-

aktīva un uz informācijas 

tehnoloģijām balstīta 

mācību vide rosina sko-

lēnu spēju atraisīšanu un 

viľu sagatavošanos nā-

kamajam izglītības pos-

mam - studijām Latvijā 

vai ārzemēs. 

 

Viens no būtiskiem 

Valsts ģimnāzijas statusa 

indikatoriem ir centrali-

zēto eksāmenu rezultāti. 

2009.gadā 92,7%,  bet 

2010.gadā - 96,5% ģimnāzijas audzēkľu valsts pārbaudīju-

mos ieguva A,B un C līmeni.  

 

Kopš 2008.gada viena no ģimnāzijas prioritātēm ir darbs ar 

talantīgu skolēnu. Aptuveni 30% skolēnu regulāri piedalās 

dažāda līmeľa mācību  priekšmetu olimpiādēs un konkursos, 

katru gadu iegūstot ap 15-20 godalgotas vietas valsts olimpi-

ādēs un skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībā. 2010.gadā 

ģimnāzijā izstrādāti 127 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi 

17 zinātľu jomās, 54 darbi tika izvirzīti Rīgas pilsētas konkur-

sam, 30 darbus pilsētas vērtēšanas komisija izvirzīja valsts 

lasījumiem, 11 darbi ieguva 1.-3.vietu valsts 34.zinātniski pēt-

niecisko darbu konferencē. 

2009./2010.gadā Āgenskalna Valsts ģimnāzija bija Draudzīgā 

aicinājuma balvas laureāti. 

 

Izkopj talantus 

 

Ģimnāzija vienmēr iesaistījušies dažādos valsts, Valsts ģim-

nāziju un ES projektos, lai dažādotu skolēnu mācību vidi un 

iespējas: e-tTwinning, „Socrates” programma (iepazīšanās ar 

domubiedriem Rietumeiropas valstīs, projekta metodes, sa-

darbības prasmju un angļu valodas prasmes pilnveidošana), 

2006.-2010 gadam -  „Comenius1” (Itālija, Francija, Polija, 

Latvija) – savas valsts tūrisma un izglītības iespēju populari-

zēšana un multilingvāla saziľa. 

 

Ģimnāzijas organizētie konkursi Zemgales priekšpilsētas un 

Valsts ģimnāziju skolēniem „Spicprātis” matemātikā, ”Valstis 

un valodas”  svešvalodās un citi ļauj skolēniem izkopt  savu 

intelektuālo un organizatorisko prasmi. Augstā līmenī Āgens-

kalna Valsts ģimnāzijā ir mākslinieciskā pašdarbība. Tā, jauk-

tais koris „Mūžīgais strauts” un deju kolektīvs „Vainags” bija X 

Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku laureāti. Skolā dar-

bojas arī ansamblis, skolas orķestris, ir literārās jaunrades un 

žurnālistikas iespējas. Ļoti daudzveidīgas ir sporta aktivitātes. 

 

Šī ir mana vieta! 

 

Ikgadējā ģimnāzijas „Gada grāmatā” ir jauno pedagogu lappu-

se, kurā viľi vērtē savu vietu ģimnāzijā, uzsākot savas peda-

goga gaitas.  

 

Neliels ieskats „Gada grāmatā 2010”: 

 

 „Šeit jūtos piederīga un novērtēta, un šķiet, ka ar pārliecību 

varu teikt, ka esmu īstajā vietā.” (G.Savicka, angļu valodas 

skolotāja, strādā otro gadu).  

 

„Pateicoties sporta metodiskās komisijas kolektīvam, pirmais 

satraukums drīz vien izzuda. Ar darbu Āgenskalna Valsts 

ģimnāzija esmu apmierināts”. (M.Pērkons, sporta skolotājs , 

strādā pirmo gadu). 

 

„Vieta ar savu vēsturi, auru, tradīcijām, saviem cilvē-

kiem...visvairāk mani pārsteidz tas, cik darbīgi, nesamāksloti, 

saulaini un dzīvespriecīgi ir cilvēki, kas šeit strādā un mācās, 

tas, cik ātri šī vieta pieradina domāt citādāk - pozitīvāk.[..] 

Savus cilvēkus un savas vietas mēs vienkārši izjūtam, tāpēc 

vārdiem vairāk nepaliek vietas. Šī ir mana vieta.” (S.Zavacka, 

biznesa pamatu skolotāja, strādā otro gadu). 

 

Turpinājums no 13.lpp. 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes pavasaris.  
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No 17. līdz 23.augustam visā Latvijā no-

tiks dabaszinātņu un matemātikas nedēļa 

„Domā citādāk! Eksaktāk!”, kuras laikā 

ikvienam interesentam būs iespēja iepazī-

ties ar valstī veiktajām izmaiņām dabaszi-

nātņu un matemātikas izglītībā. 

 

17.augusts - Akadēmiskā diena 

 

Tās ietvaros norisināsies publiskās lekcijas, 

akadēmiskās diskusijas, kā arī akadēmisko 

izdevumu atvēršanas svētki. Dienas ietvaros 

notiks vairākas publiskās lekcijas, kuras va-

dīs gan Latvijas, gan ārvalstu eksperti. Vies-

lektore Faye Brownlie savā lekcijā „Kā mācīt 

skolēniem domāt?” iepazīstinās ar dažādām 

pieejām, kā skolotājam veidot mācību proce-

su tā, lai skolēni mācītos domāt, izmantot un 

pārdomāti pielietot apgūto informāciju, rezul-

tātā kļūstot par patstāvīgiem un mērķtiecī-

giem zināšanu ieguvējiem. Vieslektore Ron-

nie Karsenty, izmantojot netradicionālus uz-

devumus matemātikā, savā lekcijā „Kā veici-

nāt radošumu skolēniem matemātikā?” iepa-

zīstinās ar pieeju, kā skolotājam atraisīt radošumu talantīga-

jos skolēnos, gan arī skolēnos ar zemāku sasniegumu līmeni. 

Eksperti no Latvijas lasīs vairākas lekcijas par pārmaiľu būtī-

bu dabaszinātľu un matemātikas izglītībā. 

 

Akadēmiskās diskusijas noritēs par izglītībā aktuālajiem jautā-

jumiem „Kā skolēnu apgūtās prasmes matemātikā izmantot 

fizikā un ķīmijā?” un „Kā nodrošināt mācību satura un termi-

noloģijas pēctecību bioloģijas kursā (pamatskola – vidusskola 

– augstskola)?”. 

 

Pirmā dabaszinātľu un matemātikas nedēļas diena noslēg-

sies ar akadēmisko izdevumu atvēršanas svētkiem, kad tiks 

prezentēti jauni, Latvijā līdz šim nebijuši izdevumi par dabas-

zinātľu un matemātikas izglītības jautājumiem. 

 

18. augusts - Skolēnu un uzņēmēju diena 

 

Šīs dienas laikā ikviens interesents no plkst. 10.00 līdz 17.00 

ir aicināts piedalīties interaktīvajā izstādē „Daba un zinātne 

skolā! Mūsdienīgi!” (Latvijas Universitātē, Raiľa bulvārī 19). 

Katram izstādes apmeklētājam būs iespēja izmēģināt jaunos 

elektroniskos mācību līdzekļus skolēniem bioloģijā, fizikā, 

ķīmijā un matemātikā, aplūkot mūsdienīgai dabaszinātņu ap-

guvei nepieciešamo aprīkojumu, pašiem izspēlēt mācību spē-

les, piedalīties erudīcijas konkursā, iegādāties mācību grāma-

tas, kā arī iesaistīties citās aktivitātēs. Dabaszinātľu un mate-

mātikas skolotājiem izstādē būs iespēja iepazīties ar moderni-

zēto mācību saturu un skolotāju atbalsta materiāliem 7. – 9. 

klasei, kā arī to aprobācijas rezultātiem un jauno centralizēto 

eksāmenu paraugiem. Katrs skolotājs varēs uzzināt par profe-

sionālās pilnveides iespējām un iegūt visu nepieciešamo in-

formāciju par pieejamo Eiropas struktūrfondu atbalstu dabas-

zinātľu un matemātikas skolotājiem. 

 

Otrās dienas laikā notiks arī interesantas nodarbības skolē-

niem. Sadarbībā ar „Nordic Training International” tiks organi-

zēta zinātľu ietilpīgas ražošanas simulācijas spēle 

„Fabrikants”, kā arī dažādas citas nodarbības. Šo nodarbību 

mērķis būs veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un 

matemātiku, kā arī sniegt daudzpusīgu informāciju par skolā 

iegūto zināšanu reālo pielietojumu ikdienas dzīvē. 

 

 19.augusts -  Izglītības darbinieku diena  

 

Šajā dienā norisināsies konference „Daba, skola un zinātne – 

radoši un mūsdienīgi”, kuras ietvaros notiks forums „Latvijas 

skolas var!”, kā arī novadu fizikas, ķīmijas, bioloģijas un mate-

mātikas metodisko apvienību vadītāju darbs mācību priekš-

metu grupās. Forumā „Latvijas skolas var!” tiks diskutēts par 

iespējām veiksmīgi pārnest projekta „Dabaszinātnes un mate-

mātika” izmēģinājuma skolu iegūto pozitīvo pieredzi uz citām 

Latvijas skolām, kā arī par valstī īstenoto reformu ilgtspēju 

skolās. Forumā aicināti piedalīties pārstāvji no Izglītības un 

zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, program-

mas „Iespējamā misija”, Latvijas augstskolām, nevalstiskajām 

organizācijām, kā arī Latvijas novadu izglītības speciālisti un 

projektā „Dabaszinātnes un matemātika” iesaistīto skolu vadī-

tāji. 

 

Visā Latvijā notiks dabaszinātņu un matemātikas nedēļa „Domā citādāk! Eksaktāk!” 

Piedalies arī Tu! 

Skolotāji apgūst jaunas zināšanas mācību nodarbībās. 
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Novadu fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas metodisko 

apvienību vadītāji tiks rosināti diskusijai par jaunā mācību 

satura un izglītības reformu ieviešanas gaitu 10.-12. klasēm 

un iepazīstināti ar 12.klašu centralizēto eksāmenu paraugiem 

fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā. Metodisko apvienību 

vadītājiem būs iespēja iepazīties arī ar jaunajiem mācību 

priekšmetu programmu paraugiem un topošajiem skolotāju 

atbalsta materiāliem 7. – 9.klasei. Tiks sniegta informācija par 

skolotāju profesionālās pilnveides iespējām, kā arī prezentēta 

cita aktuāla informācija. 

 

20.augusts - Ekspertu diena  

 

„Ekspertu dienā” Latvijas dabaszinātľu un matemātikas 

eksperti apmeklēs dažādas nodarbības un iegūs jaunu piere-

dzi, kā turpināt iesāktās pārmaiľas dabaszinātľu un matemā-

tikas izglītībā Latvijā. 

 

23.augusts - skolu atvērto durvju diena 

 

23.augustā ikviens interesents tiek aicināts piedalīties projek-

tā iesaistīto skolu atvērto durvju dienā un piedalīties daudz-

veidīgos pasākumos, kas veltīti dabaszinātnēm un matemāti-

kai. Apmeklējot kādu no izglītības iestādēm, katram būs ie-

spēja uzzināt par notikušajām pārmaiľām dabaszinātľu un 

matemātikas izglītībā, iepazīties ar aprīkojumu un informāci-

jas tehnoloģijām, kas skolēnam pieejamas mācību darbā, 

izprast, kāds ir mūsdienīgs mācību process, saturs un skolas 

vide un novērtēt, ko šodien gaidīt no skolēna, skolotāja un 

skolas. 

 

Plašāka informācija par gaidāmo dabaszinātľu un matemāti-

kas nedēļu un skolām, kurās notiks atvērto durvju diena, ir 

publicēta projekta mājaslapā. 

Skolēniem ir pieejami daudzveidīgi elektroniski mācību materiāli. 

Turpinājums no 15.lpp. 

Valsts valoda 

 Latviešu valodas aģentūra 

atvērusi jaunu mājaslapu 

www.valoda.lv. 

  

Mājaslapā interaktīvā veidā var 

mācīties latviešu valodu, iepazī-

ties ar jaunākajām izdotajām grāmatām, pārbaudīt savas lat-

viešu valodas zināšanas un prasmes, gūt ieskatu par valodas 

apguves iespējām ārvalstu augstskolās, uzzināt par pedago-

gu tālākizglītības piedāvājumu, iepazīties ar skolotāju piere-

dzes materiāliem, kā arī elektroniski konsultēties par dažā-

diem valodas jautājumiem. 

 

Ir izstrādāts un pirmo reizi sabiedrībai bez maksas pieejams 

elektronisks mācību līdzeklis latviešu valodas pamatprasmes 

(A1 līmeľa) apguvei ar 7 nodarbībām, kur par starpniekvalo-

du izmantota gan angļu, gan krievu valoda.  

 

Jaunākie – sākumskolas vecuma interesenti – atraktīvā un 

saistošā veidā var apgūt latviešu valodas pamatus, sākot ar 

skaľām un burtiem, vārdu nozīmi un teikuma veidošanas 

pamatprincipiem. Šo informāciju meklējiet sadaļā „Mācies 

latviešu valodu internetā”. 

  

Mājaslapā pieejams grāmatu katalogs, kur lasītāji ātri un ērti 

var iepazīties ar Latviešu valodas aģentūras izdotajām mācī-

bu grāmatām un metodiskajiem materiāliem pieaugušajiem un 

bērniem latviešu valodas un literatūras apguvei, valodas ap-

guvei bilingvāli, ar dažādām vārdnīcām un rokasgrāmatām 

u.c. izdevumiem. 

  

Varēsit atrast informāciju par latviešu valodas vēsturi, dialek-

tiem, skanējumu, iepazīties ar valodas politikas dokumentiem 

un valodas lietojumu reglamentējošajiem normatīvajiem ak-

tiem, noskatīties un noklausīties video un audio klipus no rek-

lāmas kampaľām „Runā ar mani latviski” un „Domā, kā runā”, 

kā arī noskatīties filmas un iepazīties ar valodas kurioziem. 

 

Ceram, ka mājaslapa būs vērtīgs informācijas avots gan par 

valsts valodas jautājumiem, gan arī par Latviešu valodas 

aģentūras darbību un tās piedāvātajiem pakalpojumiem . 

 

Esat laipni gaidīti jaunajās Latviešu valodas aģentūras virtu-

ālajās mājās www.valoda.lv! 

Jaunajā mājaslapā interaktīvā veidā var mācīties latviešu valodu 

http://www.dzm.lv/aktualitates/06-2010/dabaszinatnu_un_matematikas_nedela_„doma_citadak!_eksaktak!”
http://www.valoda.lv/
http://www.valoda.lv/
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Starptautiska zinātniska pētījuma „EUROSTUDENT” ie-

tvaros veikta aptauja „Studentu sociālie un ekonomiskie 

dzīves apstākļi Latvijā”. Pēc Izglītības un zinātnes minis-

trijas pasūtījuma un ar Latvijas Studentu Apvienības at-

balstu pētījumu veica sabiedriskās domas pētījumu 

centrs SKDS. 

 

Pētījuma mērķis bija novērtēt studentu ekonomiskos un soci-

ālos apstākļus, kā arī apmierinātību ar studiju kvalitāti. Pētīju-

ma rezultāti tiks atspoguļoti Latvijas nacionālajā pārskatā, kā 

arī izmantoti Eiropas Savienības dalībvalstu studentu dzīves 

līmeľa salīdzināšanai. 

 

Aptauja tika veikta gan valsts, gan Juridisko personu dibināta-

jās augstākās izglītības institūcijās, kopskaitā – 44. 

 

Raksturojot aptaujas dalībniekus – Latvijas augstskolu pilna 

laika studentus, secināts, ka 61% studējošo ir sievietes. Tie-

sa, vērojamas atšķirības dažādās studiju programmās, piemē-

ram, studiju programmu tematiskajās grupās „Izglītība” un 

„Humanitārās zinātnes un māksla” sieviešu īpatsvars pār-

sniedz 3/4 (attiecīgi – 84% un 76%), bet mazāks sieviešu 

īpatsvars ir programmās „Inženierzinātnes, ražošana un būv-

niecība” (22%) un “Dabas zinātnes, matemātika un informāci-

jas tehnoloģijas” (44%). 

 

Pētījuma rezultāti liecina, ka aptuveni 2/3 studējošo (65%) ir 

vecumā līdz 22 gadiem, 20% ir no 23 gadiem līdz 25 gadiem, 

bet 15% aptaujāto ir 26 gadi un vairāk. 

 

Lai raksturotu studentu sociālo mobilitāti, aptaujas ietvaros 

tika ievāktas arī ziľas par studentu vecākiem. Apkopojot da-

tus, secināts, ka 59% studentu vismaz vienam no vecākiem ir 

augstākā izglītība (t.sk. 29% studentu abiem vecākiem ir 

augstākā izglītība). 

 

Studentu aptaujas ietvaros tika noskaidrota informācija par 

aptaujāto studiju programmas līmeni, tematisko grupu, valodu 

un studiju turpināšanas plāniem. Respondenti novērtēja arī 

studiju procesu un raksturoja savu pieredzi saskarsmē ar dis-

krimināciju. Pētījumā tika novērtēta arī attieksme pret studējo-

šajiem ar veselības problēmām, kā arī studējošo saskarsme 

ar diskrimināciju no mācībspēku un studiju biedru puses. 

 

Pētījuma ietvaros studentiem lūdza raksturot arī savus dzīves 

apstākļus – mājsaimniecības tipu, dzīvesvietu, ienākumu un 

izdevumu struktūru. 

 

Pētījuma ietvaros tika noskaidrota arī studējošo slodze – cik 

daudz laika tiek veltīts 

mācībām, cik darbam un cik apmierināts students jūtas ar 

esošo slodzi. Īpaša 

uzmanība tika veltīta 

studentu nodarbinātībai 

– kur viņi strādā. 

Raksturojot savus nā-

kotnes nodomus, 71% 

studējošo atbildēja, ka 

pēc studiju beigšanas 

plāno strādāt savā spe-

cialitātē. Biežāk nekā 

caurmērā to norādīja 

tādās jomās kā Lauk-

saimniecība” (86%), 

„Dabas zinātnes, mate-

mātika un IT” (82%), 

„Veselības aprūpe un 

sociālā labklājī-

ba” (81%), kā arī Pakal-

pojumi” (77%) studējo-

šie. 

 

Viens no pētījuma mērķiem bija novērtēt Latvijas studentu 

attieksmi pret studijām ārzemēs, kā arī pieredzi šajā jomā – 

kāda ir pieredze tiem, kuri ir studējuši ārzemēs, un kas ir gal-

venie šķēršļi tiem, kas nav studējuši ārzemēs. Studentus lū-

dza novērtēt arī savas valodu zināšanas. 

 

Starptautiskajos un nacionālajos augstākās izglītības plāno-

šanas procesos (piemēram, Boloľas process, Lisabonas lī-

gums) studenti tiek uzskatīti par zināšanu sabiedrības veido-

šanas pamatu. Studentu viedokļu izzināšana ir svarīga, lai 

novērtētu esošo izglītības politiku un veidotu augstākās izglītī-

bas stratēģiju, kas vērsta uz efektīvāku un atbildīgāku studiju 

procesu. 

 

EUROSTUDENT pirmais posms notika 2002. gada sākumā 

un tajā piedalījās 11 valstis. Latvija iesaistījās otrajā, trešajā 

posmā un ceturtajā posmā. Projekta rezultātā ir izveidots un 

nemitīgi tiek attīstīts Eiropas valstu izglītības ministriju un pēt-

nieku tīkls, izveidota salīdzinoša datu bāze par augstākās 

izglītības sociālajiem jautājumiem, starptautiska salīdzinoša 

atskaite un katras dalībvalsts nacionālā atskaite. Starptautis-

kā salīdzinošā atskaite sniedz ieskatu par pētījumu koordinē-

šanas metodēm Eiropas līmenī, pētījuma rezultātiem Boloľas 

procesu gaismā, jo EUROSTUDENT pētījumi ir atzīti kā sva-

rīgs datu un analīzes avots. 

 

Ar pētījumu „Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi 

Latvijā” var iepazīties IZM mājaslapā  

Pētījums 

Veikts pētījums par studentu sociālajiem un ekonomiskajiem dzīves apstākļiem Latvijā 

http://izm.izm.gov.lv/ministrija/petijumi.html
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Vācijas un Latvijas divpusējā sadarbība jaunatnes jomā 

Saskaņā ar sadarbības protokolu jaunat-

nes jomā starp Vāciju un Latviju divpu-

sējās sadarbības programmas ietvaros 

no 5. līdz 9.jūlijam Latvijā notika piere-

dzes apmaiņas vizīte par jauniešu centru 

darbību, kuras laikā Latviju apmeklēja 4 

pārstāvji no Vācijas (Ķelnes un Frankfur-

tes pilsētas). Vizītes laikā tika apmeklē-

tas četras pašvaldības – Sigulda, Sau-

lkrasti, Cēsis un Ogre, lai iepazītos ar 

pašvaldību jaunatnes institucionālo at-

balsta sistēmu.  

 

Pieredzes apmaiľas vizītes laikā Vācijas 

pārstāvji atzinīgi novērtēja pašvaldībās 

veikto darbu ar jaunatni, jo tiek sniegts da-

žāda veida iespēju un pakalpojumu klāsts, 

ko var izmantot jaunieši pašvaldībās, kā arī 

tiek pievērsta uzmanība ilgtermiľa darba ar 

jaunatni attīstībai.  

 

Pašvaldībās tika apmeklēti ne tikai jauniešu 

iniciatīvu centri, bet arī dienas centri sociālā 

riska grupas jauniešiem, kas ir nonākuši 

krīžu situācijās, ģimenes atbalsta dienas 

centri, Jaunatnes Veselības centrs, kas izglīto bērnus un 

jauniešus par veselīgu dzīves veidu, reproduktīvo veselību 

u.c. aktuāliem jautājumiem, izmantojot neformālās izglītības 

metodes, kā arī apmācot vienaudžu izglītotājus par veselības 

jautājumiem.  

 

Vizītes laikā starp Vācijas un Latvijas pašvaldību pārstāvjiem 

notika vairākas diskusijas, kā arī tikšanās, piemēram, ar Cēsu 

pilsētas Jauniešu domes pārstāvjiem, Saulkrastu novada So-

ciālā dienesta darbiniekiem, Ogres aktīvāko jaunatnes organi-

zāciju pārstāvjiem u.c.  

 

Vizītes noslēgumā Izglītības un zinātnes ministrijā notika tik-

šanās par vizītes izvērtēšanu un tika apspriestas turpmākās 

sadarbības iespējas pašvaldību starpā, kā arī izstrādāti 

priekšlikumi aktivitātēm, kuras varētu tikt iekļautas nākamajā 

sadarbības protokolā jaunatnes jomā starp Latviju un Vāciju, 

kas tiks parakstīts šā gada oktobrī.  

 

Pieredzes apmaiľas vizīti organizēja Izglītības un zinātnes 

ministrija sadarbībā ar biedrību „Next” un pašvaldībām saska-

ņā ar Jaunatnes politikas valsts programmas 2010.gadam 

4.1. apakšsadaļu „Sadarbības īstenošana ar Beļģiju 

(Flandriju) un Vāciju jaunatnes jomā, sadarbības attīstīšana ar 

citām valstīm jaunatnes politikas nozarē”. 

 

 

Latvijas jaunatnes lietu speciālisti piedalīsies vācu  

valodas apmācību seminārā 

 

Sadarbības protokola jaunatnes jomā ietvaros katru gadu 

Vācijas Federālā ģimenes, senioru, sieviešu un jaunatnes 

lietu ministrija piedāvā vienam Latvijas jaunatnes lietu speci-

ālistam piedalīties starptautiskā vācu valodas apmācību semi-

nārā „Vācu valoda un darbs ar jaunatni" (ar pamatzināšanām 

vācu valodā), kas šogad notiks no 28.augusta līdz 

25.septembrim Kāselē (Kassel).  

 

Tā kā dažas Eiropas valstis nedeleģēja nevienu pretendentu 

dalībai apmācību seminārā, šogad apmācību seminārā tika 

dota iespēja piedalīsies trīs pārstāvjiem no Latvijas, kuri ir 

ieinteresēti ne tikai papildināt savas zināšanas darbā ar jau-

natni un vācu valodā, bet arī attīstīt turpmāku sadarbību ar 

Vācijas darba ar jaunatni institūcijām. 

 

Vienlaikus trīs aktīvākajiem apmācību semināra dalībniekiem 

būs iespēja piedalīties papildus jaunatnes darba „ēnošanas" 

programmā no 25.septembra līdz 2.oktobrim Kāseles (Kassel) 

darba ar jaunatni institūcijās.  

 

Vairāk informācijas par starpvaldību sadarbību jaunatnes jo-

mā var skatīt IZM mājaslapā 

Jaunatnes politika 

Izglītības un zinātnes ministrijas un Vācijas delegācijas pārstāvji tikšanās laikā IZM. 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/4993.html
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Izsludina video konkursu „Esi neformāls” 

Lai veicinātu jauniešu līdzdalību un izpratni par Eiropas 

Savienības neformālās izglītības programmu „Jaunatne 

darbībā” v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģen-

tūra” (JSPA) ir izsludinājusi video konkursu „Esi nefor-

māls”, kurā jaunieši tiek aicināti iemūžināt savu neformā-

lās izglītības pieredzi. Video materiālus kopā ar aizpildītu 

pieteikuma anketu var iesniegt līdz 2010. gada 1. oktob-

rim. 

 

Konkursa mērķis ir motivēt jauniešus būt aktīviem, sekmēt 

jauno, talantīgo jauniešu radošo darbību, sniegt iespēju jaun-

iešiem izteikt savu viedokli par neformālo izglītību, kā arī vei-

cināt jauniešu līdzdalību Eiropas Savienības neformālās izglī-

tības programmā „Jaunatne darbībā”. 

 

Konkursā drīkst piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 13 līdz 

30 gadiem, kurš pats ir piedalījies, piedalīsies vai jau piedalās 

kādā no ES neformālās izglītības programmas „Jaunatnes 

darbībā” projektiem. 

 

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodama mājas 

lapā www.jaunatne.gov.lv. 

 

Konkursa uzvarētāji saľems balvas no Fantasy Park, Tallink 

un JSPA. 

 

Piedalies arī Tu! 

Jautā lasītājs 

Kā jārīkojas pašvaldībai, ja tās teritorijā esošā izglītības iestāde, kura iesaistījusies projektā „Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, tiek reorganizēta vai slēgta? 

Atbild Izglītības un zinātnes minis-

trijas (IZM) Struktūrfondu departa-

menta direktore Ennata Kivriņa: 

 

Pašvaldībai jārīkojas atbilstoši spēkā 

esošajos MK noteikumos Nr. 200 

„Noteikumi par darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildi-

nājuma 3.1.3.1.aktivitāti „Kvalitatīvai 

dabaszinātľu apguvei atbilstošas ma-

teriālās bāzes nodrošināšana” noteik-

tajam. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja 

izglītības iestāde tiek reorganizēta, 

pievienojot to citai izglītības iestādei, kas arī ir projekta labu-

ma guvējs, tad reorganizētajai skolai paredzētais finansējums 

var tikt izmantots sākotnēji paredzēto aktivitāšu īstenošanai 

reorganizētajā skolā, kas juridiski ir kļuvis par citu labuma 

guvēju, ar nosacījumu, ka reorganizētā skolas ēka joprojām 

tiek izmantota izglītības funkcijas nodrošināšanai – mācību 

darbam. 

 

Savukārt, gadījumā, ja skola tiek likvidēta vai arī reorganizē-

tās skolas ēka vairs netiek izmantota mācību darbam, projek-

ta līdzekļus nedrīkst izmantot citiem mērķiem. 

 

Lai reaģētu uz izglītības reformu un paplašinātu pašvaldībām 

iespēju plānot to teritorijā esošo izglītības iestāžu nodrošinā-

jumu, IZM ir izstrādājusi grozījumus MK noteikumos Nr.200 

„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakal-

pojumi” papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti „Kvalitatīvai dabaszi-

nātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”. 

MK noteikumu grozījumu projekts nosaka normatīvo regulēju-

mu situācijā, ja projektā iekļautā izglītības iestāde (labuma 

guvējs) tiek reorganizēta vai likvidēta, paredzot, ka to var aiz-

stāt ar citu izglītības iestādi, kas atrodas finansējuma saľē-

mēja administratīvajā teritorijā, ja tā, atbilstoši kvalitātes vērtē-

šanas kritērijiem, ir saľēmusi lielāko punktu skaitu, kā arī nav 

saľēmusi struktūrfondu atbalstu dabaszinātľu kabinetu aprī-

kojuma nodrošināšanai 2004.-2006.gada plānošanas periodā. 

 

Tāpat MK noteikumu grozījumu projekts paredz, ka izmaksu 

ietaupījuma rezultātā projekta iesniedzējs var atlikumu novirzīt 

papildus dabaszinātľu kabinetu modernizēšanai nepiecieša-

mā aprīkojuma iegādei, ja projektā pirms tam bija paredzēts 

modernizēt mazāk par četriem kabinetiem, kā arī var atlikumu 

novirzīt papildus dabaszinātľu kabinetu (vairāk par četriem) 

modernizēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei, kas izvei-

dots sakarā ar skolēnu skaita palielināšanos vispārējo vidējo 

izglītības iestāžu reorganizācijas vai likvidācijas rezultātā. 

 

Grozījumu projektā paredzēta arī iespēja, ka projekta labuma 

guvējam, kas izveidots 3.1.3.1. aktivitātes īstenošanas laikā, 

apvienojot vairākus projekta labuma guvējus vai pievienojot 

projekta labuma guvējam citu projekta labuma guvēju, tā likvi-

dācijas gadījumā maksimālo attiecināmo izmaksu summu var 

veidot minētajiem projekta labuma guvējiem pieejamā maksi-

mālā attiecināmo izmaksu kopsumma. 

 

Minētie grozījumi MK noteikumos Nr.200 tiek virzīti saskaľo-

šanai ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un apstipri-

nāšanai MK. MK noteikumu Nr.200 apstiprināšanas gaitai 

lūdzam sekot līdzi MK mājaslapā. 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.mk.gov.lv/


20 

32 

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 

Nenokavē pieteikties! 

 

 Ministru kabinetā 

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 

2004.gada 15.septembra rīkojumā Nr.632 "Par Sporta 

politikas pamatnostādnēm 2004.–2009.gadam"" 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Nacionālajā sporta attīstības 

programmā 2006.–2012.gadam" 

Noteikumu projekts "Valsts emeritētā zinātnieka statusa 

piešķiršanas kārtība" 

 

 Valsts sekretāru sanāksmēs 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2000.gada 3.oktobra noteikumos Nr.347 "Noteikumi par 

prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profe-

sionālajai kvalifikācijai"" 

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās 

izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci" 

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē pamatiz-

glītības un vidējās izglītības programmas, kā arī pirmssko-

las izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma 

līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ko īsteno privā-

tās izglītības iestādes" 

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķir-

šanu Āgenskalna ģimnāzijai" 

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķir-

šanu Rīgas pilsētas 3.ģimnāzijai" 

Noteikumu projekts "Noteikumi par izglītojamo uzľemšanu 

internātskolā, uzľemšanu un atskaitīšanu, speciālajā izglī-

tības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā" 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 

2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba 

samaksas noteikumi"" 

 
 

Vai esi aktīvs sabiedriskās dzīves veidotājs un uzņēmīgs 

sociālo pārmaiņu vadītājs? Vai esi vecumā no 16 līdz 19 

gadiem un brīvi pārvaldi angļu valodu? Vai Tev ir stingrs, 

pamatots viedoklis par to, kā pilnveidot un uzlabot situ-

āciju pasaulē, un vai esi aizrautīgs globālajos ekonomi-

kas, sociālajos un politiskajos jautājumos? 

 

Britu padome izsludina aizraujošu iespēju jaunajiem līderiem 

pieteikties „Globālo pārmaiľu veidotāju‟ (Global Changema-

kers) programmai un apmeklēt „Globālo pārmaiľu veidotāju‟ 

5. gadskārtējo globālo jauniešu samitu 21.-27.novembrī Liel-

britānijā.  

 

Online pieteikšanās sākas 2010.gada 19.jūlijā un noslēgsies 

6.augustā. Interesentiem jāaizpilda online pieteikšanās forma 

un jānosūta pieteikuma video. Lai pieteiktos un iegūtu plašāku 

informāciju par „Globālo pārmaiľu veidotāju‟ programmu, ap-

meklē projekta mājas lapu www.global-changemakers.net.   

 

Papildus informācija par projektu atrodama arī Britu padomes 

Latvijā mājas lapā http://www.britishcouncil.org/latvia.  

 

Lūk, ko par šo programmu saka pagājušā 

gada uzvarētājs Dāvis Siksnāns, kuram 

bija vienreizēja iespēja pārstāvēt Baltijas 

un Ziemeļvalstis Lielbritānijā:  

 

„Globālo pārmaiľu veidotāji” nav parasta 

jauniešu apmaiľas programma, pēc ku-

ras beigām entuziasms ātri noplok un 

projekta vadītāji par tevi aizmirst. Kopš 

samita beigām pagājušā gada novembrī gan projekta vadītāji, 

gan paši dalībnieki uztur kontaktu ar interneta starpniecību. 

Nemitīgi tiek piedāvātas arī papildus iespējas, kuras pieeja-

mas ekskluzīvi tikai projekta dalībniekiem. Ja vēlies gūt daudz 

jaunu zināšanu par projektu vadību, finansējuma piesaisti, 

draugus un domubiedrus visā pasaulē un motivāciju aktīvāk 

darboties nākotnē, tad noteikti piesakies Britu padomes prog-

rammā “Globālo pārmaiľu veidotāji‟”. 

 

Pamatojoties uz pieteikumiem, pirmajā atlases kārtā projekta 

veidotāji izvēlēsies 60 jauniešus no visas pasaules, no kuriem 

noslēguma kārtā tiks izveidota 60 jauno līderu grupa, kas pie-

dalīsies “Globālo pārmaiľu veidotāju” 5.samitā. 

Britu padome aicina pieteikties jaunos līderus dalībai Globālo pārmaiņu veidotāju samitā 

2010.gada jūlijā Ministru kabinetā apstiprinātie un Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātie 

svarīgākie IZM sagatavotie tiesību aktu projekti: 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163594&mode=mk&date=2010-07-06
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163594&mode=mk&date=2010-07-06
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163594&mode=mk&date=2010-07-06
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163596&mode=mk&date=2010-07-06
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163596&mode=mk&date=2010-07-06
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40184282&mode=mk&date=2010-07-27
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40184282&mode=mk&date=2010-07-27
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40182808
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40182808
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40182808
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40182808
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40183574
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40183574
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40183573
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40183573
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40183573
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40183573
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40183573
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40183575
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40183575
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40183576
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40183576
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40184357
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40184357
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40184357
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40185096
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40185096
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40185096
http://www.global-changemakers.net/
http://www.britishcouncil.org/latvia

