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 2010.gada 29.oktobris 

Šis mēnesis Izglītības un zināt-

nes ministrijas pārraugāmajās 

jomās bijis spraigu notikumu 

pārpilns.  

 

Rīgā norisinājies Latvijas jaunat-

nes politikas forums 2010, kurā 

tikās valsts un pašvaldību jau-

natnes politikas veidotāji, jaunat-

nes organizāciju un ministriju 

pārstāvji, augsta līmeņa eksperti, 

kā arī ārvalstu viesi no Somijas, 

Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un 

Eiropas Komisijas. Forumā laikā 

pirmo reizi tika pasniegta Darba 

ar jaunatni balva 2010. 

 

Ķīnā parakstīts Latvijas Republi-

kas Izglītības un zinātnes minis-

trijas un Ķīnas Tautas Republi-

kas Izglītības ministrijas līgums 

par augstākās izglītības kvalifikā-

ciju un studijās iegūto grādu sav-

starpēju atzīšanu, kas ir nozī-

mīgs ieguvums gan augstākās 

izglītības un pētniecības attīstī-

bai un savstarpējās sapratnes vairošanā, gan 

abu valstu sadarbības stiprināšanai.  

 

Šonedēļ noslēgtas pirmās vienošanās ar četr-

ām pašvaldībām - Jelgavas, Kokneses, Dobe-

les un Ilūkstes - par 100% Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda finansētu projektu īstenošanu 

aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu 

tīkla optimizācijai”, kuras kopējais finansējums ir 

2 229 232 lati.  

 

 Valdība atbalstījusi Eiropas Reģionālās attīstī-

bas fonda finansējuma piešķīrumu zinātnes un 

pētniecības centriem 56, 3 milj. latu apmērā. 

 

Oktobrī izglītības un zinātnes ministre Tatjana 

Koķe ministrijā sveica Latvijas Vieglatlētikas 

savienības sportistus un viņu trenerus ar panā-

kumiem un sasniegtajiem izcilajiem rezultātiem 

šīs sezonas starptautiskajās sacensībās. 

 

Ministru kabinetā apstiprināti grozījumi valsts 

standartā, kas paredz divas būtiskas izmaiņas 

mācību saturā pamatizglītībā – pakāpenisku 

pāreju uz Latvijas un pasaules vēstures kā at-

sevišķu mācību priekšmetu mācīšanu un pirm-

ās svešvalodas apguvi no 1.klases, sākot ar 

2011./2012.mācību gadu. 

 

Ar konferenci Gulbenē oktobrī noslēdzies disku-

siju cikls „Konkurētspējīgi pedagogi = konkurēt-

spējīga izglītība”, kas kopumā noritēja desmit 

Latvijas pilsētās. Par to plašāk stāsta IZM infor-

matīvā izdevuma speciālizlaidums, kuru lasītāji 

saņēma pagājušajā nedēļā un ar kuru var iepa-

zīties arī IZM mājaslapā.  

 

Uz tikšanos novembra izdevumā! 

 

Ar cieņu  -  Komunikācijas nodaļa 

   

Šodien ar četrām pašvaldībām tika parakstīti līgumi par projektu 

īstenošanu aktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla 

optimizācijai”. No kreisās - izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, 

VIAA direktore D.Traidās un  Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs 

S.Rāzna. 

http://izm.izm.gov.lv/ministrija/publikacijas/info-izdevums.html
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No sirds saku visiem nozarē 

iesaistītajiem lielu paldies 

par gandrīz trīs gadu kop-

darbā paveikto izglītībā un 

zinātnē, valsts valodas un 

sporta jomā, kā arī kopš 

2009.gada jaunatnes politi-

kā. Saņemot uzticību pilnībā 

atbildēt par šīm nozīmīgajām 

jomām un virzot to attīstību, 

pēctecīgi turpinot izaugsmes 

idejas un iestrādnes, bet 

nesaudzīgi vēršoties pret to 

bremzējošiem apstākļiem un 

rīcību, vienmēr esmu rēķinā-

jusies, ka nozarē strādā daudz izcilu profesionāļu ar vēlmi 

sasniegt iespējami labāko. Tas man ir palīdzējis meklēt, rast 

un īstenot pieņemamākos risinājumus un neizvairīties no tiem 

ar lēmumu novilcināšanu vai bezdarbību. 

 

Savā darbībā esmu vadījusies pēc diviem galvenajiem princi-

piem – nodrošināt veselumu jeb sistēmiskumu un atvērtību. 

Lai to iedibinātu un uzturētu, nācās izvirzīt ļoti augstas prasī-

bas gan sev, gan tiem, ar kuriem ikdienā kopā strādāju. Vien-

laikus šie principi prasa ļoti augstu profesionalitāti, kompeten-

ci un pārliecību par savu darbu, taču nodrošina, ka par lēmu-

miem ir atbildīga visa to pieņemšanā un īstenošanā iesaistītā 

komanda, ieskaitot sociālos partnerus un pašvaldību amat-

personas.  

 

Nodrošinot veselumu jeb sistēmiskumu, centos mazināt šķēr-

šļus un robežas starp izglītības pakāpēm un izglītības vei-

diem. Ir panākta ciešāka sasaiste starp profesionālo un vispā-

rējo vidējo izglītību. Piemēram, apvienojot Izglītības un zināt-

nes ministrijas abus attiecīgos departamentus; pakāpeniski 

veidojot integrētās izglītības iestādes, lai skolēnam ieejot sko-

lā, paveras vairākas iespējas un plašāks izglītības piedāvā-

jums. Veseluma elements ir arī ieviestais finansēšanas mode-

lis „nauda seko skolēnam”, jo tādējādi nostiprinās pieeja, ka 

vispārējās izglītības finansējums no valsts budžeta ir izmanto-

jams nekam citam, kā vienīgi katra konkrēta skolēna iespēja-

mi kvalitatīvākas izglītības iegūšanai, protams, līdz ar ekono-

misko apstākļu uzlabošanos tajā ieguldot arvien vairāk līdzek-

ļu. 

 

Veselumu raksturo arī tas, ka, intensīvi strādājot no 

2007.gada, 2010.gada oktobrī ir izdevies panākt un nodroši-

nāt, ka valsts nekustamie īpašumi tiek nodoti īpašumā augst-

ākās izglītības un zinātnes institūcijām, lai tos izmantotu izglī-

tības un pētniecības mērķiem. Savukārt attiecībā uz valsts 

budžetu 2011.gadam, esmu aizstāvējusi ideju, ka budžeta 

ilgtermiņa saistībās jānodrošina līdzekļi augstākajai izglītībai 

un zinātnei valsts pētījumu programmu īstenošanai.  

 

Atvērtības principu ilustrē fakts, ka šo trīs gadu laikā ministrijā 

ir nostiprinājusies prakse ierēdņiem dokumentus neveidot tikai 

savos kabinetos – esmu stingri aicinājusi uz sadarbību ar 

partneriem, uz to, lai dokumentu izstrādē tiktu iesaistīti visi, uz 

kuriem tie attieksies. Savlaicīgai cilvēku iesaistei dažādu jau-

ninājumu veidošanā ir ļoti liela nozīme arī šo jauninājumu 

sekmīgā ieviešanā un īstenošanā. Atvērtību nodrošina arī tas, 

ka līgumi par līdzekļu piešķiršanu tiek slēgti publiski, ļaujot 

sabiedrībai uzzināt par rezultātiem, ko nākotnē dos ieguldītie 

resursi. Savukārt atvērtību plašākā mērogā sekmē Latvijas 

iespējami daudzveidīgāka starptautiskā pozicionēšana – uz to 

attiecināma arī augstākās izglītības eksportspējas stiprināša-

na, kuras spilgts piemērs ir tikko noslēgtais Latvijas Izglītības 

un zinātnes ministrijas un Ķīnas Tautas Republikas Izglītības 

ministrijas līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju un stu-

dijās iegūto grādu savstarpēju atzīšanu. Tas ir bijis viens no 

manas darbības virzieniem – starptautiski rādīt mūsu nozari 

kā pievilcīgu un interesantu sadarbības partneri, jo mēs tādi 

esam.  

 

No sirds vēlu, lai pēctecība turpinās darbos, kas ir stiprākā 

valoda gan katra paša, gan sabiedrības pārliecībai par izaug-

smi.  

 

Cieņā un pateicībā –  

 

Dr.habil. paed., prof. Tatjana Koķe, 

izglītības un zinātnes ministre  

Stiprākā valoda – padarītie darbi  

28.oktobrī notika izglītības un zinātnes ministres Tatjanas 

Koķes preses konference. Tās pirmajā daļā ministre kopā ar 

Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskolas rektori asoc.prof. Irinu Senņikovu un Latvijas 

Mākslas akadēmijas rektoru prof. Alekseju Naumovu iepazīs-

tināja ar vairākās Ķīnas pilsētās notikušajiem pasākumiem 

Latvijas augstākās izglītības eksportspējas veicināšanai, kas 

noritēja Valsts prezidenta darba vizītes ietvaros, 18.-

22.oktobrī. Būtiskākais notikums, kas bija šajā vizītē – doku-

menta „Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

un Ķīnas Tautas Republikas Izglītības ministrijas līgums par 

augstākās izglītības kvalifikāciju un studijās iegūto grādu sav-

starpēju atzīšanu” parakstīšana.  

 

Preses konferences otrajā daļā ministre iepazīstināja un at-

skatījās uz saviem būtiskākajiem darbiem Izglītības un zināt-

nes ministrijas pārziņā esošajās jomās savas ministrēšanas 

laikā, kā arī ieskicēja būtiskākos nākotnes uzdevumus šo 

jomu pēctecīgas attīstības nodrošināšanai.  

 

Preses konferences prezentācija atrodama šeit 

Preses konferences audio ieraksts atrodams šeit 

Izglītības un zinātnes ministres preses konference 

http://tiny.cc/1j9l1
http://tiny.cc/8283o
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Šodien, 29.oktobrī, izglītības un zinātnes 

ministre Tatjana Koķe piedalījās līgumu 

parakstīšanas pasākumā, kurā Valsts 

izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ar 

Jelgavas, Kokneses, Dobeles un Ilūkstes 

novadu pašvaldībām noslēdza vienoša-

nos par 100% Eiropas Reģionālās attīstī-

bas fonda (ERAF) finansētu projektu īste-

nošanu aktivitātē „Atbalsts vispārējās 

izglītības iestāžu tīkla optimizācijai”. Akti-

vitātes kopējais finansējums – 2 229 232 

lati.  

 

T.Koķe atzinīgi vērtēja visu četru pašvaldību 

iniciatīvu un uzdrošināšanos nākt klajā ar 

ideju par integrēto izglītības iestāžu veidoša-

nu un pirmajiem to  īstenot, tādējādi pilnvei-

dojot un attīstot izglītību savā novadā.   

 

Ministre uzsvēra, ka šī aktivitāte – integrētu 

izglītības iestāžu veidošana, ir nozīmīga 

izglītības politikā. Tās īstenošana mazinās 

barjeras starp izglītības veidiem, ļaus stiprināt konceptuālu un 

vienotu pieeju izglītībai, veicinās  izglītības mērķu sasniegša-

nu un pieejamības nodrošināšanu, lai pavērtu jauniešiem 

plašākas iespējas. Šādi tiek dota zaļā gaisma skolām, kuras 

dažādo savu izglītības piedāvājumu.  

 

T.Koķe vēlēja, lai visām četrām pašvaldībām izdodas sekmīgi 

īstenot projektus un modernizēt infrastruktūru, kā arī piepildīt 

telpas ar zinātkāriem audzēkņiem un radošiem, kompetentiem 

pedagogiem. 

 

Ilūkstes novada pašvaldības projektā „Ilūkstes novada vis-

pārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija” veiks infrastruktū-

ras sakārtošanu un optimizēšanu, sekmējot integrētas izglītī-

bas iestādes izveidi uz Bebrenes vidusskolas un Bebrenes 

profesionālās vidusskolas bāzes. Projektā paredzēta arī mācī-

bu aprīkojuma un mēbeļu iegāde izglītības programmām 

"Veterinārmedicīna", "Viesnīcu pakalpojumi", "Ēdināšanas 

pakalpojumi", "Kokizstrādājumu izgatavošana", kā arī vispārē-

jās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena un profesionā-

lās vidējās izglītības programmām, lai  nodrošinātu program-

mu specifikai un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību aprī-

kojumu. Minētie ieguldījumi izmaksās 557 300 latus ERAF 

līdzekļu.  

 

Savukārt Jelgavas novada pašvaldība veiks nozīmīgus re-

konstrukcijas un labiekārtošanas darbus Zaļenieku arodvidus-

skolas dienesta viesnīcas ēkā. Renovētās telpas plānots  

labiekārtot ar mēbelēm un aprīkojumu, izveidojot modernu un 

komfortablu vidi, kurā pieejamas arī informācijas tehnoloģijas. 

Projekts „Zaļenieku vidusskolas ēkas rekonstrukcija un aprī-

kojuma modernizācija vispārējās vidējās izglītības kvalitātes 

uzlabošanai Jelgavas novadā” saņem ERAF finansējumu 556 

577 latu apmērā.  

 

Kokneses novada dome ERAF projekta „Vecbebru Profesi-

onālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamat-

skolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izvei-

dei” ietvaros paplašinās un remontēs esošās Vecbebru Profe-

sionālās vidusskolas telpas, lai celtu skolas kapacitāti un va-

rētu veiksmīgi realizēt abu minēto skolu apvienošanu. Projek-

ta rezultātā paredzēts palielināt mācību telpu skaitu, siltināt 

un restaurēt jumtus, ārsienas un logus skolas korpusiem, kā 

arī  veikt vairāku mācību telpu remontu un iepirkt aprīkojumu 

ēdināšanas tehnoloģijas laboratorijai zēnu mājturības un vizu-

ālās mākslas programmām. Plānots paplašināt arī materiāli 

tehnisko bāzi, lai atvērtu jaunas mācību programmas un uzla-

botu esošo darbību. Minētie ieguldījumi izmaksās 557 307 

latus no ERAF līdzekļiem.  

 

Dobeles novada pašvaldība saņems ERAF finansējumu 555 

356 latu apmērā projekta „Dobeles 2.vidusskolas telpu reno-

vācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādes vajadzī-

bām” īstenošanai. Plānots renovēt Dobeles 2.vidusskolas 

telpas, iegādāties un uzstādīt aprīkojumu, kas ļaus īstenot 

Dobeles novada trīs izglītības iestāžu – Dobeles 

2.vidusskolas, Dobeles Amatniecības vidusskolas un Apgul-

des arodvidusskolas – transformāciju vienā multifunkcionālā 

izglītības centrā ar integrētu pieeju vidējās vispārējās un pro-

fesionālās izglītības programmu apguvē. Projekts ir apjomī-

gas Dobeles novada izglītības tīkla optimizācijas programmas 

1.kārtas pasākums. 

Pašvaldības saņem ERAF līdzekļus skolu renovācijai un modernizācijai  

ES struktūrfondi - izglītībai 

Pēc svinīgā līgumu parakstīšanas pasākuma Izglītības un zinātnes ministrijā. 
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25. un 26.oktobrī Rīgā norisinājās Latvijas 

jaunatnes politikas forums 2010 „Pašvaldību 

investīcijas jaunatnē. Izaicinājumi darbā ar 

jaunatni”.  Forumā piedalījās 300 dalībnieku, 

vienkopus tiekoties valsts un pašvaldību jau-

natnes politikas veidotājiem, jaunatnes orga-

nizāciju un ministriju pārstāvjiem, augsta lī-

meņa ekspertiem, kā arī ārvalstu viesiem no 

Somijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un Eiro-

pas Komisijas. Foruma laikā tika apspriestas 

jaunatnes politikas aktuālās tendences un 

izstrādātas rekomendācijas jaunatnes politi-

kas attīstībai vietējā mērogā, vienlaikus izce-

ļot labās pieredzes piemērus vietējā un starp-

tautiskā līmenī.  

 

Atklājot forumu, izglītības un zinātnes ministre 

Tatjana Koķe atzina, ka IZM par jaunatnes politi-

ku valstī atbild nepilnu gadu, taču šajā laikā jaun-

iešu iniciatīvas un darbība ir vairojusies un stipri-

nājusies, jo Latvijas jaunatnes politikā darbojas 

un ir iesaistīti cilvēki, kuri prot organizēt un veik-

smīgi attīstīt savu darbu. Ministre vēlēja jaun-

iešiem savā darbībā un jaunatnes politikā kopu-

mā tiekties un vadīties pēc sabalansētības princi-

pa. Pēc sabalansētības starp institucionalizēšanu un brīvprā-

tīgu līdzdalību; starp dzīves pieredzi un jaunatnes degsmi; 

starp taktiku un stratēģiju. Ieguvumi un panākumi būs tikai 

tad, ja katrs Latvijā dzīvojošais jaunietis sapratīs, kas ir jau-

natnes politika, kādam nolūkam tā tiek veidota un īstenota, kā 

arī –  ko katrs jaunietis no tās iegūs; iegūs nevis kā patērētājs, 

bet gan kā devējs. „Mans aicinājums ir ikdienas darbā orientē-

ties gan uz taktiku, uz konkrētu sadarbību ar jauniešiem, gan 

nepazaudēt stratēģisko mērķi,” teica T.Koķe, piebilstot, ka 

viņasprāt, 21.gadsimtā jaunatnes politikā svarīgs ir akcents uz 

atvērtību, to gudri sabalansējot ar globalizācijas iespējām un 

nacionālo iespēju saskatīšanu un izmantošanu.  

 

Forumu organizēja IZM sadarbībā ar biedrību „Jauniešu kon-

sultācijas”. „Valsts un pašvaldību iestādēm, sociālajiem par-

tneriem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī visai sabiedrībai 

vēlamies parādīt, ka jaunieši ir ārkārtīgi nozīmīgs kapitāls. Tā 

nav izlutināto un pārbagāto valstu kaprīze - investēt jaun-

iešos, jo viss cits ir sakārtots. Jauniešu resurss ir priekšrocī-

ba, kas sniedz nenovērtējamu labumu gan īstermiņā, gan 

ilgtermiņā un varētu kļūt par Latvijas izaugsmes veiksmes 

stāstu visas pasaules mērogā,” uzsver jaunatnes organizāci-

jas „Jauniešu konsultācijas” priekšsēdētājs J.Logins.  

 

Pasniedz „Darba ar jaunatni balvu 2010” 

 

Novērtējot pašvaldību, darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu 

un jaunatnes organizāciju ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitā-

tes uzlabošanā, Foruma pirmās dienas noslēgumā pirmo reizi 

tika pasniegta „Darba ar jaunatni balva 2010”, aizsākot Latvijā 

jaunu tradīciju jaunatnes jomā. 

 

Pašvaldības: 

„Straujākais lēciens darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībā” - 

Aizputes novada pašvaldība, „Draudzīgākā pašvaldība 

jaunietim” - Jelgavas pilsētas pašvaldība, „Darba ar jaunatni 

tradīcijām bagātākā pašvaldība” - Talsu novada pašvaldība. 

 

Jaunatnes organizācijas: 

„Darbīgākā jaunatnes organizācija sociālās atstumtības mazi-

nāšanai un līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū”  - Latvijas 

Sarkanā Krusta Jaunatnes Jelgavas nodaļa, „Pieredzes 

bagātākā jaunatnes organizācija” - biedrība „Jaunatnes or-

ganizāciju apvienība „IMKA Latvija". 

 

Pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti: 

„Uzlecošais jaunatnes darbinieks” - Kalsnavas jauniešu cen-

tra darba organizatore Linda Ūdre –Rizga, „Aktīvākais jau-

natnes darbinieks Latvijas un Eiropas ietvaros”- Rīgas do-

mes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Spor-

ta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas vadī-

tājs Dmitrijs Zverevs, „Pieredzes bagātākais jaunatnes dar-

binieks” - Rēzeknes pilsētas jaunatnes lietu speciālis-

te Iveta Balčūne. 

 

 

Aizritējis Latvijas jaunatnes politikas forums 2010 

Jaunatnes politika 

Jelgavas pilsētas pašvaldībai pasniegta balva nominācijā „Draudzīgākā pašvaldība 

jaunietim”. No kreisās - Latvijas Jaunatnes padomes prezidente Laura Zvejniece, 

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, IZM valsts sekretārs Mareks 

Gruškevics, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe.   
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Starpvalstu sadarbība 

Parakstīts nozīmīgs līgums Latvijas un Ķīnas sadarbības veicināšanai augstākajā 

izglītībā un pētniecībā un diplomu savstarpējai atzīšanai 

22.oktobrī Pekinā izglītības un zinātnes 

ministre Tatjana Koķe un Ķīnas Tautas 

Republikas izglītības viceministrs Hao 

Ping, klātesot Valsts prezidentam Valdim 

Zatleram un ĶTR viceprezidentam Xi 

JinPing parakstīja nozīmīgu dokumentu 

abu valstu sadarbības stiprināšanai 

augstākās izglītības un zinātnes jomā un 

Latvijas augstākās izglītības un zinātnes 

internacionalizācijas veicināšanai – 

„Latvijas Republikas Izglītības un zināt-

nes ministrijas (IZM) un Ķīnas Tautas 

Republikas Izglītības ministrijas līgums 

par augstākās izglītības kvalifikāciju un 

studijās iegūto grādu savstarpēju atzīša-

nu”.  

 

Latvija ir pirmā Baltijas valsts un viena no 

retajām Eiropas valstīm, kam ar ĶTR ir no-

slēgts šāds līgums, kopumā Ķīnai šādi līgu-

mi kopš šodienas ir ar 36 valstīm.  

 

T.Koķe un Latvijas puse augstu vērtē šī 

līguma nodrošinātās iespējas, tas ir nozī-

mīgs ieguvums gan augstākās izglītības un pētniecības attīs-

tībai un savstarpējās sapratnes vairošanā, gan abu valstu 

sadarbības stiprināšanai. Līgums nodrošinās, ka Ķīna un Lat-

vija atzīst viena otras augstākās izglītības institūciju piešķirtās 

augstākās izglītības kvalifikācijas un grādus, kas īpaši nozīmī-

gi ir Latvijas un Ķīnas studentu apmaiņai, lai viņiem ir iespējas 

uzsākt un / vai turpināt mācības partnervalsts augstskolās un 

pēc tam atgriezties atpakaļ savā valstī ar atzītiem rezultātiem. 

Tāpat dokuments vienkāršos un sekmēs Latvijas un Ķīnas 

divpusējo sadarbību augstākajā izglītībā, pētniecībā, dažādu 

kopīgu projektu īstenošanā. Līgums parakstīts trīs valodās un 

tas pieejams IZM mājas lapā: 

latviešu valodā: http://bit.ly/aM6TCe 

angļu valodā: http://bit.ly/bMo8qc 

ķīniešu valodā: http://bit.ly/b1kbBT 

 

Darbs pie dokumenta sagatavošanas ilga vairāk nekā divus 

gadus, tā tapšanā nozīmīgu ieguldījumu deva ne tikai IZM, 

bet arī augstākās izglītības un zinātnes jomas pārstāvji, Latvi-

jas diplomātiskais korpuss un abu valstu vēstniecības. Arī 

T.Koķe vairākkārt tikusies ar Ķīnas augsta līmeņa amatperso-

nām gan Latvijā, gan citviet pasaulē, tajā skaitā Ķīnā un ar 

viceministru Hao Ping, lai strādātu pie dokumenta saskaņoša-

nas.  

 

2010.gadā IZM savā darbībā izvirzījusi trīs mērķus, no kuriem 

viens ir augstākās izglītības un zinātnes internacionalizācijas 

un eksportspējas veicināšana tautsaimniecības atveseļoša-

nai, un minētais līgums ir konkrēts apliecinājums virzībai uz 

šo mērķi. Arī Latvijas augstākās izglītības un pētniecības jo-

mas pārstāvji atzinuši līguma nozīmi turpmākajā abu valstu 

sadarbības stiprināšanā un attīstībā. 

 

Līgums attiecas uz valsts dibinātām un atzītām augstākās 

izglītības un pētniecības institūcijām, kurām ir tiesības piešķirt 

augstākās izglītības kvalifikācijas un grādus Ķīnā, un publis-

kām un valsts akreditētām augstākās izglītības institūcijām, 

kurām ir tiesības piešķirt šādas pašas kvalifikācijas un grādus 

Latvijā. Līdz ar to tiek vienkāršota Latvijas un Ķīnas sadarbība 

un abu valstu izsniegto izglītības dokumentu ieguvējiem ir 

tiesības pieteikties studijām (studiju uzsākšanai un / vai turpi-

nāšanai) otras valsts augstākās izglītības institūcijās. Līgums 

ir spēkā piecus gadus un tā darbība ikreiz tiek automātiski 

pagarināta uz nākamo piecu gadu periodu.  

 

Šobrīd sadarbību starp Latviju un Ķīnu IZM pārziņā esošajās 

jomās regulē jau iepriekš noslēgtie līgumi – „Latvijas Republi-

kas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības Kultūras 

un izglītības sadarbības līgums” un „Latvijas Republikas valdī-

bas un Ķīnas Tautas Republikas valdības Nolīgums par sa-

darbību zinātnē un tehnoloģijā”; kā arī šīs nedēļas vizītes 

ietvaros, 20.oktobrī, parakstītais dokuments „Latvijas Republi-

kas Izglītības un zinātnes ministrijas un Liaoninas Provinces 

Izglītības departamenta, Ķīnas Tautas Republika, saprašanās 

memorands par sadarbību izglītības jomā”.  

  

LR IZM un ĶTR IM līguma par augstākās izglītības kvalifikāciju un studijās iegūto 

grādu savstarpēju atzīšanu parakstīšana              

                                                    Foto: Toms Kalniņš, Valsts prezidenta kanceleja 

http://bit.ly/aM6TCe
http://bit.ly/bMo8qc
http://bit.ly/b1kbBT
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7.oktobrī Izglītības un zinātnes 

ministrijā (IZM) bija pulcējušies 

Latvijas izcilākie vieglatlēti, lai 

kopīgi atskatītos uz aizvadīto – 

2009./2010.gada sacensību sezo-

nu. Klātesošos –  Latvijas Viegl-

atlētikas savienības (LVS) spor-

tistus un viņu trenerus ar panā-

kumiem un sasniegtajiem izcila-

jiem rezultātiem šīs sezonas 

starptautiskajās sacensībās svei-

ca izglītības un zinātnes ministre 

Tatjana Koķe. 

 

IZM Atzinības raksti un Pateicības 

raksti piešķirti: 

 

Inetai Radevičai par Eiropas 

čempionātā izcīnīto 1.vietu tāl-

lēkšanā un viņas trenerim Jev-

gēnijam Ter–Avanesovam; 

Līnai Mūzei par Pasaules čem-

pionātā junioriem izcīnīto 2.vietu 

šķēpa mešanā, Intaram Išeje-

vam par Pasaules jaunatnes Olimpiskajās spēlēs izcīnīto 

3.vietu šķēpa mešanā, un Līnas Mūzes un Intara Išejava 

treneriem Guntaram Marksam un Andrejam Vaivadam; 

Laurai Ikauniecei par Pasaules čempionātā junioriem 

izcīnīto 6.vietu septiņcīņā un viņas trenerim Andim Aus-

trupam; 

Paulam Pujātam par Pasaules čempionātā junioriem izcī-

nīto 6.vietu kārtslēkšanā un viņa trenerim Aleksandram 

Obižajevam; 

Zigismundam Sirmajam par Pasaules čempionātā juni-

oriem izcīnīto 7.vietu šķēpa mešanā, Aināram Kovalam 

par Eiropas čempionātā izcīnīto 6.vietu šķēpa mešanā un 

viņu trenerei Valentīnai Eidukai; 

Mārim Urtānam par Eiropas čempionātā izcīnīto 4.vietu 

lodes grūšanā un viņa trenerim Guntaram Gailītim; 

Madarai Palameikai par Eiropas čempionātā izcīnīto 

8.vietu šķēpa mešanā un viņas trenerim Gintam Palamei-

kam; 

biedrībai „Latvijas Vieglatlētikas savienība”. 

 

Ministre pateicās sportistiem par sasniegumiem un treneriem 

par ieguldīto darbu 2009./2010.gada sezonā. Viņa piebilda, 

ka uzvaras dod pozitīvas emocijas, bet jo īpaši tas ir lepnums 

par Latvijas sportistiem, viņu treneriem, par savu valsti. Ik-

viens sasniegums ir lieliska iespēja parādīt sevi pasaulei, vai-

rot savas valsts atpazīstamību un stiprināt mūsu pozīcijas, un 

Latvijas sportisti ir tie, kas to vērš plašumā. 

LVS prezidents Guntis Zālītis pateicās par parādīto godu teica 

paldies ministrei un IZM Sporta departamenta direktorei Agrai 

Brūnei par sadarbību un atbalstu. Viņš uzsvēra, ka 

2009./2010.gada sezona Latvijas vieglatlētiem ir bijusi gan 

gara, gan veiksmīga, gan tajā startējuši daudz sportistu. Viņš 

piebilda, ka sportistu panākumi un jo īpaši jauniešu sasniegu-

mi, pierāda, ka Latvijas vieglatlētikai ir stabila un daudzsološa 

nākotne. Tāpat kopumā Latvijas iedzīvotāji ir aktīvi sportotāji, 

ko apliecināja aizvadītā sezona, piemēram, notikušie marato-

ni, velobraucieni un citas sporta aktivitātes, kurās iesaistīta 

plaša sabiedrība. 

 

Paši sportisti atzina, ka viņiem vieglatlētika ir iespēja, kā pār-

stāvēt savu valsti starptautiskās sacensībās, tā ir iespēja, kā 

sportojot, iegūt labu izglītību. 

 

Latvijā vieglatlētikas tradīcijas ir vairāk nekā 100 gadu garu-

mā. LVS uzdāvināja T.Koķei grāmatu par vienu no vieglatlēti-

kas veidiem – kārts lēkšanu „Kārtslēkšana Latvijā un pasau-

lē”. Tas ir sporta veids ar vienām no senākajām tradīcijām, no 

Latvijas nākt trīs Eiropas rekordisti kārts lēkšanā un šī ir viena 

no lietām, ar ko mēs varam un esam lepni. 

 

Kā katru gadu, arī šīs sezonas Latvijas izcilākie sportisti sa-

skaņā ar noteikto kārtību tiks virzīti apbalvošanai ar naudas 

balvām par augstiem sasniegumiem. 

 

Latvijas izcilākos vieglatlētus sveic ar panākumiem 

2009./2010.gada sezonas starptautiskajās sacensībās 

Sports 

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, Latvijas izcilākie vieglatlēti un viņu treneri  

pasākumā Izglītības un zinātnes ministrijā.  
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Jēkabpils Agrobizne-

sa koledžā pamatsko-

lu absolventiem ir 

iespēja apgūt trīs pro-

fesionālās vidējās 

izglītības programmas 

– komerczinības, grā-

matvedību un dator-

sistēmas, un kopumā 

šajās programmās 

mācās 250 audzēkņu. 

Pamatā mācības kole-

džā izvēlas Jēkabpils 

un Jēkabpils reģiona 

jaunieši. Šogad, tāpat 

kā iepriekšējos mācī-

bu gadus, uzņemšanas rezultāti bijuši ļoti labi. „Gadu 

gaitā veiktie novērojumi un veiktās aptaujas liecina, ka 

skolai nav nepieciešamības ieguldīt lielus resursus sevis 

reklamēšanā. Mūs zina, pazīst un novērtē,” ne bez lepnu-

ma saka koledžas direktors Roberts Glaudiņš, kurš skolu 

vada jau 11 gadu. 

 

Apgūst un ievieš jaunas informācijas tehnoloģijas 

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža citu profesionālo skolu vidū 

īpaši izceļas ar novitātēm informācijas tehnoloģijās. Un tas ne 

bez pamata. Direktors smej: „Nevienam jau nav noslēpums, 

ka skolas direktora iegūtās izglītī-

bas specializācija vistiešākajā 

veidā atsaucas uz izglītības iestā-

des kopējo darbību. Ja direkto-

ram ir sporta pedagoga izglītība, 

skola noteikti būs lieliski apgādāta 

ar sporta inventāru. Pavisam cita 

gaisotne valdīs, ja direktors būs, 

piemēram, vēsturnieks vai filo-

logs. Tā varētu turpināt vēl un vēl. 

Un tā kā mana izglītība saistās ar 

informācijas tehnoloģijām, mūsu skolā nemitīgi tiek apgūtas 

un ieviestas jaunas informācijas tehnoloģijas”.   

 

Pagājušajā nedēļā Izglītības un zinātnes ministrija visu savā 

padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu direktorus 

pulcināja seminārā par informācijas tehnoloģijām skolas dar-

ba organizācijā un mācību materiālu izstrādē. Jēkabpils Agro-

biznesa koledžas direktors seminārā varēja ne tikai uzzināt 

aktualitātes saistībā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas 

ieviešanu, ERAF atbalstu profesionālās izglītības iestāžu in-

formatizācijai un citiem jautājumiem, bet ar kolēģiem dalījās 

pieredzē par pēdējā gada laikā koledžā ieviestajiem jauninā-

jumiem, kas būtiski atvieglo skolas ikdienas darbu un savstar-

pējo saziņu. 

Ieviests elektroniskais žurnāls 

 

Ar šo mācību gadu skola bez jebkāda pārejas perioda ievie-

susi sociālā tīkla „Mykoob” piedāvāto elektronisko žurnālu. 

„Šobrīd esam četras profesionālās skolas, kas izšķīrušās par 

šādu soli. Jāteic godīgi, tas bija liels izaicinājums. Pēc visu 

„par” un „pret” izsvēršanas, pedagoģiskajā sēdē 2010.gada 

maijā tika nolemts –uzsāksim elektroniskā žurnāla testēšanu,” 

stāsta R.Glaudiņš. 

 

Ieguvumi, pirmkārt, ir materiālie – nav jāiegādājas žurnāls, 

nav jātērē laiks un papīrs, lai izdrukātu un pie ziņojuma dēļa 

piestiprinātu paziņojumus, piemēram, par izmaiņām stundu 

plānā. Ir iespēja centralizēti veikt anketēšanu un aptaujas.  

 

„Un vēl tā ir lieliska iekšējā kontrole! Piemēram, skolotājs nav 

aizpildījis žurnālā kādu ailīti, un direktors, vietnieks mācību 

darbā to uzreiz konstatē. Sistēmā tiek uzskaitīti bērnu kavēju-

mi, sekmes un to kopsavilkumu es varu redzēt, kādā vien 

griezumā vēlos. Audzēkņi, ieejot sistēmā, redz visu nepiecie-

šamo informāciju – stundu sarakstu un izmaiņas tajā, plāno-

tos kontroldarbus un iegūtās atzīmes,” direktors turpina uz-

skaitīt jaunās sistēmas ieguvumus. Svarīgi, ka pamata pakal-

pojumi ir bez maksas, ja ir vēlēšanās ieviest papildu ekstras, 

par tām jau ir jāmaksā pašam interesentam.. Arī vecāki var 

kontrolēt bērna sekmes un skolas apmeklējumu – gan ieejot 

sistēmā, gan saņemot īsiņas. 

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža izmanto 

arī Microsoft projektā „Live@Edu” piedā-

vātās iespējas. Live@Edu ir nodrošina 

izglītības iestādēm ērtu un vienkāršu vidi 

informācijas apmaiņai starp studentiem, 

absolventiem un reflektantiem, kā arī 

attiecīgās izglītības iestādes darbinie-

kiem. Programmas pamatā ir elektronis-

kā pasta pakalpojumu nodrošināšana, 

kas ir papildināta ar dažādām papildu 

iespējām, kā, piemēram, kalendārs, kurš 

ir labs palīgs laika plānošanā, adrešu grāmatu, virtuālo disku 

25 Gb apjomā u.c.. Šos pakalpojumus nodrošina un bez mak-

sas uztur (jeb hostē) Microsoft. 

 

„Sadarbībā ar uzņēmumu „Datakom” esam uzsākuši vēl kādu 

projektu. Uzņēmums piedāvā serverus un plāno klientu tehno-

loģiju – attālinātas darba vietas. Piemēram, klasē ir 5 resurs-

datori, pie katra pieslēgti vēl 5, tā dēvētie, plānie klienti - mo-

nitors, klaviatūra, pele. Ekonomija ir ļoti liela, jo resursdators ir 

viens, bet vienlaicīgi strādāt var 6 cilvēki. Pozitīvi, ka skolotājs 

no sava datora bez papildu programmatūras iegādes var kon-

trolēt visus datorus – ieslēgt un izslēgt, atļaut vai neatļaut 

kādu darbību,” stāsta direktors. 

 

Tukšām runām neatliek laika 

Profesionālā izglītība 

Jaunās sistēmas ieguvumi, pirmkārt, ir 
materiālie – nav jāiegādājas žurnāls, nav 

jātērē laiks un papīrs, lai izdrukātu un pie 
ziņojuma dēļa piestiprinātu paziņojumus, 
piemēram, par izmaiņām stundu plānā.  
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Īsteno arī Eiropas Sociālā fonda  

līdzfinansētu projektu 

 

Kopš 2010.gada 1. maija skola uzsākusi īste-

not Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projek-

tu „Izglītības programmas „Datorsistēmas” 

kvalitātes uzlabošana Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžā”.  Datorsistēmu tehniķa profesijas 

apguvē audzēkņiem būs iespējas izmantot 

modernizētu materiāli tehnisko bāzi, mūsdienī-

gu programmnodrošinājumu, atjaunotus un 

aktualizētus mācību metodiskos materiālus, kā 

arī visa projekta īstenošanas periodā saņemt 

konsultatīvu atbalstu mācību priekšmetu sek-

mīgai apguvei, gatavojoties gan centralizēta-

jiem eksāmeniem, gan sesiju eksāmeniem. 

Braucot mācību ekskursijās, audzēkņi varēs 

iepazīties ar informācijas tehnoloģiju izmanto-

šanas iespējām mūsu valsts uzņēmumos un organizāci-

jās. 

 

Projekta plānotajās aktivitātēs uzsvars tiek likts uz 

audzēkņu praktiskās sagatavotības uzlabošanu un kvali-

tātes paaugstināšanu. Audzēkņi mācību priekšmetos 

„Datoru tīkli” un „Datorsistēmu uzbūve un tehniskā apko-

pe” kvalifikācijas praksi veiks uzņēmumos. Lai motivētu 

komersantus sadarboties ar koledžu projekta aktivitāšu 

īstenošanā, rasta iespēja uzņēmējiem saņemt atlīdzību 

par piedalīšanos audzēkņu profesionālajā sagatavoša-

nā.  Projekta ietvaros ir iespēja arī iegādāties jaunākās 

iekārtas. 

 

Darbojas mācību firmas 

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Profesionālās vidējās 

izglītības nodaļā darbojas arī skolēnu mācību firmas, 

kuras dibina komercnovirziena izglītības programmu 

audzēkņi. 

Darbības virzieni ir, piemēram - dekoratīvo konfekšu 

kārbu izgatavošana, apdrukāti T-krekli, dokumentu maciņi, 

dāvanu kastītes, putnu būrīši un citi.. 

 

Skolēnu mācību firmas piedalās tirdziņos gan Jēkabpilī, gan 

Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Ir iegūtas daudzas nominācijas 

- inovatīvākais produkts, latviskākais produkts, labākā reklā-

ma, labākā dāvana un citas. Iesaistoties „Junior Achievement” 

aktivitātēs, skolas audzēkņiem ir bijusi iespēja doties praksē 

uz citām valstīm, lai gūtu pieredzi mācību uzņēmumu veido-

šanā un pārstāvētu Latviju starptautiskos konkursos. 

 

„Audzēkņi, veidojot mācību firmas, iziet pilna ciklu – dibināša-

na, piereģistrēšana Uzņēmumu Reģistrā, peļņas gūšana, at-

skaišu un bilances gatavošana, kā arī likvidācija. Audzēkņiem 

tā ir lieliska iespēja aktīvi darboties, realizēt savas idejas un 

praktiski veikt visas darbības, kas saistītas ar uzņēmuma dibi-

nāšanu, darbību un likvidāciju,” stāsta R.Glaudiņš. 

 

Arī runājot par skolas absolventu turpmākajām darba gaitām, 

direktora balsī nav jūtamas bažas: „Pieredze liecina, ka lielā-

kā daļa absolventu aiziet strādāt uz uzņēmumiem, kuros izgā-

juši praksi. Darba vietu trūkums reģionā līdz šim nav īpaši 

izjusts, jo tiek veidoti pietiekoši daudz uzņēmumu, kuros pie-

prasīti ir, piemēram, mazumtirdzniecības komercdarbinieki, 

grāmatveži. Arī datorsistēmu tehniķa specialitāti beigušajiem 

par darba vietām nebūtu jāsatraucas, jo mūsu speciālisti var 

strādāt ikvienā uzņēmumā, kurā izmanto informācijas tehnolo-

ģijas – tātad, nepieciešami sistēmas uzturētāji”. 

 

Tukšām runām nav laika! 

 

Viens no iemesliem, kāpēc Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 

valda radoša un darbīga gaisotne, laikam ir skolā nerakstītais 

noteikums: tukšām runām mums neatliek laika! 

„Esam vienojušies, ka nav jēgas par kādu problēmu žēloties 

un mēnešiem runāt, bet ir jārod nepieciešamais risinājums. To 

cenšamies ievērot!” sarunas noslēgumā saka Roberts Glau-

diņš.  

Turpinājums no 7.lpp. 

Šos kausus ieguvušas skolas talantīgās sportistes. 
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Šomēnes, no 5. līdz 10.oktobrim, Portugāles galvaspilsētā 

Lisabonā notika nevalstiskās organizācijas AEHT 

(European Association of Hotel and Tourism Schools) 

23.gadskārtējā konference. Konferences laikā notikušajā 

profesiju konkursā nominācijā „Konditors” Rīgas Pārti-

kas ražotāju vidusskolas audzēkne Anda Šahnova izcīnīja 

sudraba godalgu. 

 

Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas direktore Silva Ozoliņa 

stāsta, ka valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” ir 

AEHT biedre kopš 1998.gada. Lai veicinātu viesmīlības noza-

res ilgtspējīgu attīstību, konferences ietvaros tiek organizēti 

semināri un profesiju konkursi. Šogad AEHT konferencē pie-

dalījās 710 dalībnieku no 31 valsts 160 skolām. Viesmīlības 

nozares topošajiem speciālistiem profesiju konkursi tiek orga-

nizēti, lai valstu pārstāvjiem dotu iespēju salīdzināt un izvērtēt 

profesionālo prasmju apguves līmeni, kā arī attīstīt prasmi 

strādāt starptautiskā komandā. 

 

Piedaloties konkursos gūst vērtīgu pieredzi 

 

Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas 4.kursa audzēkne Anda 

Šahnova stāsta, ka pirms došanās uz Lisabonu vispirms nā-

cies savas prasmes pierādīt skolas līmenī. Izturot nopietnu 

konkurenci, noslēgumā par iespēju startēt starptautiskā kon-

kursā sacentušās divas jaunietes. Anda izrādījusies prasmī-

gākā topošā speciāliste, un tad sākusies gatavošanās konkur-

sam profesionālu pedagogu - skolotājas Līgas Rugājas un 

Tallink Hotel Rīga konditora Jāņa Kairas vadībā. „Viņi man ir 

devuši daudz zināšanu,” atzīst Anda un turpina: „Mūsu skolā 

jauniešiem ir daudz iespēju sevi pilnveidot, vajag tikai gribēt. 

Mācoties pamatskolā, es skaidri zināju, ka mācīšos profesi-

onālajā vidusskolā un tieši par ēdināšanas servisa speciālistu, 

jo man patīk gatavot ēst un komunicēt ar cilvēkiem. Savā iz-

vēlē neesmu kļūdījusies, jo skola sniedz gan profesijai, gan 

dzīvei nepieciešamās prasmes un zināšanas”. 

No konkursa Lisbonā Anda atgriezusies ne tikai ar sudraba 

godalgu, bet arī iegūtiem jauniem draugiem no citām valstīm. 

 

Nekad nevar paredzēt, kāds būs rezultāts 

 

Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas skolotāja Līga Rugāja 

stāsta, ka gatavošanās konkursam ir ilgstošs, rūpīgs un grūts 

darbs. Vasarā audzēkņiem bija iespēja praktizēties prakses 

vietās pie darba devējiem, kur darba apjoms ir lielāks, tāpēc ir 

iespēja pastrādāt nopietnāk. Sākoties mācību gadam, turpinā-

jās darbs pie ēdienu noformējuma un dažādiem rotājumu 

smalkumiem, bija jāatkārto arī teorētiskās zināšanas, jo kon-

kursā ir arī tests. 

 

„Gatavošanās šāda veida konkursiem no skolotāja prasa 

daudz inovatīvu ideju un lielu darbu. Viegli tas nav, bet pavi-

sam noteikti varu apgalvot, ka ļoti interesanti un aizraujoši 

gan. Nekad nevar paredzēt, kāds būs rezultāts, bet tieši tas 

jau arī rada intrigu. Audzēkņiem, kas piedalās konkursā, ne-

pieciešama, pirmkārt, izturība, jo nav viegli cīnīties ar citiem 

un pierādīt sevi - ka esi pārāks par citiem. Jāspēj pieņemt arī 

kritika, jāprot darbu aizstāvēt un prezentēt svešvalodā. Nepie-

ciešama arī precizitāte un akurātība. Darba izstrādei tiek dots 

konkrēts laiks, no malas tiek vērots, vai tiek ievērotas visas 

tehnoloģiskās un sanitārās prasības,” stāsta L.Rugāja. 

 

Skolotāja ir pārliecināta, ka audzēkņiem piedalīšanās starp-

tautiskos konkursos dod milzīgas izaugsmes iespējas, jo tiek 

uzlabotas teorētiskās un praktiskās iemaņas, kā arī svešvalo-

du zināšanas. Tā kā konkursā jāstrādā pārī ar izlozēto citas 

valsts pārstāvi, tas ir labs pārbaudījums arī psiholoģiski, jo 

nav viegli sastrādāties ar pilnīgi svešu cilvēku, pieņemt vai 

nepieņemt viņa idejas, spēt tās realizēt. Jāspēj arī radoši do-

māt un operatīvi pieņemt lēmumu, ja nav pieejami tie produkti, 

kas nepieciešami, bet rezultāts nedrīkst būt sliktāks. Pārējiem 

audzēkņiem, kas neklātienē vēro šos konkursus, ir lielāka 

motivācija mācīties, parādīt sevi, lai arī būtu iespēja startēt 

šādos konkursos. Savukārt pedagogi tiek motivēti strādāt vēl 

radošāk, nepārtraukti  pilnveidoties, sekot līdzi jaunākām ten-

dencēm, sadarboties ar prakses vietām, jo mācību process no 

tā tikai iegūst, ja teorētiskās zināšanas tiek papildinātas ar 

praktiskām iemaņām. 

 

„Dalība konkursos un iegūtās godalgas palīdz Latvijas vār-

dam izskanēt plašāk pasaulē, tā ir ļoti laba reklāma izglītības 

iestādei –  tiem audzēkņiem, kas vēlas apgūt konkrētu profe-

siju,” pārliecināta L.Rugāja. 

Profesionālā izglītība 

Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas audzēkne izcīna sudraba godalgu  

starptautiskā profesiju konkursā 

Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas 4.kursa audzēkne 

Anda Šahnova ar izcīnīto sudraba godalgu. 
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Starptautiskā konferencē dalās pieredzē par atbalsta sniegšanu jauniešiem ar 

mācīšanās un uzvedības problēmām 

13. un 14.oktobrī sociālās korekcijas izglītības 

iestāde „Naukšēni” sadarbībā ar Izglītības un 

zinātnes ministriju rīkoja starptautisku konferen-

ci „Sociālās korekcijas izglītības iestāžu piere-

dze atbalsta sniegšanā jauniešiem ar mācīšanās 

un uzvedības problēmām”, kurā pieredzē dalījās 

speciālisti arī no Lietuvas, Igaunijas un Polijas. 

  

Latvijā darbojas viena sociālās korekcijas izglītības 

iestāde, Igaunijā - divas (atsevišķi zēniem un meite-

nēm), Lietuvā ir septiņas šāda tipa izglītības iestā-

des, bet Polijā 72 iestādes, no kurām vairākas uzsā-

kušas darbību pēdējos gados. Gan Latvijā, gan 

Igaunijā un Lietuvā bērni sociālās korekcijas izglītī-

bas iestādēs nonāk par izdarītiem noziedzīgiem 

nodarījumiem pamatojoties uz tiesas pieņemto lēmumu, izņe-

mot Poliju, kur lēmumu bērnu ievietot šajās iestādēs pieņem 

pašvaldības ģimenes tiesa. 

 

Konferences laikā speciālisti iepazinās ar citu valstu pieredzi 

atbalsta sniegšanā jauniešiem ar mācīšanās un uzvedības 

problēmām, ar jaunākām izmaiņām normatīvajos aktos, nova-

toriskajām metodēm, kā arī zinātnisko pētījumu rezultātiem. 

 

Iepazīstoties ar valstu situāciju, dalībnieki secināja, ka dau-

dzas problēmas ir līdzīgas, bet to risinājumi bieži vien ir dažā-

di, tieši tāpēc pieredzes apmaiņa ir ļoti nepieciešama. Uzvedī-

bas korekcijas darbā galvenokārt tiek izmantotas divas meto-

des: individuālas pārrunas un pamudinājumu un uzvedības 

ierobežojumu metode. Ārvalstu speciālisti atzinīgi novērtēja 

Naukšēnos īstenoto uzvedības vērtēšanas kārtību, kas nosa-

ka dažādus pamudinājumus audzēkņiem par aktivitāti un cen-

tību uzdoto pienākumu izpildē, kā arī nosaka uzvedības iero-

bežojumus, ja tiek pārkāpti iestādes iekšējās kārtības noteiku-

mi. Piemērotā kārtība ir pirmais solis, lai sekmētu jauniešu ar 

uzvedības problēmām sekmīgu reintegrāciju sabiedrībā gūs-

tot personīgu pieredzi, ka labi darbi tiek atzīti, bet likumu un 

sabiedrībā pieņemto normu neievērošana tiek sodīta vai no-

vērtēta negatīvi.  

 

Nākamā tikšanās plānota Lietuvā nākamā gada pavasarī, lai 

iepazītos ar Lietuvas socializācijas centru pieredzi, kā arī pie-

redzi, šiem centriem pārejot no pašvaldību pārraudzības uz 

valsts padotību.  

 

„Naukšēnos” projektu laiks 

 

Sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” direktors 

Didzis Čākurs stāsta, ka šis skolā ir projektu laiks, šobrīd tiek 

īstenoti divi projekti.  

 

„Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Atbalsta pasākumi 

atstumtības risku mazināšanā sociālās korekcijas izglītības 

iestādē “Naukšēni”” īstenošana dod iespēju finansēt iestādes 

audzēkņu iepazīšanos ar ražošanas uzņēmumiem un veikt 

apmācību uzņēmumos. Jauniešiem pēc izvēles ir iespēja iziet 

35 stundu ražošanas praksi metālapstrādes uzņēmumā 

„Kalnmesteri”, konditorejas cehā maiznīcā „Liepkalni” vai šin-

šilu fermā. Pēc skolēnu rudens brīvdienām 12 audzēkņiem 

Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolā paredzētas 48 stundu 

ievirzes nodarbību kurss pārdevēja, pavāra palīga, piena un 

gaļas pārstrādes speciālista profesijās. Cerams, ka jaunieši 

jutīsies drošāki savas turpmākās arodizglītības izvēlē,” stāsta 

D.Čākurs. 

 

Sadarbībā ar ielas bērnu dienas centru „IOGT Baltais zvirbu-

lis” tiek realizēts projekts „Skaidra izvēle”. Tas tiek īstenots 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 

valdības divpusēja  finanšu instrumenta grantu shēmas „NVO 

projektu programma” ietvaros ar Latvijas Sabiedrības integrā-

cijas fonda atbalstu. Projekta finansējums ir EUR 45 793, 47. 

Projektā iekļautas vairākas aktivitātes - nodarbības par atkarī-

bu izraisošajām vielām, to ietekmi uz veselību; līderu apmācī-

bas seminārs vienaudžu izglītotājiem, kā arī četras tematiskas 

daudzdienu nometnes Latvijas reģionos. Projekta mērķaudito-

rija ir Rīgas pilsētas sociālās atstumtības riskam pakļautie un 

„Naukšēnu” iestādes jaunieši. 

 

„Pēdējā laikā vērojama tendence, ka sociālās korekcijas izglī-

tības iestādē biežāk nonāk bērnunamu audzēkņi. Tas liek 

secināt, ka arī šajās iestādēs jāveic nopietnāks darbs saistībā 

ar audzēkņu uzvedības noteikumiem un atbildību par to neie-

vērošanu,” piebilst direktors. 

 

„Naukšēnos” jauniešiem ir iespējams saņemt individuālas 

psihologa, logopēda vai speciālā pedagoga konsultācijas. 

Reizi mēnesī paredzētas arī darbinieku supervīzijas psihologa 

vadībā. 

 

Pieredze 
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Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra (JSPA) aicina skolotājus 

piedalīties apmācībā par neformālo 

izglītību, kur trīs dienu laikā piedāvā-

sim padziļināt zināšanas par neformā-

lās izglītības teorētiskiem, metodis-

kiem un praktiskiem aspektiem un 

programmu „Jaunatne darbībā”. Ap-

mācību kurss notiks no 9. līdz 

11.decembrim. 

 

Apmācību mērķis 

Veicināt un attīstīt izpratni par neformā-

lās izglītības konceptu, tā praktisko, te-

orētisko un metodisko pielietojamību 

darbā ar jauniešiem, tai skaitā, program-

mas „Jaunatne darbībā” ietvaros. 

 

Programmas elementi: 

neformālā izglītība, tās filozofija, 

pamatprincipi un iespējas, kā arī praktiskais pielietojums 

darbā ar jauniešiem; 

neformālā izglītība mūžizglītības kontekstā; 

metodoloģija un skolotāja loma neformālās izglītības kon-

tekstā; 

mūžizglītības kompetences un Youthpass; 

ES neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā” 

un tās piedāvātās iespējas. 

 

Pretendentu profils: 

dažādu izglītības institūciju skolotāji - klašu audzinātāji 

jauniešiem vecuma posmā no 13 gadiem, ārpusklases 

darba organizatori un BJC pedagogi; 

pretendentam ir motivācija un vēlme iesaistīties program-

mas „Jaunatne darbībā” projektu un pasākumu sagatavo-

šanā un realizēšanā; 

pretendentam nav ilggadējas pieredzes neformālajā izglītī-

bā; 

pretendents ir gatavs piedalīties apmācību kursā pilnu 

laiku no ceturtdienas priekšpusdienas līdz sestdienas pēc-

pusdienai; 

pretendents nav iepriekš piedalījies apmācībās par nefor-

mālo izglītību. 

 

Apmācību vadīs neformālās izglītības apmācītāji Renāta Kaļi-

voda un Ieva Grundšteine. Vadītājiem ir pieredze darbā ar 

jauniešiem, viņi vairākus gadus ir īstenojuši projektus ES ne-

formālās izglītības programmā. Apmācībās tiks izmantotas 

daudzveidīgas interaktīvas metodes, dalīšanās pieredzē. Pēc 

apmācības dalībniekiem būs iespēja saņemt YOUTHPASS 

sertifikātu. 

 

Pieteikšanās  

Lai pieteiktos apmācībai, aizpildiet pieteikuma anketu un līdz 

2010. gada 15. novembra plkst.9:00 nosūtiet to uz e-pastu 

martins.abolins@jaunatne.gov.lv vai pa faksu 67358060. At-

bilde par piedalīšanos seminārā tiks sniegta līdz 2010. gada 

22. novembrim katram personīgi. 

 

Maksimālais dalībnieku skaits katrā apmācībā ir ierobežots. 

Dalībnieku pieteikuma anketas izvērtēs dalībnieku atlases 

komisija. 

 

Papildu informācija 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija,  

rakstiet: martins.abolins@jaunatne.gov.lv vai zvaniet 

67358062. 

 

Informāciju par ES neformālās izglītības programmu 

„Jaunatne darbībā” atradīsiet  JSPA mājaslapā. 

 

Programma „Jaunatne darbībā” ir neformālās izglītības prog-

ramma, tās mērķis ir veicināt aktīvu pilsonisko apziņu, solida-

ritāti un iecietību jauniešu vidū un aicināt jauniešus veidot 

Eiropas Savienības nākotni. Programma atbalsta mobilitāti 

Eiropas Savienības robežās un ārpus tām, neformālo izglītību 

un starpkultūru dialogu, veicina visu jauniešu iekļaušanu 

programmā un sabiedrībā, neatkarīgi no izglītības, sociālās 

vai kultūras vides. Programmā var veidot jauniešu apmaiņas, 

jauniešu iniciatīvas, jauniešu demokrātijas projektus, apmācī-

bu un sadarbības projektus, Eiropas Brīvprātīgā darba projek-

tus. Šie projekti var tikt veiksmīgi izmantoti, lai strādātu ar 

jauniešiem. 

Skolotājus aicina piedalīties apmācībās par neformālo izglītību 

Jaunatnes politika 

mailto:martins.abolins@jaunatne.gov.lv
mailto:martins.abolins@jaunatne.gov.lv
http://www.jaunatne.gov.lv
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ES struktūrfondi - zinātnei 

Valdība atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķīrumu zinātnes 

un pētniecības centriem 

Lai pilnveidotu  zinātnisko un pētniecības aprīkojumu 

vadošajos valsts nozīmes pētniecības centros  un izvei-

dotu to sekmīgai  darbībai atbilstošu infrastruktūru,  ne-

pieciešamos informācijas resursus un to pieejamī-

bu,  valdība 19.oktobrī apstiprināja Izglītības un zinātnes 

ministrijas sagatavoto Ministru kabineta (MK) noteikumu 

projektu, kas regulē Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) finansējuma piešķīrumu zinātnei 56, 3 milj. latu 

apmērā. 

 

MK  noteikumi paredz, ka atbalsts atlases pirmajā kārtā, kas 

tiks organizēta kā ierobežota projektu iesniegumu atlase,  tiks 

sniegts valsts nozīmes pētniecības centriem, kuros būs apvie-

nojušies vairāki attiecīgajās nozarēs strādājošie zinātniskie 

institūti.   

 

Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē finansējums būs pie-

ejams šādiem Valsts nozīmes pētniecības centriem: 

 

Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izman-

tošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības cen-

tram,  ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstī-

bu; 

Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības 

centram,  ietverot farmaceitisko tehnoloģiju studiju un pētī-

juma centra un biofarmācijas centra izveidi; 

Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju 

Valsts nozīmes pētniecības centram, ietverot Kosmisko 

datu apstrādes centra izveidi; 

Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo 

tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centram; 

Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas 

Valsts nozīmes pētniecības centram; 

Meža un ūdens resursu Valsts nozīmes pētniecības cen-

tram; 

Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstruk-

ciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centram; 

Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas Valsts nozī-

mes pētniecības centram; 

Valsts nozīmes pētniecības centram sociālekonomikā un 

sabiedrības vadībā. 

 

Zinātniskās institūcijas atbilstoši noteikumiem varēs iegādā-

ties zinātnisko aparatūru un aprīkojumu, kuru projekta iesnie-

dzējs un sadarbības partneris varēs izmantot ilgtermiņā pēt-

nieciskās darbības īstenošanai atbilstošā valsts nozīmes pēt-

niecības centra zinātnes virzienā. Tāpat šo finansējumu varēs 

izmantot ēku vai telpu rekonstrukcijai vai renovācijai, kā arī, ja 

tas būs nepieciešams, jaunas ēkas būvniecībai, lai nodrošinā-

tu pētniecības darbu atbilstošā Valsts nozīmes pētniecības 

centra zinātnes virzienā. 

 

Noteikumi paredz, ka viena projekta minimālais ERAF līdzfi-

nansējums  nav mazāks par  700 000 latiem, bet maksimālais 

nepārsniedz 17 000 000 latu. Plašāku informāciju lasiet šeit 

  
  

Piecās Latvijas pilsētās norisināsies tehniskās jaunrades dienas 

Novembrī piecās Latvijas pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Val-

mierā, Rēzeknē un Liepājā – norisināsies informatīvi izglī-

tojošu pasākumu cikls – Tehniskās jaunrades dienas 

2010, kuru laikā interesenti veidos un konstruēs palīglī-

dzekļus un priekšmetus, ar kuriem varēs piedalīties robo-

tikas, ķīmijas, programmēšanas, transportlīdzekļu kon-

struēšanas un ūdens rata būves sacensībās.   

 

Pirmais Tehniskās jaunrades dienu pasākums norisināsies 

6. novembrī Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgā, Kaļķu 

ielā 1. Pārējie pasākumi paredzēti citās Latvijas pilsētās: 

7. novembrī – Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitā-

tē, 14. novembrī – Valmierā, Vidzemes Augstskolā, 

21. novembrī – Rēzeknē, Rēzeknes Augstskolā un 

28. novembrī – Liepājā, Rīgas Tehniskās universitātes Lie-

pājas filiālē. 

 

Tiem Tehniskās jaunrades dienu apmeklētājiem, kas nevēlē-

sies iesaistīties konstruēšanā un sacensībās, būs iespēja 

vērot «Ķīmijas trikus» – ķīmijas eksperimentu paraugdemons-

trējumus, kā arī būs iespēja pielaikot neparastas tehniskās 

galvas un nofotografēties ar tām. Pasākuma laikā darbosies 

arī informatīvais stends, kur varēs saņemt konsultācijas par 

dabas, dzīvības un inženierzinātņu studiju iespējām Latvijas 

augstskolās. 

 

Vairāk informācijas lasiet www.tjd.lv  

Piedalies arī Tu! 

http://esfondi.izm.gov.lv/jaunumi/25.10.2010-399.html
http://www.tjd.lv
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Pirmo svešvalodu skolās sāks mācīt no 1.klases 

Latvijas skolās bērni pirmo 

svešvalodu visās izglītības 

programmās sāk mācīties 

no 3.klases, bet ar nākamo 

mācību gadu svešvalodu 

mācīšanu skars nopietnas 

izmaiņas – valdībā apstipri-

nāti grozījumi noteikumos 

par valsts standartu pamat-

izglītībā, nosakot, ka pirmās 

svešvalodas apguve  ar 

nākamo mācību gadu tiks 

uzsākta jau 1.klasē.  Par šīm izmaiņām stāsta Izglītības un 

zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra sveš-

valodu speciāliste Rita Kursīte. 

 

Valodu sāk apgūt jau pirmsskolas izglītības iestādē 

 

Iecere par agrīno valodu apguvi ir briedusi jau sen. Daudzos 

bērnudārzos un skolu mazākajās klasēs daudzu gadu garumā 

tiek meklētas un atrastas iespējas bērniem svešvalodu sākt 

mācīt jau agrīnā vecumā. Tā, šajā mācību gadā 62 Latvijas 

skolās tika uzsākta pirmās svešvalodas apguve no pirmās 

klases, un 1. un 2.klasē to sekmīgi un ar interesi apgūst ap-

mēram 5000 skolēnu. Visbiežāk skolas izvēlas mācīt angļu 

valodu – to bērni apgūst 57 skolās, divās skolās no 1.klases 

tiek mācīta franču, bet trijās skolās – vācu valoda. Svešvaloda 

tiek piedāvāta arī vismaz 60 Latvijas pirmsskolas izglītības 

iestādēs, un jau patlaban to apgūst vairāk nekā 3000 bērnu. 

 

„Ja svešvalodas mācīšana sākas bērnudārzā, bet, uzsākot 

skolas gaitas 1.klasē, šādas iespējas vairs nav, daudziem 

bērniem valodas apguvē rodas pārtraukums divu gadu garu-

mā. Tāpat nevar nerunāt par to, ka svešvalodas mācīšana 

notiek nekoordinēti, ļoti atšķirīgos līmeņos un pasniedzējiem 

ne vienmēr ir atbilstīga izglītība un kvalifikācija. Bērnudārzu 

vadība bieži vien nevar objektīvi novērtēt, vai pasniedzējs 

valodu māca kvalitatīvi. Par to, ka apmācību kvalitāte tiešām 

ir ļoti atšķirīga, pārliecinājos, apmeklējot vairākas izglītības 

iestādes Rīgā. Bet agrīnajā vecumā ir bīstami bērnam iemācīt 

nepareizu izrunu, kuru vēlāk labot var būt ļoti grūti,” saka  Rita 

Kursīte. 

 

Grozījumi valsts standartā un mācību priekšmeta 

„Svešvaloda” standartā tika izstrādāti sadarbībā ar valodu 

skolotāju mācību priekšmetu organizācijām – angļu, franču un 

vācu valodas skolotāju asociācijām, Gētes institūtu, Britu pa-

domi, Francijas kultūras centru, augstskolu pārstāvjiem un 

svešvalodu skolotājiem. 

 

Tālākizglītības kursi pedagogiem  

 

„Skolotāji, kuri šobrīd skolās jau māca angļu, vācu vai franču 

valodu pamatskolas vai vidusskolas klasēs, manuprāt, ļoti 

veiksmīgi to varēs darīt arī ar jaunāka vecuma bērniem, pie-

mērojot atbilstošas mācību metodes un izmantojot grāmatas 

un metodiskos materiālus, kas jau šobrīd pieejami plašā klās-

tā un ir ļoti daudzveidīgi,” saka R.Kursīte. 

 

Britu padome ir izstrādājusi divas skolotāju tālākizglītības 

programmas e-vidē, kas Latvijā jau aprobētas 9 skolotāju 

tālākizglītības kursu grupās. Viena no programmām – par 

dažādu tehnisko līdzekļu, interneta izmantošanu stundās – 

„Learning Technologies”, otra programma – „Primary Essenti-

als” - metodika 5 – 11 gadus veco bērnu apmācībai (stundu 

paraugi, materiāli u.c.). Jau novembrī Eiropas Sociālā fonda 

līdzfinansētajā projektā „Vispārējās izglītības pedagogu tālāk-

izglītība” pedagogi uzsāks mācības šajās profesionālās piln-

veides programmās. Programma „Primary Essentials” pare-

dzēta sākumskolas un pamatskolas angļu valodas skolotā-

jiem, kuri strādā vai plāno strādāt ar 5 līdz 12 gadus veciem 

bērniem. Kursā tiks izmantoti audio un video materiāli, kas 

palīdzēs skolotājiem veidot savus stundu plānus saskaņā ar 

programmu un standartu, izvēlēties savu skolēnu mācīšanās 

stilam atbilstošākas darba metodes, veiksmīgāk iesaistīt stun-

dās rotaļu, spēļu elementus un dziesmas. Plašāka informācija 

ir atrodama Britu padomes mājaslapā: 

http://www.teachingenglish.org.uk/transform/our-products-

teacher-development/primary-essentials 

 

Grāmatas un mācību materiāli  

 

Grāmatas un mācību materiālus angļu valodas mācīšanai 

Latvijā piedāvā 4 lielas Latvijas un ārzemju izdevniecības, 

savukārt Britu padomes izstrādātie materiāli internetā pieeja-

mi visiem - ne tikai pedagogiem, bet arī vecākiem –  

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

 

Arī vietnē skolotājiem http://www.teachingenglish.org.uk/  ir 

materiāli dažādām vecuma grupām un pieaugušajiem. 

Britu padomē ikvienam interesentam ir iespējas par brīvu sa-

ņemt četras informatīvas grāmatiņas – „Kā runāt ar bērnu 

angļu valodā”, „Kā bērni papildus dzimtajai valodai apgūst 

angļu valodu”, „Angļu valodas apguve ar skaitāmpantiņu palī-

dzību” un „Angļu valodas apguve, kopīgi lasot bilžu grāma-

tas”. Kā uzver Britu padome, vecāku iesaistīšanās mācību 

procesā ietekmē gan bērna attieksmi pret mācībām, gan valo-

das apguves tempu. Vecāku palīdzība mājās ļoti pozitīvi ie-

spaido bērna sasniegumus klasē. Pat ja vecākiem ir tikai pa-

matzināšanas angļu valodā, viņi var veiksmīgi palīdzēt bēr-

nam iemācīties valodu, izmantojot un pielāgojot daudzus ve-

cāku – bērna savstarpējās saziņas valodas apguves paņē-

mienus. 

 

„Šobrīd interneta vidē pieejamie mācību materiāli ir lielisks 

veids, kā vecākiem, kuri vēlas uzsākt valodas apguvi vai uzla-

bot zināšanas, to darīt kopā ar bērnu,” piebilst R.Kursīte. 

 

Aktualitātes 

http://www.teachingenglish.org.uk/transform/our-products-teacher-development/primary-essentials
http://www.teachingenglish.org.uk/transform/our-products-teacher-development/primary-essentials
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.teachingenglish.org.uk/
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Arī Gētes institūta bibliotēkā pieejama 

gan mācību literatūra, gan daiļliteratūra, 

kura piemērota dažādiem valodas apgu-

ves līmeņiem, tiek piedāvāti dažādi inter-

aktīvi mācību materiāli un mācību palīglī-

dzekļi arī e-vidē, kā arī iespēja bērniem 

un pieaugušajiem apgūt vācu valodu 

kursos. Vācu valodas skolotājiem ir ie-

spēja saņemt stipendiju un reizi četros 

gados apmeklēt tālākizglītības kursus 

Vācijā. Lai veicinātu vācu valodas apguvi 

un dotu iespēju iepazīties ar vācu valodā 

runājošo zemju kultūru, Gētes institūtā 

regulāri notiek dažādu vecuma un inter-

ešu grupu pārstāvjiem organizēti pasā-

kumi gan latviešu, gan vācu valodā. Ar 

pasākumu plānu var iepazīties mājasla-

pā  http://www.goethe.de/ins/lv/rig/

lvindex.htm 

 

Arī Francijas kultūras centrs, popularizē-

jot franču valodas apguvi Latvijā, organi-

zē kultūras pasākumus, valodas apmācī-

bu grupas bērniem un pieaugušajiem, pasākumus jauniešiem, 

kā arī piedāvā savas bibliotēkas fondus. Franču valodas sko-

lotājiem ir iespēja apmeklēt tālākizglītības kursus Francijā. 

 

Svarīgākais – interese un pozitīva attieksme 

 

Pamatojoties uz Britu padomes pētījumiem par agrīno valodu 

apguvi, kas publicēti vairākos tās izdevumos, norādīts, ka 

bērni, kuriem dota iespēja agrā bērnībā apgūt otru valodu, arī 

turpmāk dzīvē, mācoties citas valodas, izmanto tās pašas 

dzimtās valodas apguves stratēģijas. Līdz ar to trešās un ce-

turtās valodas apguve ir daudz vienkāršāka. Lai gan svešva-

lodas apguve agrīnā vecumposmā noris lēnāk, tomēr šai laikā 

veidojas interese un pozitīva attieksme pret valodu apguvi 

vispār, kā arī labākas zināšanas un izpratne par citām kultū-

rām, tolerance pret atšķirīgo. Speciālisti uzskata, ka agrīna 

valodu apguve tieši un labvēlīgi ietekmē bērnu akadēmisko 

un personisko attīstību un svešvalodas apguves ieviešana 

mācību procesā agrīnā vecumā veicinās arī dzimtās valodas 

prasmju uzlabošanu. 

 

Valstu pieredze valodu mācīšanā ir dažāda. Piemēram, Spā-

nijā, visiem bērniem bērnudārzos angļu valodu uzsāk mācīt 

no 3 gadu vecuma. Savukārt mūsu kaimiņos - Lietuvā - pirm-

ās svešvalodas apguve sākas no 2.klases. Latvijā šobrīd pir-

mo svešvalodu apgūst no 3.klases, bet otro svešvalodu sko-

lās, kuras īsteno izglītības programmas latviešu valodā, bērni 

sāk mācīties no 6.klases.  

 

 „Svarīgi ir tas, ka agrīnā vecumā bērns svešvalodu mācās kā 

dzimto valodu – nevis kaut ko iekaļot, bet jauno informāciju it 

kā „uzsūcot” un darot to ar prieku. Vecākajās klasēs bieži vien 

ir dažādas problēmas – bērni sāk kautrēties cits no cita par 

savu it kā nepareizo izrunu, izvairās runāt, ja nejūtas par sevi 

pārliecināti,” piebilst R.Kursīte. 

 

Valoda ir jāizbauda 

 

Gētes institūta vācu valodas pasniedzēja, Montesori pedago-

ģe Ņina Opmane teic, ka interese par svešvalodu mācīšanu 

agrīnā vecumā aizvien palielinās. „Gētes institūts ir izstrādājis 

savu metodiku darbam ar bērniem pirmsskolas un sākumsko-

las vecumā un projektu rezultāti apkopoti grāmatā „Hans Ha-

se”, ko divu semestru garumā izmantojām eksperimentālajā 

grupā, mācot vācu valodu 4 -7 gadus veciem bērniem. Kad 

bērni vēl neprot lasīt un rakstīt, svarīgi ir ļaut viņiem vienkārši 

izbaudīt valodu, radot situācijas, kurās viņi teikto saprot pēc 

darbībām, ko veic, attēliem, emocijām. Svarīgi ir mainīt uzde-

vumus, variēt, iesaistīt visas sajūtas un radīt emocijas, vienlai-

cīgi pieradinot bērnus pie noteiktas nodarbības struktūras. 

Prasības ir augstas, tāpēc nepieciešama pedagogu sagatavo-

šana un īpaši jādomā par materiālo bāzi, lai stundas neapro-

bežotos tikai ar dziesmiņu dziedāšanu un zīmēšanu, kas ne-

reti rada bērnos nepatiku pret priekšmetu kā tādu. Jāmeklē arī 

iespējas, kur bērni var savas zināšanas pielietot dzīvē,” saka 

Ņ.Opmane. 

 

Madara šobrīd mācās jau 4.klasē,  1.un 2.klasē meitene mā-

cījās privātskolā, kurā angļu valoda tika mācīta no 1.klases. 

“Ar kādu aizrautību bērns mājās stāstīja par angļu valodas 

stundām, demonstrēja, ko iemācījies, mudināja vecākus un 

vecmāmiņu runāt ar viņu angliski! Mēs visi jutāmies iesaistīti 

šajā procesā un, jāatzīst, daudz ko ieguvām, ne tikai vairāk 

kontaktējoties ar bērnu, bet arī pilnveidojot savas angļu valo-

das zināšanas. Šobrīd meitas angļu valodas zināšanas ir ļoti 

labā līmenī un esmu priecīga, ka valodas pamati viņai ielikti 

agrīnā vecumā. Noteikti atbalstu svešvalodas mācīšanu no 

1.klases, pat no bērnudārza vecuma!”  stāsta meitenes mam-

ma Inga Lazdiņa.  

 

Turpinājums no 13.lpp. 

http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lvindex.htm
http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lvindex.htm
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Latvijas un pasaules vēsturi skolās mācīs kā atsevišķus priekšmetus 

Pamatskolās tiks uzsākta pakāpeniska pāreja uz Latvijas 

un pasaules vēstures kā atsevišķu mācību priekšmetu 

mācīšanu - paredz 12.oktobrī Ministru kabinetā (MK) ap-

stiprinātais IZM sagatavotais MK noteikumu projekts 

"Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra no-

teikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamat-

izglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standar-

tiem"". 

 

Saskaņā ar pamatizglītības standartu un mācību priekšmeta 

"Latvijas un pasaules vēsture" standartu pamatizglītības pa-

kāpē vēsture ir obligāts mācību priekšmets visās izglītības 

programmās no 6. līdz 9.klasei. Saskaņā ar mācību priekšme-

ta standartu Latvijas vēstures tematikai jāvelta ne mazāk kā 

viena trešdaļa no kopējā vēstures stundu skaita. Beidzot 

9.klasi, skolēniem jākārto eksāmens Latvijas un pasaules 

vēsturē. 

 

Skolās vēsture tiek mācīta, izmantojot integrēto mācību 

priekšmeta mācīšanas modeli, t.i., Latvijas vēstures jautājumi 

tiek apgūti tad, kad iepazīti attiecīgā temata jautājumi pasau-

les vēsturē. Tādējādi mācību procesā vispirms ir pasaules 

vēstures jautājumi, ko nosaka arī tradicionālā hronoloģiskā 

pieeja vēstures obligātā mācību satura apguvei. Mācību 

priekšmeta "Latvijas un pasaules vēsture" obligātā mācību 

satura ietvaros definēti Latvijas vēstures apgūstamie temati, 

savukārt pamatprasības mācību priekšmeta apguvei bija ne-

pieciešams  pilnveidot, lai pilnībā nodrošinātu Latvijas sabied-

rības interesēm atbilstošu vēstures tematu apguvi. 

 

Lai noteiktu mācību priekšmeta "Latvijas vēsture" kā atseviš-

ķa mācību priekšmeta ieviešanas ietekmi uz skolēnu mācību 

sasniegumiem, trīs mācību gadu laikā 40 Latvijas skolās tika 

īstenots izmēģinājuma projekts.  Kā atsevišķa mācību priekš-

meta izmēģinājuma projekts tika īstenota arī mācību priekš-

meta "Pasaules vēsture" standarta projekta mācību satura 

aprobācija. 

 

Noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 

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

dartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem"" izstrādes laikā notika konsultācijas ar vēstures 

skolotājiem un vēstures skolotāju metodisko apvienību vadītā-

jiem, Vēstures skolotāju biedrību,  noteikumu projekta pilnvei-

dē tika iesaistīti aprobācijas skolu vēstures skolotāji, Latvijas 

augstskolu docētāji. 

 

Daudzi speciālisti uzskata, ka mācību priekšmeta "Latvijas un 

pasaules vēstures" sadalīšana atsevišķos mācību priekšme-

tos nodrošinās vēstures mācību satura proporcionālu sadali 

un valsts interesēm atbilstošu apgūstamo jautājumu prioritāti. 

 

Aktualitātes 

Valsts izglītības satura centra mājaslapā ir apkopota 

2009./2010.mācību gada valsts pārbaudes darbu norises 

statistika un sniegts rezultātu raksturojums. Kopumā  

apkopoti vairāk nekā 90000 centralizēto eksāmenu darbu 

datu.  

 

Norises statistika un rezultātu raksturojums sniedz jebkuram 

interesentam informāciju par skolēnu sasniegumu tendencēm 

valsts, pašvaldību un skolu līmenī konkrētajā mācību gadā. 

VISC norāda, ka nav objektīvi veidot jebkādu datu ranžēšanu, 

izmantojot tikai valsts pārbaudes darbu rezultātus, jo jāņem ir 

vērā arī daudzi citi faktori, piemēram, skolas atrašanās vieta, 

konkrētā eksāmena kārtotāju skaits skolā, mācību process, tā 

nodrošinājums skolā u.tml. 

 

Šogad ir arī vairāki statistiskās analīzes jaunumi, ko veicis 

VISC, piemēram, norādīta vidējo sasniegumu dinamika pēdē-

jos trīs gados, vidējo rezultātu salīdzinājums republikas nozī-

mes pilsētās, kā arī skolēnu sniegums atbilstoši zodiaka zī-

mēm. 

 

Valsts pārbaudes darbu vispārīgā un aprakstošā analīze 

sniedz ikvienam interesentam priekšstatu par skolēnu sasnie-

gumu tendencēm valsts, pašvaldības un skolas līmenī. Piedā-

vātā informācija nodrošina precīzu un sakārtotu tālākas datu 

apstrādes iespējas un veikt padziļinātāku analīzi specifiskās 

jomās. 

 

VISC norāda, lai ranžētu jebkādus datus, ir jābūt adekvātam 

pamatojumam attiecīgo datu salīdzināšanai. Ir jāņem vērā 

gan attiecīgais kārtotāju skaits skolā, gan skolu tipi, atrašanās 

vieta u.c. sasniegumus ietekmējoši faktori. Tā kā skolu vidējie 

sasniegumi bieži vien ir savstarpēji statistiski nenozīmīgi, uz 

šādiem rangiem ir jālūkojas kritiski. 

 

 

Apkopota 2009./2010.mācību gada valsts pārbaudes darbu statistika 

http://www.visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/statistika/2010/stat2010.shtml
http://www.visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/statistika/2010/stat2010.shtml
http://www.visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/statistika/2010/stat2010.shtml
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Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir uzsākusi 

sadarbību ar 10 Latvijas pilsētu bibliotēkām, izvietojot 

informatīvos stendus, lai dotu iespēju plašākai sabiedrī-

bai uzzināt par mācību, prakses, profesionālās pilnveides 

un pieredzes apmaiņas iespējām ārpus Latvijas.  

 

Daugavpils, Rēzeknes, Gulbenes, Valmieras, Jēkabpils, Jel-

gavas, Saldus, Liepājas, Ventspils un Tukuma bibliotēkās 

ikviens apmeklētājs var iegūt bezmaksas informatīvos materi-

ālus un iepazīties ar VIAA darbību un iespējām, ko sniedz 

Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programma, dažādas 

starpvalstu sadarbības programmas, informatīvie tīkli un ES 

struktūrfondi.  

 

Ikvienam palīdz atrast svarīgāko informāciju 

 

Bibliotēkās jau ir izvietoti Eiropas Savienības Informācijas 

punkti (ESIP) un to rīcībā ir gatava informatīva infrastruktūra, 

piemēram, dators, lai interesenti var iegūt informāciju un aiz-

pildīt pieteikuma veidlapas izglītības programmu finansējuma 

saņemšanai.  

 

Reģionālo punktu darbinieki palīdzēs ikvienam atrast svarīgā-

ko informāciju par interesējošām programmām un iespējām 

tajās piedalīties. Viņi būs arī atbildīgi par informatīvo jaunumu 

izvietošanu vietējās tīmekļa vietnēs, sadarbosies ar vietējiem 

masu informācijas līdzekļiem un konsultēs par VIAA piedāvā-

tajām iespējām. Savukārt VIAA programmu darbinieki reizi 

gadā rīkos seminārus, kuros stāstīs par programmu aktualitā-

tēm un konkursiem.  

 

Būtiska VIAA darbības joma ir ES struktūrfondi izglītības un 

zinātnes jomā, taču reģionālajos stendos lielākoties būs atro-

dama informācija ES Mūžizglītības programmas daudzveidī-

gajām iespējām. Piemēram, Leonardo da Vinci programma 

uzlabo profesionālās jeb arodizglītības kvalitāti, Comenius 

piedāvā pedagogu tālākizglītību, skolu un reģionu sadarbību 

vispārējās izglītības attīstībai, Erasmus programma veicina 

studentu un mācībspēku mobilitāti, savukārt Grundtvig sniedz 

starptautiskās sadarbības iespējas pieaugušo izglītībā iesais-

tītajiem.  

 

Nordplus sniedz iespēju doties pieredzes  

apmaiņas vizītēs 

 

Skolotājus un studentus var ieinteresēt Ziemeļu Ministru pa-

domes izglītības un pētniecības programma Nordplus. Tā 

sniedz iespēju doties pieredzes apmaiņas vizītēs un veidot 

dažādu veidu sadarbību starp piecu Ziemeļvalstu un triju Bal-

tijas valstu izglītības iestādēm un organizācijām. 

Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt stipendijas 

pētniecības darbam Šveices zinātniskajās institūcijās. Šveices 

Stipendiju fonds ir daļa no Šveices finansiālā ieguldījuma 

jaunajās ES dalībvalstīs, lai paaugstinātu Latvijas pētnieku 

zinātnisko kapacitāti un veicinātu ilgtspējīgu zinātnisko sadar-

bību starp Latviju un Šveici. 

 

VIAA administrētajā Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē 

NIID.LV http://www.niid.lv/ var atrast daudzveidīgu informāciju 

par dažādām izglītības iespējām jauniešiem un pieauguša-

jiem. Plašu informāciju par izglītības iespējām ārvalstīs piedā-

vā Eiropas Komisijas informācijas un konsultāciju tīkls Euro-

guidance.  

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance/ 

 

VIAA un bibliotēku sadarbība veicinās cilvēku informētību 

reģionos par ES un EEZ valstu atbalstu starptautiskās sadar-

bības paplašināšanai un mobilitātei izglītības, jaunas profesi-

onālās pieredzes, zināšanu un prasmju ieguves nolūkā. 

 

Izmanto iespējas! 

Latvijas reģionu bibliotēkās izvietoti informatīvie stendi 

http://www.niid.lv/
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance/
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Jauna iniciatīva 

Noslēgušās otrās radošās domāšanas apmācības skolotājiem 

25.oktobrī Rīgas pilsētas 3.Valsts ģimnāzijā 

notika jau otrais radošuma apmācību semi-

nārs vairāk kā 100 skolotājiem no visas Latvi-

jas, kas šajā mācību gadā uzsākuši pasniegt 

jaunu izvēles priekšmetu – radošo domāšanu 

aptuveni 70 skolās.  

 

Semināra noslēgumā piedalījās izglītības un zi-

nātnes ministre Tatjana Koķe. Uzrunājot skolotā-

jus T.Koķe teica, ka šie ir pedagogi, kuri īsteno 

idejas, ar kurām viņa stājās ministra amatā: „Es 

vēlējos, lai Latvijā tiktu veidotas pēc iespējas da-

žādākas skolas, lai izglītības piedāvājums kļūtu 

daudzveidīgāks. Manuprāt, ka šī iniciatīva lieliski 

sasaucas ar izglītības dažādošanas ideju; te ne-

tiek meklēts nekas gatavs, bet tiek darīts, lai skola 

mainītos, kļūtu atvērtāka”.  

 

T.Koķe atzina, ka izglītībā pārmaiņas nebeigsies nekad, jo ik 

gadu uz skolu atnāk jauni skolēni ar savām interesēm, ar sa-

vu izpratni par pasauli, un svarīgi ir prast piedāvāt to, ko viņi 

gaida un prast veidot to, ko skolēniem vajadzētu gaidīt no 

izglītības. „Radošums ir spēja un īpašība, kurai ir nozīme un 

vērtība tad, ja to apliecina darbībā; tādā darbībā, kurā mēs 

spējam saskatīt iespējas, kuras citkārt neesam ieraudzījuši. 

Un jūs esat vēstneši, kuri uzņēmušies misiju uzsākt īstenot 

jaunu fakultatīvu mācību priekšmetu, lai veicinātu radošuma 

un inovāciju ienākšanu un stiprināšanos skolā un arī dzīvē,” 

atzina ministre, vēlot, lai šī viena izvēles priekšmeta iniciatīva 

attīstās un lai radošuma idejas caurvij visu mācību saturu, 

visus priekšmetus.    

 

Pirmais radošās domāšanas apmācību posms norisinājās 17. 

un 18.augustā, un tā laikā skolotāji treneru vadībā iepazinās 

ar Edvarda de Bono sešu domāšanas cepuru metodi, kad šīs 

cepures tiek izmantotas, lai aktivizētu noteiktu domāšanas 

veidu. Baltā cepure atbilst konkrētiem faktiem, sarkanā – ar 

emocionālo skatījumu, melnā – ar idejas kritisku izvērtējumu, 

dzeltenā – ar optimismu un pozitīvu domāšanu, zaļā aktivizē 

radošumu un jaunas idejas, bet zilā simbolizē kontroli un pro-

cesa novērošanu.  

 

Oktobra apmācības vadīja „Radošuma pils” treneru grupa, 

kas vispirms aicināja skolotājus dalīties līdzšinējā pieredzē 

par darbu skolā no šī mācību gada sākuma pasniedzot rado-

šās domāšanas priekšmetu. Kopumā skolotāji atzina, ka līdz 

šim ar radošuma nodarbībām skolās ir veicies ļoti labi vai labi. 

Būtiskākās pedagogu sniegtās atziņas un pārdomas saistītas 

ar to, ka šāda iniciatīva skolās ir turpinām, kā arī svarīgi ir 

nākt klajā ar jaunām idejām un iniciatīvām un tās īstenot, lai 

darbs un rezultāts būtu vēl sekmīgāks. Arī treneri rosināja 

apmācību dalībniekus radīt dažādas jaunas idejas. Daudzas 

no tām ir praktiski pielietojamas gan skolas dzīves pilnveido-

šanā, gan profesionālajai izaugsmei.  

 

Atšķirībā no iepriekšējā semināra, šajā reizē lielāka uzmanība 

tika pievērsta cepuru lietošanas secībai un ieguvumiem no 

noteiktas secības; to semināra dalībnieki veica praktiski – 

strādājot grupās un risinot dažādas problēmsituācijas. 

 

Turpmākai darba pilnveidei, kas saistīta ar radošuma pa-

sniegšanu skolās, izveidota īpaša informācijas apmaiņas plat-

forma portālā www.mykoob.lv, kas skolotājiem ļaus ērti un ātri 

dalīties pārdomās, kā arī sniegt ieteikumus par radošās do-

māšanas mācīšanu. Radošuma pils partneris biedrība „Junior 

Achievement Latvia” sagatavojusi paraugprogrammu turpmā-

kajām radošuma mācībām. Lai pilnveidotu projektu un prog-

rammu kopumā, tiks veikta arī skolotāju elektroniska aptauja, 

kuras rezultāti būs neatsverams palīgs veiksmīgai darba turpi-

nāšanai. 

  

Biedrības „Domāts-darīts” valdes priekšsēdētājs, „Radošuma 

pils” pārstāvis Jānis Ošlejs uzsvēra radošās domāšanas sko-

lotāju īpašo lomu jaunās iniciatīvas realizēšanā, kā arī patei-

cās Tatjanai Koķei par viņas iesaisti projekta īstenošanas 

uzsākšanā, kā arī par atbalstu tā līdzšinējā īstenošanas gaitā.  

  

Pasākuma noslēgumā ministre T.Koķe un J.Ošlejs visiem 

pedagogiem pasniedza apliecības par pirmo divu moduļu 

apgūšanu.  

 

Projektu „Radošuma pils” īsteno biedrība „Domāts-darīts” 

sadarbībā ar Sorosa Fondu Latvija, biedrību „Junior Achieve-

ment Latvija”, Izglītības un zinātnes ministriju un grāmatu ap-

gādu Zvaigzne ABC. Projektu atbalsta arī MyKoob.lv, Rimi 

Latvija,  Franklin Covey Latvija un sabiedrisko attiecību aģen-

tūra PR Stils. 

 

http://www.mykoob.lv/
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Latviešu valodas prasme un lietojums izglītībā: 

jaunu pētījumu rezultāti 

Valsts valoda 

Lai noskaidrotu bilingvālās izglītības refor-

mas rezultātus - apzinātu latviešu valodas 

apguves kvalitāti un lietojumu izglītības jo-

mā, Latviešu valodas aģentūra (LVA) 

2009.gadā atbalstīja Rīgas Pārtikas ražotāju 

vidusskolas (RPRV) projektu konkursā 

„Valsts valodas attīstība” pieteikto pētījumu 

„Latviešu valodas lietojums profesionālajā 

izglītībā: situācijas izpēte un ieteikumi”, kā 

arī sāka īstenot plašāku pētījumu „Latviešu 

valodas prasme un lietojums augstākās iz-

glītības iestādēs: mazākumtautību izglītības 

satura reformas rezultāti”. 

 

1995.gadā Latvijā pakāpeniski tika ieviesta ma-

zākumtautību izglītības satura reforma, kuras 

mērķis bija nodrošināt latviešu valodu izglītībā 

ne tikai kā mācību priekšmetu, bet arī kā mācī-

bu līdzekli. Pamatizglītību, kas ir obligātās izglī-

tības posms, pēc jaunajām mazākumtautību izglītības prog-

rammām 2004. gadā bija apguvusi pirmā absolventu grupa, 

kas tālāk varēja turpināt mācības profesionālās izglītības ie-

stādēs vai vidusskolās. Šajā izglītības posmā pāreja uz mazā-

kumtautību izglītības programmām tika pabeigta 2007. gadā. 

Tas nozīmē, ka 2007./2008. mācību gadā Latvijas augstākās 

izglītības iestādēs studijas sāka vidusskolu absolventi, kas 

mācījušies programmās ar palielinātu latviešu valodas īpat-

svaru.  

 

Valsts un privātajās augstskolās veiktās aptaujas (aptaujā 

iesaistīti respondenti no 23 augstākās izglītības iestādēm 

Latvijā) rezultāti rāda - lielākā daļa vispārējās vidējās mazā-

kumtautību izglītības programmas beigušo ir apguvuši latvie-

šu valodu augstskolas studijām pietiekamā līmenī. Pozitīvi 

vērtējama gan viņu latviešu valodas prasme, gan arī latviešu 

valodas mācību kvalitāte vidusskolā. Salīdzinot iegūtos rezul-

tātus valsts augstskolās un privātajās augstskolās, var seci-

nāt, ka lielākas problēmas latviešu valodas lietojumā studiju 

procesā ir privāto augstskolu studentiem, kuriem ir zemāks 

prasmju līmenis latviešu valodas un literatūras centralizētajā 

eksāmenā un arī vājākas latviešu valodas prasmes. Tādēļ 

šiem studentiem rodas lielākas problēmas pilnvērtīgi piedalī-

ties studiju programmās, kuras tiek realizētas latviešu valodā. 

Privāto augstskolu studenti savas latviešu valodas prasmes 

arī novērtējuši zemāk nekā valsts augstskolu studenti. 

 

Viszemāk savas latviešu valodas prasmes vērtē tieši 4. kursa 

studenti privātajās augstskolās un studenti, kuri ir vecāki par 

30 gadiem. Iespējams, tas ir tādēļ, ka šai respondentu grupai 

nav bijusi iespēja apgūt mazākumtautību izglītības program-

mas ar palielinātu latviešu valodas īpatsvaru, ko vidusskolās 

ieviesa kopš 2004. gada. Vērtējot latviešu valodas mācību 

kvalitāti vidusskolā, vairākums aptaujāto atzinuši to par pietie-

kamu: 36% valsts augstskolu studenti un 39% privāto augst-

skolu studenti uzskata, ka tā bijusi „pilnīgi pietiekama”, un 

attiecīgi 47% un 38% atzīmējuši atbildi „drīzāk pietiekama”. 

 

Viszemāko latviešu valodas prasmes līmeni ieguvuši gan 

valsts augstskolās, gan privātajās augstskolās aptaujātie pro-

fesionālās izglītības programmas absolvējušie studenti. Kā 

liecina arī ar LVA atbalstu Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolā 

veiktais pētījums par latviešu valodas lietojumu profesionālajā 

izglītībā, tieši šo skolu izglītojamie jau atnāk uz izglītības ie-

stādi ar zemu vai pat ļoti zemu vērtējumu pamatskolā gan 

latviešu valodā un literatūrā, gan bieži vien arī citos priekšme-

tos. Tā kā latviešu valodas stundu skaits profesionālās izglītī-

bas iestādēs ir nepietiekams, ir sarežģīti apgūt latviešu valodu 

turpmākām studijām un darba tirgum nepieciešamā līmenī. 

 

Mazākumtautību izglītības satura reformas rezultāti vērtējami 

pozitīvi, tomēr zināmas problēmas latviešu valodas apguves 

kvalitātē vērojamas pamatskolas līmenī. Nebūt ne viennozīmī-

gi vērtējamas arī valodas prasmju un tās lietojuma negatīvās 

korelācijas par saziņas valodas izvēli mācību iestādēs dažā-

dās situācijās ārpus mācību stundām un lekcijām. Piemēram, 

komunikācija starp kursa biedriem notiek krievu valodā, kaut 

arī latviešu valoda ir dzimtā 81% respondentu Rīgas pārtikas 

ražotāju vidusskolā un 16% respondentu Daugavpils Tirdznie-

cības skolā. Valsts valodas lietošanas kvantitāte un valodas 

vide dažādos reģionos ir ļoti atšķirīga, bet pētījums liecina, ka 

nereti latviešu valoda ir tikai mācību valoda, bet nav saziņas 

valoda ārpus skolas un mācību stundām. 

 

Ar abu pētījumu rezultātiem tuvākajā laikā pilnībā būs iespē-

jams iepazīties LVA mājaslapā www.valoda.lv, pētījums par 

latviešu valodas lietojumu profesionālajā izglītībā būs atro-

dams arī RPRV mājaslapā www.rprv.lv. 
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http://www.valoda.lv/
http://www.rprv.lv/
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No 2010.gada 31.marta līdz 2011.gada 31.decembrim Lat-

viešu valodas aģentūra (LVA) īsteno Eiropas Sociālā fon-

da (ESF) projektu „Latviešu valodas, literatūras un bilin-

gvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences piln-

veide”. Plānots, ka projekta laikā savu profesionālo kom-

petenci pilnveidos 3000 latviešu valodas un literatūras, 

bilingvālo mācību, kā arī pirmsskolas un sākumskolas 

skolotāju. Iepazīties ar aktivitāšu programmām un pietei-

kuma veidlapu atrast var LVA mājaslapā 

  

Viena no svarīgākajām LVA funkcijām ir sniegt atbalstu latvie-

šu valodas apguves, mācīšanas metodikas un starpkultūru 

komunikācijas jomā, tādēļ pedagogu tālākizglītība un profesi-

onālās kompetences pilnveide vienmēr bijusi LVA prioritāte.  

 

„Šogad atkal esam uzsākuši īstenot jaunu ESF projektu 

„Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide”. Tas ir loģisks turpinā-

jums projektam “Latviešu valodas kā valsts valodas apguve 

vidējās izglītības pakāpē”, kas aģentūrā tika īstenots no 

2006.gada aprīļa līdz 2008.gada augustam. Šā projekta laikā 

tālākizglītības kursos prasmes un zināšanas papildināja 1169 

Latvijas skolotāji,” stāsta LVA projektu vadītāja Indra Lapin-

ska.  

 

Jauno ESF projektu „Latviešu valodas, literatūras un bilingvā-

lo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” 

LVA īsteno no 2010.gada 31.marta līdz 2011.gada 

31.decembrim. Plānots, ka projekta laikā savu profesionālo 

kompetenci pilnveidos 3000 latviešu valodas un literatūras, 

bilingvālo mācību, kā arī pirmsskolas un sākumskolas skolo-

tāju.  

 

Projektā tiek īstenotas trīs aktivitātes: 

 

Aktivitātē „Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un 

pedagoģiskās kompetences pilnveide tālākizglītības kur-

sos”” pedagogu profesionālā pilnveide tiek nodrošināta 

tradicionālā tālākizglītības kursu formā, piedāvājot skolotā-

ju izvēlei 18 programmas. 

 

Aktivitātē „Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un 

pedagoģiskās kompetences pilnveide tālmācības formā” 

tiek sagatavoti tālākizglītotāji divās kombinētas klātienes 

un tālmācības programmās. 

 

Aktivitātē „Vispārējās izglītības pedagogu profesionālās un 

pedagoģiskās kompetences pilnveide inovatīvās formās” 

skolotājiem piedāvāta iespēja piedalīties divās apakšakti-

vitātēs. 

 

Lai sekmīgi īstenotu projektā izvirzītos uzdevumus un nodro-

šinātu visu Latvijas reģionu skolotāju aktīvu līdzdalību, kā arī 

savlaicīgi plānotu darbu, visi interesenti aicināti pieteikties uz 

projekta 1. un 3. aktivitātē plānotajām tālākizglītības kursu 

programmām. Ar aktivitāšu programmām var iepazīties un 

pieteikuma veidlapu atrast varat LVA mājaslapā 

 

Pieteikties uz tālākizglītības kursiem ir iespējams gan kolektīvi 

(pie novadu metodiskā darba organizatoriem, skolu vadītā-

jiem), gan individuāli (pieteikuma forma LVA mājas lapā: 

www.valoda.lv. Grupā plānoti 15 – 25 cilvēki. 

 

Papildu informācija: Indra Lapinska, LVA projektu vadītāja, 

tālr.67350760, e-pasts: indra.lapinska@valoda.lv 

Pilnveidos latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību  

pedagogu profesionālo kompetenci 

Valsts valoda 

Izstrādāti priekšlikumi mācību priekšmeta “Latviešu valo-

da un literatūra” mazākumtautību izglītībā standarta gro-

zījumiem pamatizglītības otrajā posmā un pilnveidoti 

pieci mācību programmu paraugi. 

 

ESF projektā „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai 

izglītībai” ir izstrādāti priekšlikumi mācību priekšmeta 

“Latviešu valoda un literatūra” mazākumtautību izglītībā stan-

darta grozījumiem pamatizglītības otrajā posmā (7. – 9.klase) 

un pilnveidoti mācību programmu paraugi mācību priekšme-

tos latviešu valoda un literatūra - 7-9 klasei, vispārējā vidējā 

izglītībā un profesionālajā vidējā izglītībā.  

 

Lai iepazītos ar projektā izstrādātajiem priekšlikumiem mācību 

priekšmeta “Latviešu valoda un literatūra” mazākumtautību 

izglītībā standarta grozījumiem un pilnveidotajiem mācību 

programmu paraugiem, apmeklējiet LVA mājaslapu. 

 

 Priekšlikumi standarta grozījumiem un pilnveidotie mācību 

programmu paraugi izstrādāti projekta 1.aktivitātē "Valsts 

valodas programmu pilnveide, mācību materiālu izstrāde piln-

veidotajam mācību saturam un to aprobācija". 

Projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglī-

tībai" mērķis ir sniegt metodisku atbalstu pedagogiem vispārē-

jā un sākotnējā profesionālajā izglītībā valsts valodas mūsdie-

nīgai apguvei un bilingvālo mācību sekmīgai īstenošanai. 

Projekts tiek īstenots visā Latvijā laika posmā no 2009. gada 

septembra līdz 2012. gada janvārim. 

Izstrādāti priekšlikumi mācību programmu pilnveidošanai 

http://www.valoda.lv/ESF_projekti/_Latviesu_valodas_literaturas_un_bilingvalo_macibu_pedagogu_profesionalas_kompetences_pilnveide_/793/mid_527
http://www.valoda.lv/ESF_projekti/_Latviesu_valodas_literaturas_un_bilingvalo_macibu_pedagogu_profesionalas_kompetences_pilnveide_/793/mid_527
mailto:indra.lapinska@valoda.lv
http://www.bilingvals.lv/lat/aktualitates_read.php?id=21&from=0
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Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Zobārs-

tniecības un sejas ķirurģijas centrs aicina 9. – 12.klašu 

skolēnus piedalīties „Mutes veselības kalendāra 2011 

konkursā”. Konkursa uzdevums – uzņemt krāsainas vai 

melnbaltas fotogrāfijas, kas veltītas tēmai „Pasmaidīsim”. 

Fotogrāfijas konkursam jāiesniedz līdz 15.novembrim. 

 

Konkursa dalībnieki aicināti domāt radoši un fotogrāfijās iemū-

žināt skaistus smaidus, smaidošus draugus un ģimenes lo-

cekļus, mājdzīvniekus, notikumus, lietas un cilvēkus, kas liek 

pasmaidīt pašam un iepriecinās arī citus.  

 

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2010.gada 1.decembrim. 

Uzvarētāju fotogrāfijas, kā arī labākie konkursa finālistu darbi 

tiks publicēti centra mājaslapā www.vzc.lv, savukārt divpa-

dsmit Mutes veselības kalendārā 2011 iekļauto fotogrāfiju 

autori saņems balvas no kalendāra atbalstītājiem. Kalendāru 

bez maksas saņems Latvijas reģionu skolas, Mutes veselības 

centri un sociālās aprūpes iestādes.  

 

„Mutes veselības kalendāra” jeb motivācijas kalendāra tradīci-

ja tika uzsākta 2007.gadā, kad konkursa „Apzīmē zobu busi-

ņu” ietvaros tika izraudzīti 12 mutes veselībai veltīti bērnu 

zīmējumi un tapa pirmais „Mutes veselības kalendārs”. 2008. 

gadā 1. – 7. klašu skolēni konkursa ietvaros rakstīja dzejoļus 

– četrrindes par tēmu „Gudrais zobiņš” un ilustrēja tos. 

2009.gadā konkursā piedalījās 5 un 6 gadus veci pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņi, kas zīmēja „SMAIDA” tēmai veltī-

tus zīmējumus.  

 

Šogad konkursā aicināti piedalīties Latvijas novadu un pilsētu 

skolēni no 9. līdz 12.klasei, izņemot Rīgas pilsētas skolēnus 

(Rīgas pilsētas skolēni nav iekļauti konkursa dalībnieku skai-

tā, ņemot vērā Latvijas Mutes veselības centru izvietojumu 

Latvijas novados, ārpus Rīgas pilsētas). 

 

Plašāka informācija un konkursa nolikums: 

http://www.vzc.lv/LV/konkurss.htm 

 

 

Nenokavē pieteikties! 

Aicina piedalīties „Mutes veselības kalendāra 2011” konkursā 

Konkursi Latvijas skolu jaunatnei  

Latviešu valodas aģentūra izsludina divus konkursus 

Latvijas skolu jaunatnei: 1.-4. klašu skolēni aicināti pieda-

līties zīmējumu konkursā „Mazs bij’ tēva novadiņš”, bet 5.

-12. klašu skolēni – literāro darbu konkursā „Ko, Latvija, 

Tev varu dot?”. Trīs labākie darbi no katras skolas līdz 

20.decembrim gaidīti Latviešu valodas aģentūrā, kur žūri-

ja izvērtēs labākos skolēnu darbus. 

 

Uzvarētāji tiks paziņoti Dzimtās valodas dienas pasākumā 

2011.gada 21.februārī. Skaistāko eseju, dzejoļu un zīmējumu 

autoru darbi tiks apkopoti un izdoti grāmatā. 

 

2008. gada skolēnu konkursa labākie darbi apkopoti grāmatā 

"Mana valoda ir mans gods", savukārt 2009.gada konkursa 

darbi novembrī tiks izdoti grāmatā "Iededzies par savu tautu, 

valsti un valodu!". 

 

Ar konkursu nolikumiem varat iepazīties Latviešu valodas 

aģentūras mājaslapā 

 

Plašāku informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 67201684, 

e–pasts: agentura@valoda.lv. 

 

 
 
 

2009. gada skaistākās esejas un zīmējumus varēs aplūkot grāmatā 

“Iededzies par savu tautu, valsti un valodu!”  

http://www.vzc.lv/
http://www.vzc.lv/LV/konkurss.htm
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Eiropas_valodu_diena_2010/803/mid_521
http://www.valoda.lv/Aktualitates/Eiropas_valodu_diena_2010/803/mid_521
mailto:agentura@valoda.lv
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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 

 

 Ministru kabinetā 

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 

2.decembra noteikumos Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītī-

bas klasifikāciju"" 

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 

1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām 

prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā 

klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un 

speciālās izglītības iestādes)"" 

 

Rīkojuma projekts "Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas 

reorganizāciju" 

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas 

"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papi ldinājuma 

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" 

pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" 

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 

13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprū-

pes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"" 

 

 Valsts sekretāru sanāksmēs 

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profe-

sijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"" 

 

Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" 

 

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

svarīgākie IZM sagatavotie tiesību aktu projekti: 

26.oktobrī valdība uzdeva Izglītības un zinātnes ministrijai 

(IZM) izvērtēt un sagatavot likumprojektus par grozīju-

miem Izglītības likumā un likumā „Par pašvaldībām”, no-

sakot pienākumu pašvaldībām slēgt līgumu par piedalīša-

nos attiecīgās pašvaldības padotībā esošas profesionā-

lās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēša-

nā. Izglītības un zinātnes ministram likumprojektus no-

teiktā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā (MK) valsts 

budžeta projekta 2011.gadam likumprojektu paketē.  

 

Pēc likumprojektu stāšanās spēkā izskatīšanai valdībā tiks 

virzīts 26.oktobrī MK konceptuāli atbalstītais IZM izstrādātais 

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 

1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai so-

ciālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem". 

 

Šobrīd pašvaldībai - pakalpojuma saņēmējam - ir pienākums 

slēgt līgumu par sniegtajiem pakalpojumiem tikai par tiem 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā pierakstītajiem bērniem, 

kuri apmeklē citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-

des, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas vai vakara un 

neklātienes (maiņu) vispārējās izglītības iestādes. Savukārt 

par tiem audzēkņiem, kuri apmeklē pašvaldību dibinātās pro-

fesionālās izglītības iestādes, pašvaldībai nav pienākums 

slēgt līgumu un norēķināties par sniegtajiem pakalpojumiem. 

Līdz ar to veidojas netaisnīga situācija pret tām pašvaldībām, 

kuras savā administratīvajā teritorijā esošajās pašvaldību 

dibinātās profesionālās izglītības iestādēs izglīto audzēkņus 

no citām administratīvajām teritorijām.  

 

Šobrīd arvien vairāk pašvaldību izrāda interesi par iespēju 

pārņemt profesionālās izglītības iestādes. Taču principiālā 

atšķirība, kad attiecībā uz vidusskolēniem no citām pašvaldī-

bām darbojas pašvaldību savstarpējie norēķini, bet attiecībā 

uz audzēkņiem, kuri izvēlējušies pašvaldību dibināto profesi-

onālo vidējo izglītības iestādi šajā pašā pašvaldībā, tas neat-

tiecas, būtiski kavē skolu tīkla sakārtošanu. 

Aktualitātes 

Plāno noteikt izmaiņas pašvaldību savstarpējos norēķinos par sniegtajiem 

pakalpojumiem izglītībā 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40180547&mode=mk&date=2010-10-05
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40180547&mode=mk&date=2010-10-05
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40180547&mode=mk&date=2010-10-05
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40185097&mode=mk&date=2010-10-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40185097&mode=mk&date=2010-10-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40185097&mode=mk&date=2010-10-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40185097&mode=mk&date=2010-10-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40185097&mode=mk&date=2010-10-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40192234&mode=mk&date=2010-10-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40192234&mode=mk&date=2010-10-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40193415&mode=mk&date=2010-10-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40193415&mode=mk&date=2010-10-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40193415&mode=mk&date=2010-10-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40193415&mode=mk&date=2010-10-19
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40193894&mode=mk&date=2010-10-26
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40193894&mode=mk&date=2010-10-26
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40193894&mode=mk&date=2010-10-26
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40193894&mode=mk&date=2010-10-26
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40192367
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40192367
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40193127

