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Tev par pilsoni, pasaule, nederu,

kaut man kabatā pases un kartes,

jo es zinu, ka jābūt man Latvijā

septembrī, novembrī, martā.

Jo bez manis tur lazdas neziedēs,

jo bez manis sals pekaiņiem pekas,

jo bez manis svecītes krastmalā

vēji nopūtīs –

tādas būs, pasaulīt, sekas.

M.Zālīte
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Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija 
noteikumi Nr.480 «Izglītojamo 
audzināšanas vadlīnijas un informācijas, 
mācību līdzekļu, materiālu un mācību un 
audzināšanas metožu izvērtēšanas 
kārtība»

• nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par 
krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu 
personību sabiedrībā, 

• veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un 
tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, 

• bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, 

• stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un 
Latvijas Republikas Satversmei
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2018.gads- Latvijas valsts 100gades 
gads

- VISC organizētais pasākumu cikls «Pilsoniskās līdzdalības 
un labo darbu maratons» izglītības iestādēs

- Valsts nozīmes pasākumi interešu izglītībā Latvijas valsts 
100gades zīmē

- Projekta «Latvijas skolas soma» atvēršana 2018.gada 
septembrī

- Katras izglītības iestādes un katra bērna un jauniešu 
iesaistīšanās svētku sagatavošanā un svinēšanā 

Rūpīgi izvērtēt visus piedāvājumus, analizēt savas iespējas, 
sākt ar pašu iniciatīvām un to īstenošanu, iesaistīties 
vietējās aktivitātēs, pārdomāti plānot dalību citās 
aktivitātēs! 

Labāk mazāk, bet jēgpilni un emocionāli, skolēniem 
interesanti un uzrunājoši!
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Nozīmīgākie pasākumi interešu 
izglītībā 2017./2018.māc.gadā

- Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības 
skolu jaunatnei «Lakstīgala 2018» reģionos,

- Latvijas skolu teātru izrāžu parāde 20.-21.aprīlī 
Valmierā, 

- 10.Latvijas zēnu koru salidojums 1.jūnijā Cēsīs, 

- Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru skates 
reģionos un laureātu koncerts «Dziesmai būt» 
10.maijā Rīgā,

- bērnu tautas deju festivāls «Latvju bērni danci 
veda» 26.maijā Daugavpilī un 2.jūnijā Jelgavā, 

- folkloras kopu nacionālais sarīkojums nemateriālā 
kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas 
programmai «Pulkā eimu, pulkā teku» 19.-
20.maijā Līvānos
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«Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai»
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

- Individuāla pieeja skolēnam gan mācību satura 
apguvē, gan ārpusstundu nodarbībās, lai uzlabotu 
viņa mācību rezultātus, attīstītu kompetences/ dzīves 
prasmes un sekmētu personības izaugsmi  

- Ieraudzīt katru skolēnu un izprast viņa individuālās 
vajadzības un sniegt atbalstu

- Pedagoģiskā sadarbība iegūst aizvien lielāku nozīmi

- Pašvaldības redzējums, informācijas aprite, 
dalīšanās pieredzē
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Grozījumi Ministru kabineta 
2009.gada 1.septembra noteikumos 
Nr.981 «Bērnu nometņu 
organizēšanas un darbības kārtība»

MK 27.06.2017. noteikumi Nr.377

- Ja nometnes dalībnieks kalendārā gada laikā piedalās vairākās 
viena organizētāja rīkotajās nometnēs, var slēgt vienu līgumu ar 
dalībnieka likumisko pārstāvi

- Nometnes organizētājs nodrošina pedikulozes pārbaudi 
dalībniekiem nometnes pirmajā dienā, kuru veic ārstniecības 
persona vai ārstniecības iestādes darbinieks

- Nometnes organizētājs nodrošina nometnes atbilstību higiēnas 
prasībām (11 apakšpunkti) 

- Ģimenes ārsta zīme ir nepieciešama, ja dalībnieks piedalās 
diennakts nometnē (triju mēnešu laikā pirms nometnes darbības 
uzsākšanas izsniegta zīme par veselības stāvokli un 
rekomendācijām), izņemot dalībniekus, kuru veselība tiek 
uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar 
paaugstinātu fizisko slodzi aprūpi un medicīnisko uzraudzību 
noteiktajā kārtībā. (MK 06.09.2016 noteikumi Nr.594 «Sportistu un bērnu ar 
paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības 
kārtība»)
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Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 
27.augusta noteikumos Nr.675 
«Veselības inspekcijas maksas 
pakalpojumu cenrādis» 

MK 18.07.2017. noteikumi Nr.413

- Veselības inspekcijas (VI) Atzinums par bērnu nometnes 
gatavību uzsākt darbību no 01.10.2017. ir maksas 
pakalpojums (ietverta arī samaksa par autotransporta 
pakalpojumu VI speciālistiem);

- VI Atzinums ir derīgs konkrētai nometnei attiecīgajā 
darbības periodā;

- Aicinājums nokārtot vienu maksas Atzinumu viena 
organizētāja bērnu nometnēm konkrētajā vietā uz vienu 
kalendāro gadu;

- Pieteikumu VI Atzinuma saņemšanai iesniegt vismaz 
mēnesi iepriekš;

- Ja bērnu nometne nav saņēmusi Atzinumu, organizētājam 
tiks sastādīts protokols

8



Projekts grozījumiem Ministru kabineta 
2009.gada 24.novembra noteikumos 
Nr.1338 «Kārtība, kādā nodrošināma 
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un 
to organizētajos pasākumos» 

Svītrot 25.punktu «Vadītājs nodrošina, lai izglītības 
iestādes īstenotajās profesionālās ievirzes izglītības 
programmās un organizētajās sporta nodarbībās (izņemot 
sporta stundas) piedalītos tikai tie izglītojamie, kuriem ir 
ģimenes ārsta vai sporta ārsta mācību gada sākumā 
izsniegta izziņa par atļauju darboties paaugstinātas fiziskās 
slodzes apstākļos» 
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«Dzīvošana ir kopā būšana ar visu, kas ir un notiek»

(J.Klīdzējs)

Paldies par uzmanību!

astra.auksmuksta@visc.gov.lv

67350957
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