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Godātais lasītāj! 

Jūsu vērtējumam nododam kārtējo Rīgas domes 
Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta (turp-
māk tekstā – Departaments) sagatavoto gadagrāma-
tu. Pirmā gadagrāmata tika izdota par 2002. gadu. 
Tagad piedāvājam ieskatu par padarīto 2007. gadā, 
kurš Departamentam bija pirmais pilnais darba gads 
pēc izglītības pārvaldes sistēmas reorganizācijas, ku-
ras gaitā tika likvidētas Departamenta teritoriālās no-
daļas un izveidotas Departamenta pārvaldes – Izglītī-
bas pārvalde, Bērnu un jaunatnes pārvalde, Sporta 
pārvalde, Administratīvā pārvalde, Finanšu pārvalde 
un Saimnieciskās vadības pārvalde.

Gadagrāmata paredzēta visiem, kam interesē iz-
glītības, jaunatnes un sporta norises Rīgas pilsētas 
pašvaldībā. Daudzie attēli un grafiki palīdz vieglāk 
uztvert skaitļu un faktu materiālu.

Gadagrāmatā akcentētas galvenās aktivitātes 
un organizētie pasākumi aizvadītajā gadā. Izglītības 
jomā joprojām aktuāli jautājumi – pirmsskolas izglī-
tības pieejamības paaugstināšana pirmsskolas vecu-
ma bērniem; Departamenta padotībā esošo izglītī-
bas iestāžu pedagogu tālākizglītības nodrošināšana, 
izmantojot pašvaldības finansējumu un piesaistot 
valsts un ES fondu finanšu līdzekļus; pedagogu algu 
valsts mērķdotācijas sadale atbilstoši skolu īstenota-
jām licencētajām izglītības programmām; jaunatnes 
atbalsta jomā uzmanība pievērsta Rīgas izglītības 
iestāžu audzēkņu veselības stāvokļa uzlabošanai, ir 
izstrādāts Veselības veicināšanas rīcības plāns 2007.–
2010. gadam; pilnveidota sadarbība starp izglītības 
iestāžu atbalsta personāla speciālistiem, kā arī valsts 
un pašvaldību institūciju speciālistiem bērnu tiesību, 

krīžu intervenču, bērnu ar speciālām vajadzībām un 
riska ģimeņu jautājumos; atbalstītas un organizētas 
bērnu un jauniešu sporta aktivitātes.

Departamentā darbu uzsāka Klientu apkalpoša-
nas centrs, kas tika izveidots, lai uzlabotu Departa-
menta sadarbību ar sabiedrību. Centra izveidošanas 
lietderību apliecina lielā Rīgas iedzīvotāju interese 
par dažādiem jautājumiem, kuri tiek noskaidroti gan 
personīgi Departamenta Klientu apkalpošanas cen-
trā, gan telefoniski.

Vienlaikus jāatzīmē, ka 2007. gadā Rīgas dome 
izglītības, jaunatnes un sporta jautājumus izvirzīja un 
atbalstīja kā vienu no pilsētas attīstības un budžeta 
prioritātēm. To apstiprina piešķirtais Rīgas pilsētas 
pašvaldības gada budžets, kas, salīdzinot ar 2006. ga-
du, palielināts par 28,5 miljoniem latu, un tādējādi 
2007. gada Departamenta pamatbudžets bija 145,6 
miljoni latu jeb 32% no Rīgas pilsētas pašvaldības 
pamatbudžeta apjoma. Turklāt Rīgas pilsētas pašval-
dības investīciju programmā izglītības nozares objek-
tiem tika piešķirti 18 miljoni latu jeb 49% no Rīgas 
pilsētas pašvaldības investīciju apjoma. Tas sekmēja 
turpināt un uzsākt īstenot daudzus projektus un pa-
sākumus, kas minēti gadagrāmatā.

Informācija šajā izdevumā atspoguļota trijos 
Departamenta darbības pamatvirzienos:

– izglītības nodrošināšana iedzīvotājiem;

– jauniešu aktivitāšu atbalstīšana un integrācija 
sabiedrībā;

– sporta attīstības veicināšana.
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I 
2007. GADA APSKATS IZGLĪTĪBĀ 

 
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA

Viena no vispārējās izglītības pakāpēm ir pirms-
skolas izglītības pakāpe, kur notiek bērna personības 
daudzpusīga veidošanās, veselības stiprināšana un sa-
gatavošanās pamatizglītības ieguvei.

Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departaments nodrošina pārraudzības funkciju De-
partamenta padotībā esošajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs un iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītī-
bas programmas (sk. 1.1. un 1.2. grafiku).

Departamenta speciālisti izstrādā un īsteno iz-
glītības iestāžu tīkla attīstības plānus Rīgas adminis-
tratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu nodrošināšanai 
ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, plāno un 
īsteno pasākumus Departamenta padotības pirmssko-
las izglītības iestāžu darba kvalitātes paaugstināšanai 
un bērnu drošības uzlabošanai, kā arī izstrādā un 
sagatavo normatīvo aktu projektus par pirmsskolas 
izglītības jautājumiem.

 1. Rīcības programma rindu mazināšanai  
pirmsskolas izglītības iestādēs

2007. gadā RD Izglītības, jaunatnes lietu un 
sporta komiteja apstiprināja Departamenta sagatavo-
to rīcības plānu “Rīgas domes Izglītības, jaunatnes 
un sporta departamenta rīcības plāns rindu samazi-
nāšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
2007.–2010. gadam”.

Pirmsskolas izglītības programmas apguve tika 
nodrošināta 76% no Rīgā reģistrētajiem bērniem ve-
cumā no pusotra līdz septiņiem gadiem.

Lai palielinātu vietu skaitu, rīcības plāns ietver 
dažādus pasākumus – elektroniskās bērnu datu bāzes 
uzturēšanu; regulāru informācijas apkopošanu par 
brīvajām vietām pirmsskolas izglītības iestādēs; jau-
nu pirmsskolas grupu atvēršanu, maksimāli izmanto-
jot pirmsskolas iestāžu telpu resursus pirmsskolas iz-
glītības iestādēs; piebūvju celtniecību pie pirmsskolas 

1.1. grafiks

Departamenta padotībā esošo pirmsskolas izglītības iestāžu skaita  
dinamika
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ēkām (piemēram, pie 74., 152., 182., 236. pirmsskolas 
izglītības iestādes); jaunu pirmsskolas izglītības iestā-
žu ēku būvniecību; projektu izstrādi bērnudārzu būv-
niecībai rezervētajās teritorijās; pirmsskolas funkciju 
atjaunošanu bijušajās pirmsskolas ēkās; pirmsskolas 
grupu izveidi vispārizglītojošās skolās; pirmsskolas 
vecuma bērnu pieskatīšanas centru izveidošanu; jau-
nu pirmsskolas ēku būvniecību un jaunu bērnudārzu 
izveidi sadarbībā ar privātajiem daudzstāvu dzīvoja-
mo namu projektu attīstītājiem; pirmsskolas darbi-
nieku sastāva un atalgojuma sistēmas pilnveidošanu; 
Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu privātajām izglītī-
bas iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības pro-

grammas, un pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbild-
ņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Rīgas 
pirmsskolas izglītības iestādē.

 2. Vietu skaita palielināšana pirmsskolas 
izglītības nodrošināšanai

Šajā gadā dibinātas trīs pirmsskolas izglītības 
iestādes:

· Rīgas domes 2007. gada 15. maija lēmums Nr. 2414 
“Par Rīgas Vecmīlgrāvja sākumskolas “Blāzmiņa” 
reorganizāciju un Rīgas pirmsskolas izglītības 

1.2. grafiks

Rīgā reģistrēto bērnu skaits pirmsskolas vecumā un audzēkņu skaita dinamika  
Departamenta padotībā esošajās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas  

izglītības programmas

1.3. grafiks

Grupu skaits izglītības iestādēs,  
kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas
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iestādes “Blāzmiņa” dibināšanu” nosaka dibināt ar 
2007. gada 1. augustu Rīgas pirmsskolas izglītības 
iestādi “Blāzmiņa” (Skuju ielā 14, Rīga);

· Rīgas domes 2007. gada 11. septembra lēmums 
Nr. 2793 “Par pirmsskolas izglītības iestādes dibi-
nāšanu Rīgā, Pārslas ielā 16” nosaka dibināt ar 
2007. gada 17. septembri Rīgas pirmsskolas izglītī-
bas iestādi “Sprīdītis”;

· Rīgas domes 2007. gada 18. septembra lēmums 
Nr. 2846 “Par pirmsskolas izglītības iestādes dibi-
nāšanu Rīgā, Biķernieku ielā 33A” nosaka dibināt 
ar 2007. gada 18. septembri Rīgas pirmsskolas iz-
glītības iestādi “Dzīpariņš”.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” iz-
remontētas un iekārtotas trīs grupas, kuras iespējams 
apmeklēt 60 bērniem. 2008. gadā paredzēti renovācijas 
darbi Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš” 
(pēc grupu iekārtošanas darbu sāks sešas grupas) un 
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Blāzmiņa” (pēc 
grupu iekārtošanas darbu uzsāks desmit grupas).

Atvērtas un atjaunotas 14 pirmsskolas gru-
pas, kas papildus ar vietām nodrošina 200 bērnu 
(sk. 1.3. grafiku).

Septiņas grupas izremontētas un iekārtotas 
pirmsskolas izglītības iestādēs – trīs grupas Rīgas 
253. pirmsskolas izglītības iestādē, viena grupa Rīgas 
258. pirmsskolas izglītības iestādē, trīs grupas Rīgas 
pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.

Papildus pie trīs skolām atvērtas septiņas gru-
pas – četras grupas Rīgas 85. vidusskolā, viena grupa 
Rīgas Rīnūžu vidusskolā, divas grupas Rīgas Zolitū-
des sākumskolā.

15. novembrī atklāja Rīgas 213. pirmsskolas 
izglītības iestādes piebūvi un peldbaseinu, kuras re-
konstrukcija izmaksāja Ls 1 441 560. Pirmsskolas iz-
glītības iestādē uzbūvēts jauns trīsstāvu korpuss ar 
peldbaseinu pirmajā stāvā un telpām trim grupiņām, 
rekonstruēts esošais saimniecības korpuss, virs ku-
ra no jauna uzbūvēts otrais stāvs, kur ierīkota spor-
ta nodarbību telpa. Līdz šim bērnudārzā bija vieta 
138 bērniem, bet pēc rekonstrukcijas pirmsskolas iz-
glītības iestādi var apmeklēt 204 mazuļi.

Rīgas 213. pirmsskolas izglītības iestādes trīsstāvu piebūve Rīgas 213. pirmsskolas izglītības iestādes bērnu priekšnesums

Rīgas 213. pirmsskolas izglītības iestādes jaunā piebūve ar peldbaseinu un grupu telpām



I   2007. GADA APSKATS IZGLĪTĪBĀ 

10

Uz sāk ta piebū ves celt niecī ba pie Rī gas 
152. pirmsskolas izglītības iestādes, izsludināts kon-
kurss par Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestādes 
ēkas (Dzelzavas ielā 17a) rekonstrukcijas darbu veik-
šanu, kā arī sagatavots projekts Rīgas 74. pirmssko-
las izglītības iestādes ēkas (K. Valdemāra ielā 143, 
korp. 7) rekonstrukcijai.

 3. Pirmsskolas ēku celtniecības veicināša-
na sadarbībā ar privātajiem investoriem

Attīstoties dzīvojamo namu būvniecībai un iedzī-
votāju migrācijai uz Rīgu, aizvien pieaug nepiecieša-
mība pēc papildu vietām pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestādēs.

Jūnijā ar Rīgas domes prezidija lēmumu tika iz-
veidota darba grupa, kas risina jautājumus par vietu 
nodrošināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs Rīgas 
pašvaldības teritorijā. Darba grupa atzina, ka bez 
jaunu bērnudārzu būvniecības nav iespējams atrisi-
nāt rindu problēmu, un lēma, ka būtu izmantojamas 
Valsts un privātās partnerības (VPP) projektu priekš-
rocības 5–10 jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu ēku 
būvniecībā.

Departaments izstrādāja un iesniedza Rīgas do-
mes Pilsētas attīstības departamentam priekšlikumus 
grozījumiem Rīgas domes 2005. gada 20. decembra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 34 “Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. Tika arī izska-
tīti iesniegumi un sniegti atzinumi 36 privātajiem in-
vestoriem par nepieciešamo vietu skaitu pirmsskolas 
izglītības iestādei vai grupai daudzstāvu namu daudz-
dzīvokļu mikrorajonos atbilstoši iedzīvotāju skaitam. 
Darbs ar privātajiem investoriem turpināsies turpmā-
kajos gados.

 4. Bērnu reģistrācijas sistēmas uzlabošana

Jūnijā tika pieņemti Rīgas domes saistošie notei-
kumi Nr. 79 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas 
un uzņemšanas kārtība Rīgas pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirms-
skolas izglītības programmas”. Saistošie noteikumi 
sakārto un reglamentē attiecības starp pirmsskolas 
izglītības iestādi un iedzīvotājiem pirmsskolas izglītī-
bas jomā. Saistošie noteikumi precizē līdzšinējo kār-
tību, nosakot iestāžu vadītāju un iedzīvotāju kompe-
tenci, tiesības un pienākumus.

Noteikumi paredz, ka bērnu reģistrācija bērnu-

dārzā notiek visu gadu. Bērns tiek reģistrēts kādā no 
četru pakāpju rindām uz vietām pirmsskolas izglītī-
bas iestādē (turpmāk – PII). Pirmās pakāpes rindā re-
ģistrē bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Rīgā un kurš 
nav uzņemts nevienā PII. Otrās pakāpes rindā reģis-
trē bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Rīgā un kurš 
jau uzņemts kādā PII, taču vecāki to vēlas mainīt. 
Trešās pakāpes rindā reģistrē bērnu, kura dzīvesvieta 
nav deklarēta Rīgā un kurš nav uzņemts nevienā PII, 
savukārt ceturtās pakāpes rindā reģistrē bērnu, kura 
dzīvesvieta nav deklarēta Rīgā un kurš jau uzņemts 
kādā PII, taču vecāki to vēlas mainīt.

Vecākiem, kuri kādā no rindām pieteikuši bērnu 
no dzimšanas brīža līdz piecu gadu vecumam uz nā-
kamajiem gadiem, katru gadu aprīlī jāveic pārreģis-
trācija, ierodoties PII, pretējā gadījumā bērns zaudē 
rindas kārtas numuru.

PII vadītājs grupas komplektē no 1. jūlija līdz 
15. augustam. Komplektējot grupas, rindas kārtībā ar 
vietu nodrošina pirmās pakāpes rindā reģistrētos bēr-
nus. Ja grupā ir brīvas vietas, tad piedāvā vietu otrās 
pakāpes rindā reģistrētiem bērniem. Trešās un cetur-
tās pakāpes rindā reģistrētos bērnus ar vietu nodroši-
na, ja grupas nenokomplektē līdz 15. augustam.

Komplektējot grupas, vadītājs ir tiesīgs ārpus rin-
das uzņemt iestādes darbinieku bērnus, bērnudārza 
audzēkņu māsas vai brāļus, kuri reģistrēti ne vēlāk 
kā trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas, kā arī bērnus, 
kuriem speciālās pirmsskolas izglītības programmas 
apguve nomainīta uz vispārējo programmu.

Noteikts, ka pirmsskolas izglītības iestādi bērni 
sāk apmeklēt no 1. septembra.

 5. Noteikumi par pašvaldības pabalstu 
izmaksām

Oktobrī stājās spēkā grozījumi Rīgas domes 
2006. gada 21. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 61 “Par pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbild-
ņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Rīgas 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei”. Minētie grozījumi interesē visus vecākus, 
kuriem ir piešķirts un tiek izmaksāts ikmēneša 50 la-
tu pabalsts par bērnu, kurš nav nodrošināts ar vietu 
pirmsskolā.

Līdz šim vecāki par kārtējo mēnesi pabalstu sa-
ņēma līdz mēneša 25. datumam. Turpmāk pabalstu 
izmaksās reizi mēnesī, tāpat pārskaitot uz personas 
kontu bankā, tikai par iepriekšējo mēnesi līdz tekošā 
mēneša piektajam datumam. Tas nozīmē, piemēram, 
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ka par oktobri pabalstu vecākiem pārskaitīs nevis 
līdz 25. oktobrim, kā līdz šim, bet divas nedēļas vē-
lāk – līdz 5. novembrim.

Jaunie grozījumi maina arī pabalsta piešķiršanas 
kārtību. Līdz šim bija būtiski, ka iesniegumā norādī-
tajā gadā, uzsākot jauno mācību gadu, bērns netiek 
nodrošināts ar vietu pirmsskolā. Tātad, lai saņemtu 
pabalstu, bija jāgaida mācību gada sākums. Jaunie 
noteikumu grozījumi paredz, ka pabalstu piešķir ga-
dījumā, ja iesniegumā norādītajā laikā bērns netiek 
nodrošināts ar vietu pirmsskolā. Piemēram, ja vecā-
ki, reģistrējot bērnu, iesniegumā norādīja, ka vieta 
pirmsskolā nepieciešama 2008. gada janvārī, bet vietu 
trūkuma dēļ 2008. gada janvārī bērnu nevarēs ar to 
nodrošināt, vecākiem būs tiesības saņemt pabalstu no 
2008. gada februāra, negaidot mācību gada sākumu.

Jaunā kārtība reglamentē, ka pašvaldība pabal-
sta izmaksas pārtrauc, ja tiek konstatēts, ka bērna 
vai vecāku (aizbildņa) deklarētā dzīvesvieta ir ārpus 
Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas.

Pabalstu nepiešķir to bērnu vecākiem, kuri ir no-
drošināti ar vietu Rīgas pilsētas administratīvajā teri-
torijā esošajā privātajā izglītības iestādē, kas noslēgu-
si līgumu ar Departamentu par līdzfinansējumu.

Pabalsta izmaksām tika piešķirti Ls 780 000. 
Departaments saņēma 2 838 vecāku iesniegumus. 
Pieņemti 2 785 lēmumi par pabalsta piešķiršanu, 53 
lēmumi par atteikumu piešķirt pabalstu un 954 lēmu-
mi par pabalsta pārtraukšanu.

 6. Pirmsskolas izglītības pedagogu  
tālākizglītības kursu programmu  
pilnveidošana

Pilnveidotas un izstrādātas kursu programmas, 
kurās lielāka vērība veltīta nodarbībām, praktiskajam 
darbam ar bērniem par radošo prasmju attīstīšanu 
vizuālās mākslas nodarbībās, koriģējošā vingrošana 
pirmsskolas vecuma bērniem, latviešu valodas pro-
grammas īstenošana mazākumtautību pirmsskolas iz-
glītības iestādēs, bērna emocionālā audzināšana.

Tālākizglītības kursu iegūšanas nobeigumā no-
tiek zināšanu pārbaudes tests vai praktiskā darba iz-
strāde par kursa tēmu.

Sagatavoti dokumenti 55 Rīgas speciālajās pirms-
skolas izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem 
un 19 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs strādājo-
šiem pedagogiem (B1 un B2 tālākizglītības kursu bei-
dzējiem) sertifikātu saņemšanai. Attiecīgā sertifikāta 

(saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 3. oktobra 
noteikumu Nr. 347 “Noteikumi par prasībām peda-
gogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai 
kvalifikācijai”) saņemšana pedagogiem dod iespēju 
turpināt darbu speciālajā pirmsskolas izglītības iestā-
dē vai pirmsskolas izglītības iestādē par pirmsskolas 
izglītības skolotāju.

 7. Pirmsskolas pedagogu un vecāku 
izglītības centru darbība

Rīgas seši pirmsskolas pedagogu un vecāku izglī-
tības centri veic pirmsskolas pedagogu tālākizglītību, 
vecāku konsultēšanu un izglītošanu. Noorganizēti 20 
tālākizglītības kursi un četri semināri, kurus beigu-
ši un apliecības saņēmuši 506 pirmsskolas izglītības 
iestāžu darbinieki.

Par pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanas un 
izglītošanas jautājumiem izglītoti un konsultēti 56 ve-
cāki un konsultācijas saņēmuši arī pedagogi.

Pirmsskolas pedagogu un vecāku izglītības cen-
tri gatavo mācību uzsākšanai skolā piecgadīgos un 
sešgadīgos bērnus (kas neapmeklē pirmsskolas izglī-
tības iestādes) 3,5 stundu programmā. Šādu program-
mu apguvuši 28 piecgadīgie un sešgadīgie bērni.

 8. Pirmsskolas izglītības iestādes darbi-
nieku atalgojums

Turpinās darbs pie vienotas izglītības iestāžu 
amata kategoriju sakārtošanas, kas veicina arī atal-
gojuma palielināšanu Rīgas pirmsskolas izglītības 
iestāžu darbiniekiem.

Maijā Rīgas dome 2007. gada pašvaldības budže-
tā piešķīra papildu finansējumu Ls 1 072 137 Depar-
tamenta programmai “Pirmsskolas bērnu izglītības 
iestādes”, lai varētu palielināt pašvaldības piemaksas 
pirmsskolu pedagogiem.

Tādējādi ar 1. septembri pirmsskolas izglītības 
skolotājam ikmēneša piemaksa no pašvaldības par 
vienu algas likmi ir Ls 51, pirmsskolas izglītības me-
todiķim Ls 69 un iestādes vadītājam Ls 78 līdz Ls 80 
apmērā (atkarībā no izglītojamo skaita iestādē). 
Pirms tam pirmsskolas izglītības skolotājiem piemak-
sa bija Ls 20, pirmsskolas izglītības metodiķim Ls 25 
un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem Ls 58.

Oktobrī ir izdota Rīgas domes instrukcija Nr. 10 
“Instrukcija par Rīgas pilsētas pašvaldības piemak-
su pie darba algas Rīgas domes Izglītības, jaunatnes 
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un sporta departamenta padotībā esošo izglītības 
iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem”. Instrukcijas 
II daļa nosaka piemaksas kritērijus pie darba algas 
apmēra pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un 
pedagoģiskajiem darbiniekiem.

 9. Pirmsskolas izglītības programmu 
izvērtēšana

Izskatītas un saskaņotas iesniegšanai Izglītības 
un zinātnes ministrijas Licencēšanas komisijai 12 
pirmsskolas izglītības programmas. 2008. gadā plā-
nots izskatīt un saskaņot 75 pirmsskolas izglītības 
iestāžu programmas.

 10. Pirmsskolas izglītības iestāžu obligātās 
dokumentācijas sakārtošana

Sagatavots un 2007. gada 24. augustā izdots De-
partamenta rīkojums Nr. 2581-rs “Par izglītības pro-
cesa organizācijai nepieciešamajiem dokumentiem 
pirmsskolas izglītības iestādēs” saskaņā ar Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra 
noteikumiem Nr. 779 “Noteikumi par Vispārējās iz-
glītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai 
nepieciešamo obligāto dokumentāciju”.

Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
izglītības procesa organizācijai nepieciešamie doku-
menti norādīti – iestādes vadības dokumenti (kopā 
21 dokumenta nosaukums), iestādes darbības regla-
mentējošie dokumenti (8 nosaukumi), pedagoģiskā 
procesa organizēšanai nepieciešamie dokumenti (12 
nosaukumi), personāla vadības dokumenti (12 nosau-
kumi), profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās pa-
līdzības dokumentācija (16 nosaukumi) un iestādes 
materiāli tehniskā nodrošinājuma dokumenti (6 no-
saukumi).

Izdoti 146 Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu nolikumi un to grozījumi.

 11. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 
konsultatīvā padome

Labākai sadarbībai starp pirmsskolas izglītības 
iestādēm un Departamentu ir izveidota pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvā padome (turp-
māk – Padome).

Martā izdots nolikums Nr. 56-nos “Rīgas pašval-
dības pirmsskolu izglītības iestāžu vadītāju konsultatī-
vās padomes nolikums”, kas nosaka Padomes mērķi 
un uzdevumus, sastāvu, darba organizāciju, tās tiesī-
bas un pienākumus.

1.4. grafiks

Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs remontdarbu finansējuma apjoms programmas 
“Remontdarbi izglītības iestādēs” gaitā 2007. gadā 

(%, attiecībā pret līgumdarbu kopējo finansējumu)
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Padome sniedz priekšlikumus par izglītību sais-
tošo normatīvo aktu izstrādi, izvērtē un sniedz ietei-
kumus grozījumiem Departamenta iekšējiem norma-
tīvajiem aktiem (projektiem), kas saistīti ar pirms-
skolu darbību. Lai uzlabotu izglītības sistēmas darba 
kvalitāti, Padome izstrādā priekšlikumus likumu vai 
citu normatīvo aktu grozījumiem. Padome izstrādā 
un sniedz Departamentam priekšlikumus par Rīgas 
pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu, kā arī 
par pirmsskolu tīkla attīstību.

 12. Remontdarbi pirmsskolas izglītības 
iestādēs

Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 
remontdarbus Departaments finansēja no pašvaldī-
bas pamatbudžeta programmas “Remontdarbi izglī-
tības iestādēs”, kā arī no pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem. Programmas “Remontdarbi izglītības 
iestādēs” gaitā Departaments īstenoja 180 līgumdar-
bus pirmsskolas izglītības iestādēs par Ls 1 299 041, 
kas veido 37% no programmas kopējā finansējuma. 

Programmas kopējais un pirmsskolas izglītības iestā-
žu remontdarbu raksturojums un finansējuma izlieto-
jums aplūkojams 1.4. grafikā.

Tika veikti 32 remonta līgumdarbi pirmsskolas 
izglītības iestādēs un finansēti par Ls 219 947, kas 
veido 38% no kopējiem pašvaldību savstarpējo norē-
ķinu izlietotajiem līdzekļiem remontdarbiem.

Pirmsskolas izglītības iestādēs remontdarbi, re-
novācijas un rekonstrukcijas darbi tika veikti arī no 
šādām programmām: “Rīgas pilsētas pašvaldības in-
vestīciju programma 2007. gadam” un “Rīgas pilsē-
tas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu 
izlietojuma programma 2007. gadam”. Šo program-
mu darbu pasūtītāji bija RD Īpašuma departaments, 
RD izpilddirekcijas un SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”.

Piemēram, no Investīciju programmas ir finan-
sēta 12 Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju 
renovācija (Ls 500 000 apmērā): Rīgas 7., 15., 61., 
135., 157., 165., 199., 200., 241., 242., 251. un Zoli-
tūdes pirmsskolas izglītības iestādei, savukārt Rīgas 
182. pirmsskolas izglītības iestādē uzsākta rekon-
strukcija.
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Izglītības likuma normas skaidro, ka vispārējā 
izglītība ir cilvēka, dabas un sabiedrības daudzveidī-
bas un vienotības izziņas, humānas, brīvas un atbil-
dīgas personības veidošanās process un tā rezultāts. 
Vispārējā izglītība tiek īstenota vispārējās izglītības 
pakāpēs – pirmsskolas izglītības (norādīta pirmajā 
nodaļā), pamatizglītības un vidējās izglītības pakā-
pē. Departaments nodrošina Rīgas pilsētas adminis-
tratīvās teritorijas iedzīvotāju iespēju iegūt vispārējo 
pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, pārzina 
un vada izglītības procesu un metodisko darbu De-
partamenta padotībā esošajās skolās. 2007. gadā pēc 
skolu tīkla optimizācijas pasākumiem personības vei-
došanās procesu bija iespējams īstenot 141 pašval-
dības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 
iestādē (sk. 1.5. grafiku).

 1. Skolu tīkla optimizācija

Turpinoties skolu tīkla optimizācijai, sagatavoti 
Rīgas domes lēmumi un vadīti trīs Rīgas pašvaldības 
vispārizglītojošo skolu reorganizāciju procesi:

· Rīgas domes 2007. gada 15. maija lēmums Nr. 2414 
“Par Rīgas Vecmīlgrāvja sākumskolas “Blāzmiņa” 
reorganizāciju un Rīgas pirmsskolas izglītības iestā-
des “Blāzmiņa” dibināšanu”, kas nosaka reorgani-
zēt Rīgas Vecmīlgrāvja sākumskolu “Blāzmiņa” un 
to, ka reorganizētās skolas īstenotā pamatizglītības 
pirmā posma izglītības programma tiek īstenota 
Rīgas 31. vidusskolā;

· Rīgas domes 2007. gada 15. mai ja lēmums 
Nr. 2415 “Par Rīgas 1. internātpamatskolas un 
Rīgas 57. vidusskolas reorganizāciju”, kas nosaka 
reorganizēt Rīgas 1. internātpamatskolu un Rīgas 
57. vidusskolu un, tās apvienojot, izveidot jaunu 
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1.5. grafiks

Departamenta padotībā esošo vispārējo izglītības iestāžu  
skaita dinamika
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vispārējo vidējo izglītības iestādi – Rīgas Lastādi-
jas internātvidusskolu;

· Rīgas domes 2007. gada 28. augusta lēmums 
Nr. 2716 “Par Rīgas 17. vidusskolas reorganizāci-
ju”, kas nosaka reorganizēt Rīgas 17. vidusskolu, 
pievienojot to Rīgas M. Lomonosova Krievu vidus-
skolai.

Skolēnu skaita samazinājums (sk. 1.6. grafiku) 
ir viens no iemesliem skolu reorganizācijām. Rīgas 
pašvaldības vispārējās izglītības skolās 2007./2008. 
mācību gada sākumā mācījās 75 247 skolēni, kas ir 
par 4 421 skolēnu jeb 5,55% mazāk nekā iepriekšējā 
mācību gadā. No kopējā skolēnu skaita pamatizglī-
tību apgūst 70% skolēnu un vidējo izglītību – 30% 
skolēnu.

 2. Renovēto skolu atklāšana

3. septembrī notika renovētās A. Pumpura Rī-
gas 11. pamatskolas svinīga atklāšana. Pēc divu ga-
du ilgušiem izglītības iestādes renovācijas darbiem 
skola atgriezās savās vēsturiskajās telpās, Maskavas 
ielā 197.

Jau 1997. gadā sākās sarunas par skolas renovā-
ciju. 2005. gadā Rīgas pašvaldība piešķīra finanšu lī-
dzekļus remontdarbu uzsākšanai. Renovācijas rezultā-
tā, kurā ieguldīti vairāk nekā trīs miljoni latu, skolai 
tapuši divi atsevišķi mācību kompleksi – sākumskolai 
un pamatskolai, kā arī plaša, mūsdienīga sporta zāle. 

Skolas jaunās telpas iespējams arī izmantot piecga-
dīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai. Turklāt skolā 
iekārtoti divi informātikas kabineti, moderni aprīko-
ti mājturības kabineti gan zēniem, gan meitenēm, 
plaša bibliotēka, skolas muzejs, aktu zāle un citas 
mūsdienu prasībām atbilstošas telpas.

1.6. grafiks

Skolēnu skaits Departamenta padotībā esošajās  
vispārējās izglītības iestādēs

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas direktore 
renovētās skolas atklāšanas brīdī
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Ziemassvētku priekšvakarā, 19. decembrī, at-
klāja renovēto Rīgas 1. speciālo internātpamatskolu 
Ģertrūdes ielā 18.

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas internāta ēka  
pēc rekonstrukcijas

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola kā patstāvī-
ga mācību iestāde bērniem ar intelektuālās attīstības 
traucējumiem tika dibināta 1923. gadā. Tā bija pirmā 
tāda skola Latvijā. Skolā mācās bērni un jaunieši ar 
dažādiem intelektuālās attīstības traucējumiem vecu-
mā no 7 līdz 23 gadiem. Šī skola viņiem nodrošina 
speciālo pamatskolas izglītību, kā arī arodapmācību 
10.–12. klasei.

Lai uzlabotu skolas vidi un pielāgotu to bēr-
niem ar speciālām vajadzībām, bija nepieciešams 
veikt skolas renovāciju. Remontdarbus uzsāka 2006. 
gadā, un to pasūtītājs bija Rīgas domes Īpašumu de-
partaments. Kopējās remontdarbu izmaksas ir ap 
trim miljoniem latu. Renovācijas darbu gaitā skola 
tika pielāgota bērniem ar kustību traucējumiem. 
No jauna izveidota pāreja starp skolas un internāta 
ēku, ierīkots lifts, paaugstinot jumtu, izveidotas sešas 
jaunas mācību telpas, ielas pusē esošajā koka ēkā 

Skolas karogs

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas gaišie  
un saulainie gaiteņi

Renovētās Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas  
svinīgā atklāšanā

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas skolēni
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iekārtotas istabiņas internātam. Šai ēkai tika nomai-
nīti logi un jumts, veikti siltināšanas darbi.

 3. Atbalsts privātajām izglītības iestādēm

Finansējuma atbalsts Ls 163 125 tika sniegts Rī-
gas administratīvās teritorijas privātajām izglītības 
iestādēm, kuras īsteno akreditētās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības programmas saskaņā ar 
Ministru kabineta 2001. gada 13. septembra notei-
kumiem Nr. 399 “Noteikumi par vispārējās pamat-
izglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu 
īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo 
(gadā)” un Ministru kabineta 1999. gada 13. jūlija 
noteikumiem Nr. 250 “Kārtība, kādā veicami pašval-
dību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai so-
ciālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.

Ar Rīgas privātskolu dibinātājiem noslēgti līgu-
mi par līdzfinansējumu. Līgumi noslēgti ar 21 pri-
vātskolu vidēji par 1 450 skolēnu izglītošanu. Privāt-
skolas līdzfinansējumu saņēma par skolēniem, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Rīga un kuri nav uzņemti 
kādā Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē.

 4. Izglītības programmas un pedagogu 
atalgojums

Lai nodrošinātu vienotu valsts mērķdotācijas pe-
dagogu darba samaksas sadales principu ievērošanu, 
Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs arī šajā gadā ti-
ka veikti vairāki pasākumi.

Pedagogu algu valsts mērķdotācijas sadali nodro-
šina atbilstoši skolu īstenotajām licencētajām izglītī-
bas programmām. Pirms izglītības programmu licen-
cēšanas Departaments sadarbībā ar skolām izskatī-
ja, laboja un pilnveidoja vairāk nekā 100 izglītības 
programmas. Skolās ir izveidota īstenoto izglītības 
programmu datu bāze.

2007. gadā ir akreditētas 29 (14 – pirmajā pusga-
dā un 15 – otrajā pusgadā) izglītības iestādes un to 
piedāvātās izglītības programmas.

Augustā, pirms mācību gada sākuma, tika izvēr-
tēti un saskaņoti visu skolu (141 skola) mācību plāni, 
uz kuru pamata septembrī tika veikta skolu tarifikā-
ciju saskaņošana.

Departamentā pieņemti izskatīšanai un sadarbī-
bā ar skolām laboti, pilnveidoti un ieteikti saskaņoša-
nai vairāk nekā 40 skolu attīstības plāni.

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta no-
teikumos “Pedagogu darba samaksas noteikumi” ar 
1. septembri pedagogu darba samaksa palielināta par 
50 latiem par vienu likmi. Tāpat skolotājiem nodroši-
nāta samaksa par līdz tam neapmaksātajiem darba 
pienākumiem – burtnīcu labošanu un individuālo 
darbu ar izglītojamiem. Par divām konsultāciju stun-
dām nedēļā par vienu darba likmi atalgojums peda-
gogiem ir paredzēts 27 lati. Savukārt 14 lati papildu 
tiek maksāti par vienu stundu nedēļā par vienu dar-
ba likmi rakstu darbu labošanai valodās, literatūrā, 
matemātikā, kā arī dabaszinībās, fizikā, ķīmijā, ģeo-
grāfijā, bioloģijā un vēsturē. Atbilstoši procentuāli 

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas direktore Laila La-
piņa, Rīgas domes priekšsēdētājs Jānis Birks, RD Izglītības, 

jaunatnes lietu un sporta komitejas priekšsēdātājs Juris 
Zaķis un Departamenta Izglītības pārvaldes Skolu nodaļas 
vadītāja Modra Jansone Rīgas 1. speciālās internātpamat-

skolas atklāšanas pasākumā

Departamenta Izglītības pārvaldes Skolu nodaļas vadītāja 
Modra Jansone un Departamenta direktors Guntis Helma-
nis sveic Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas direktori 

Lailu Lapiņu, renovēto skolu atklājot
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ir paaugstināta arī izglītības iestāžu vadītāju un viņu 
vietnieku alga. Lai pedagogu darba samaksas varētu 
īstenot atbilstoši MK noteikumiem, atalgojuma pa-
lielinājums iekļauts valsts budžetā.

 5. Piemaksas pie Rīgas pedagoģisko 
darbinieku pamatalgām

Rīgas dome oktobrī izdeva instrukciju Nr. 10 
“Instrukcija par Rīgas pilsētas pašvaldības piemaksu 
pie darba algas Rīgas domes Izglītības, jaunatnes 
un sporta departamenta padotībā esošo izglītības 
iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem”. Instrukcijas 
III daļa nosaka piemaksas pie darba algas apmēra 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglī-
tības iestāžu direktoriem un pedagoģiskajiem darbi-
niekiem. Izglītības iestādes direktors izveido komi-
siju piemaksas pie darba algas piešķiršanai pedago-
ģiskajiem darbiniekiem. Jāievēro tas, ka piemaksas 
apmērs pie pamatalgas nedrīkst pārsniegt 50% no 
pedagoģiskā darbinieka mēneša darba algas likmes. 
Pedagogu skaita dinamika Departamenta padotībā 
esošajās vispārējās izglītības iestādēs atspoguļota 
1.7. grafikā.

Rīgas pašvaldības skolu pedagogiem mācību 
gada noslēgumā, līdzīgi kā 2006. gada nogalē, bija 
iespēja izmaksāt prēmijas. Par prēmiju sadali lēma 
izglītības iestādē izveidotā prēmiju sadales komisija 
atbilstoši darba algas fonda līdzekļiem un ņemot vē-
rā, ka maksimālais prēmijas apjoms pedagoģiskajam 
darbiniekam nedrīkst būt lielāks par mēnešalgas lik-
mi. Departaments veica līdzekļu sadali, aprēķinot 50 

latus par katru izglītības iestādes pedagoģisko likmi, 
bet skolu vadība lēma, vai prēmijas izmaksās mācību 
gada noslēgumā – jūnijā – vai pirms jaunā darba cē-
liena – augustā.

 6. Zelta pildspalva  
un Zelta stipendija

Zelta rudens Rīgā jau tradicionāli ienāk ar du-
bultsvētkiem – labāko Rīgas skolu skolotāju suminā-
šanu un izcilāko skolēnu sveikšanu. Skolotāju dienas 
priekšvakarā, 5. oktobrī, Rīgas domē Zelta pildspal-
vas saņēma paši labākie Rīgas skolu skolotāji un Zel-
ta stipendijas – izcilākie Rīgas skolēni.

Zelta pildspalvām tika pieteikti skolotāji no 
22 Rīgas vispārizglītojošām skolām, kuru veikumu 
vērtējuši kolēģi, skolu vadītāji, skolēni un viņu ve-
cāki. Zelta pildspalvu un naudas balvu saņēma 
15 labākie Rīgas skolotāji: Lita Silova – Rīgas Fran-
ču licejs, Ņina Suima – Rīgas Klasiskā ģimnāzija, 
Gunta Rateniece – Rīgas Hanzas vidusskola, Jeļe-
na Averjaņihina – Rīgas 40. vidusskola, Genovefa 
Apšeniece – Rīgas 1. speciālā internātpamatskola, 
Rita Dņestrjanskai – Rīgas 54. vidusskola, Jeļena 
Šalkovska – Rīgas 71. vidusskola, Vita Krieviņa – Rī-
gas 2. vidusskola, Nona Volinska – Rīgas Zolitūdes 
ģimnāzija, Tamāra Zitcere – Ziemeļvalstu ģimnāzija, 
Judīte Lūse – Friča Brīvzemnieka pamatskola, Gaļi-
na Režepa – Puškina licejs, Zinaīda Vaščenko – Rī-
gas 88. vidusskola, Albertīne Grīnberga – Rīgas sā-
kumskola “Valodiņa” un Ņina Demidova – Rīgas 
92. vidusskola.

1.7. grafiks

Pedagogu skaita dinamika Departamenta padotībā esošajās  
vispārējās izglītības iestādēs
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Zelta stipendijām tika pieteikti 50 pretendenti 
no 19 Rīgas vispārizglītojošām skolām. Piešķirtas 18 
stipendijas, katra Ls 800 apmērā, kā materiāls atbalsts 
turpmākām studijām 12. klašu absolventiem par izci-
lām zināšanām un panākumiem Latvijas, Eiropas un 
pasaules mēroga mācību olimpiādēs. Zelta stipendi-
jas saņēma: Jānis Kreilis – Rīgas Valsts 1. ģimnāzi-
ja, Uģis Lācis – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Vladimirs 
Murevičs – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Baiba Pudā-
ne – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Armands Rīders – Rī-
gas Valsts 1. ģimnāzija, Jānis Strods – Rīgas Valsts 
1. ģimnāzija, Mihails Rodins – Rīgas 22. vidusskola, 
Guntars Kitenbergs – Rīgas 64. vidussskola, Tatjana 
Zaķe – Rīgas 10. vidusskola, Līga Legzdiņa – Rī-
gas 2. vidusskola, Tatjana Ivanova – Rīgas Klasiskā 
ģimnāzija, Olga Bugajenko – Rīgas 40. vidusskola, 
Simona Striževska – Rīgas 40. vidusskola, Gļebs Iva-
novsks – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Jurijs Varneļs – 
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Andrejs Vihrovs – Rīgas 
92. vidusskola, Mihails Arhangeļsks – Rīgas 92. vidus-
skola un Elīna Brasliņa – Rīgas Franču licejs.

 7. Atbalsts skolēnu zinātniski 
pētnieciskajai darbībai

Skolēnu zinātniski praktiskās darbības pirmais 
posms norisinājās visās Rīgas pilsētas vidusskolās. 
Uz nākamo posmu – rajonu/priekšpilsētu zinātnis-
ki praktiskās darbības konferencēm – tika deleģēti 
vairāk nekā 500 skolēnu ar zinātniski pētnieciska-
jiem darbiem valsts noteiktajās jomās. Vairāk nekā 
100 skolēnu darbi tika izvirzīti uz valsts konferen-
ci. Piemēram, Rīgas Vidzemes priekšpilsēta valsts 
skolēnu zinātniskai konferencei izvirzīja 38 skolēnu 
zinātniski pētnieciskos darbus (vislielākais pieteikto 
darbu skaits valstī no viena rajona) no Rīgas Franču 
liceja, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, Rīgas 64. vidussko-
las, Rīgas 84. vidusskolas, Rīgas Teikas vidusskolas, 
Rīgas 45. vidusskolas un Rīgas Purvciema vidussko-
las. Valstī godalgotas vietas ieguva 13 skolēnu darbi. 
Pirmās pakāpes diplomus ieguva četri skolēnu darbi 
(Rīgas Franču licejs) un otrās pakāpes diplomus – de-
viņi skolēnu darbi (Rīgas Franču licejs, Rīgas Kla-
siskā ģimnāzija, Rīgas 64. vidusskola). Konferences 
atbalstam tika piešķirts finansējums Ls 11 000.

2007. gada jūlijā Starptautiskajā zinātnes izstādē 
Durbanā, Dienvidāfrikas Republikā, kā Latvijas pār-
stāvji piedalījās Rīgas Franču liceja 12. klases skolēni 
Baiba Niparte un Jānis Timma (fizikā).

 8. Skolu un starpskolu sporta aktivitātes

Skolās notiek dažādas sporta aktivitātes, ku-
ras galvenokārt ir pakārtotas rajonu/priekšpilsētu 
organizētajām sacensībām, savukārt labākās rajonu/

Labākos skolēnus un skolotājus apbalvo Departamenta  
direktors Guntis Helmanis, Rīgas domes priekšsēdētājs  

Jānis Birks, RD Izglītības, jaunatnes lietu un sporta  
komitejas priekšsēdātājs Juris Zaķis

Zelta pildspalvas  
un Zelta stipendijas ieguvēji ar Rīgas domes  

un Departamenta vadītājiem
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· 10.–12. klašu grupā – Rīgas 47. vidusskola, I vieta, 
Āgenskalna Valsts ģimnāzija, II vieta, Rīgas Iļģu-
ciema vidusskola, III vieta, un Rīgas Pļavnieku 
ģimnāzija, IV vieta.

Šādu konkursu skolas atzīmē kā veiksmīgu pa-
sākumu. Piemēram, Rīgas 54. vidusskolas direktore 
G. Guseva atzina, ka komandas atbildība sportojot 
saliedē dalībniekus un tāpēc skolā ir izveidojusies 
jauna tradīcija – pēc pavasara brīvdienām skolēni, 
viņu vecāki un skolotāji tiekas “Sportistu ballē”.

 10. Skolēnu peldētapmācības  
programma un slidotapmācības  
programma

Obligāto 2. klašu skolēnu peldētapmācības or-
ganizēšanu Departaments nodrošina ar speciālu bu-
džeta programmu – Ls 75 105. Peldētapmācības 36 
stundu programma tika nodrošināta Rīgas vispāriz-
glītojošo skolu 2. un 3. klašu skolēniem (≈4000 sko-
lēnu), to īstenoja 13 peldbaseinos, no tiem deviņos 
izglītības iestāžu peldbaseinos.

SIA “Prizma” sporta hallē tiek īstenota slidotap-
mācības programma. Pagaidām tajā piedalās lielāko-
ties bērni no Rīgas Pārdaugavas skolām un bērnu-
dārziem. Nodarbības apmeklē skolēni arī no dažām 
Centra rajona, Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu 
rajona skolām. Slidotapmācības 420 stundu program-
ma tiek īstenota Rīgas pilsētas vispārizglītojošo sko-
lu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, un 
programmas 2007. gada finansējums bija Ls 99 120.

Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēniem ir iespēja īs-
tenot padziļinātu slidotapmācības un hokeja pama-
tu apguves 82 stundu programmu. Šai programmai 
piešķirtais finansējums bija Ls 19 280.

 11. Jauni dabaszinātņu kabineti  
Rīgas skolās

priekšpilsētu komandas turpina sacensties Rīgas no-
vada sacensībās un labākā Rīgas skolas komanda 
startē tālāk republikas sacensībās. Sacensības notiek 
dažādos sporta veidos un vecuma grupās. Populārā-
kie sporta veidi ir florbols, basketbols, tautas bumba, 
kross un futbols. Sacensības notiek arī mazāk popu-
lāros sporta veidos, piemēram, dambretē, šahā, gal-
da tenisā un frīsbijā. Skolās tiek organizētas sporta 
dienas un Olimpiskās dienas vai nedēļas, kurās pieda-
lās lielākā daļa skolas audzēkņu. Vidēji gada laikā 
katrā rajonā/priekšpilsētā notiek 45 sacensības:
· 4.–5. klašu grupā populārākie sporta veidi – tautas 

bumba, stafetes, dambrete, futbols, basketbols, gal-
da teniss, peldēšana, kross;

· 6.–7. klašu grupā – basketbols, futbols, florbols, pel-
dēšana, dambrete, galda teniss, kross, vieglatlētika, 
olimpiskās stafetes;

· 8.–9. klašu grupā – basketbols, futbols, volejbols, 
dambrete, galda teniss, florbols, handbols, peldēša-
na, kross, olimpiskās stafetes;

· 10.–12. klašu grupā – basketbols, futbols, volejbols, 
florbols, handbols, peldēšana, kross, vingrošanas 
trīscīņa, galda teniss, olimpiskās stafetes.

Lielākā daļa sporta veidu notiek zēnu un meite-
ņu komandām atsevišķi. Dalībnieku skaits sacensībās 
ir dažāds, jo atkarīgs no skolu komandu skaita, kas 
pieteikušās sacensībām.

 9. Labākā Rīgas vispārizglītojošā skola 
sporta darbā

Otro gadu Departaments organizē konkursu 
“Labākā Rīgas vispārizglītojošā skola sporta darbā”. 
Skolu sporta aktivitātes, dalību sacensībās un iegūtos 
rezultātus par 2006./ 2007. mācību gadu vērtēja kon-
kursa komisija. Konkursa uzvarētāji saņēma naudas 
balvas.

Konkursā “Labākā Rīgas vispārizglītojošā skola 
sporta darbā” tika atzītas šādas skolas:
· 1.–4. klašu grupā – Friča Brīvzemnieka pamatsko-

la, I vieta, Rīgas 66. speciālā vidusskola, II vieta, 
Rīgas 33. vidusskola, III vieta, un Rīgas Iļģuciema 
vidusskola, IV vieta;

· 5.–7. klašu grupā – Rīgas 54. vidusskola, I vieta, 
Rīgas 46. vidusskola, II vieta, Rīgas Jāņa Poruka 
vidusskola, III vieta, un Rīgas Centra humanitārā 
vidusskola, IV vieta;

· 8.–9. klašu grupā – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, I vieta, 
Rīgas 33. vidusskola, II vieta, Rīgas 54. vidusskola, 
III vieta, un Rīgas 47. vidusskola, IV vieta;
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Jaunu dabaszinātņu kabinetu tapšana skolās tiek 
īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības 
satura un eksaminācijas centra (IZM ISEC) realizē-
tā Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās pro-
grammas projekta “Mācību satura izstrāde un sko-
lotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un 
tehnoloģiju priekšmetos”gaitā. Projekts sākts 2005. 
gadā, un tam ir vairāki posmi, kuros īsteno ķīmijas, 
bioloģijas, fizikas un dabaszinību mācību priekšmetu 
standartu un programmu paraugu izveidi, skolotāju 
atbalsta materiālu izstrādi, pedagogu tālākizglītības 
kursu organizēšanu un šo mācību priekšmetu kabine-
tu pārveidošanu, labiekārtošanu un modernizēšanu. 
IZM šī projekta gaitā apgādā kabinetus ar jaunu, 
mācību procesam paredzētu tehnoloģiju iekārtām, 
savukārt Rīgas pašvaldības kompetencē ir skolu da-
baszinātņu kabinetu remonts un labiekārtošana.

Rīgas skolu izvēle notiek pēc vairākiem kritēri-
jiem, piemēram, skolas tradīcijas dabaszinātņu izglī-
tības programmā, skolēnu dalība dabaszinātņu olim-
piādēs, eksāmenu rezultāti šajos priekšmetos.

Maijā Āgenskalna Valsts ģimnāzijā svinīgi at-
klāja jaunus dabaszinātņu kabinetus. Kopā astoņas 

vispārējās izglītības iestādes ir iesaistījušās projektā 
par jaunu dabaszinātņu kabinetu izveidi – Āgenskal-
na Valsts ģimnāzija, Rīgas Franču licejs, Rīgas Valsts 
1. ģimnāzija, Natālijas Draudziņas ģimnāzija, Rīgas 
Zolitūdes ģimnāzija, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīgas 
Ostvalda vidusskola un Rīgas 3. vidusskola.

Lai nodrošinātu kvalitatīvai dabaszinātņu apgu-
vei atbilstošu materiālo bāzi, 64 Rīgas pašvaldības 
vidusskolās paredzēts iekārtot un aprīkot dabaszināt-
ņu kabinetus, kuru īstenošana plānota līdz 2013. ga-
dam, atvēlot tam 3,25 miljonus eiro (2,28 miljonus 
latu).

 12. ES struktūrfondu finansējums 
vispārējai izglītībai

Lai uzlabotu vispārējās vidējās izglītības sniegto 
prasmju līmeni par ES struktūrfondu finansējumu, 
IZM laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam īsteno 
darbības programmu, kurā kā viens no pasākumiem 
ir “Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodro-
šināšana”. Pasākums ietver:

Mācību procesa tehnoloģiskās iekārtas un materiālā bāze Rīgas skolu jaunajos dabaszinātņu kabinetos
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· Materiālās bāzes nodrošināšanu kvalitatīvai dabas-
zinātņu apguvei.

 No 107 Rīgas pašvaldības vidusskolām 64 Rīgas paš-
valdības vidusskolās paredzēts iekārtot un aprīkot 
dabaszinātņu kabinetus (ķīmijas, fizikas, bioloģijas, 
matemātikas), piešķirot aprīkojumu 50 000 eiro vēr-
tībā katrai skolai, kopējā summa – 3 250 000 eiro.

· Atbalstu vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla 
optimizācijai, finanšu līdzekļus ieguldot infrastruk-
tūras sakārtošanā.

 Specifiskais kritērijs šajā aktivitātē ir skolēnu skai-
ta palielinājums konkrētā skolā un samazinot izde-
vumus skolu uzturēšanai. Projektā ir Rīgas pašval-
dības skolu apvienošana, tādējādi skolas, pie ku-
rām pievienotas citas skolas, katra saņems finanšu 
līdzekļus – 300 000 eiro, kopā – 1 800 000 eiro.

· Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības 
iestāžu infrastruktūras uzlabošanu izglītojamajiem 
ar funkcionāliem traucējumiem.

Finanšu līdzekļus ir plānots piešķirt sešām Rīgas 
pašvaldības skolām, kurās organizēta ilgstoši slimojo-
šo bērnu izglītošana, kopējā summa – 1 200 000 eiro.

Minētās aktivitātēs plānots pašvaldības līdzfinan-
sējums.

 13. IKT nodrošinājums skolās

Departaments sadarbībā ar Rīgas domes Infor-
mācijas tehnoloģiju centru (turpmāk tekstā – RD 
ITC) Rīgas skolām piegādāja datortehniku gan no 
2007. gada investīciju finansējuma, gan no 2006. ga-
da investīcijām, kuru piegāde aizkavējās sakarā ar 
iesniegtajām pretenzijām Iepirkumu uzraudzību bi-
rojā. Skolas saņēma 15 datorus un krāsu printeri. 
12 skolām tika piegādāti arī serveri.

No 2006. gada investīcijām datortehniku saņē-
ma 21 skola: Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Iļģuciema 
vidusskola, Rīgas Ezerkrastu vidusskola, Rīgas Fran-
ču licejs, Rīgas Herdera vidusskola, Rīgas Krievu vi-
dusskola, Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija, Rīgas 
Universālā vidusskola, Rīgas 19. vidusskola, Rīgas 

Izremontētie un iekārtotie Rīgas skolu  
dabaszinātņu kabineti

Dabaszinātņu kabineta materiālā bāze
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29. vidusskola, Rīgas 49. vidusskola, Rīgas 54. vi-
dusskola, Rīgas 62. vidusskola, Rīgas 80. vidussko-
la, Rīgas 85. vidusskola, Rīgas 95. vidusskola, Rīgas 
100. vidusskola, Rīgas 1. vakara (maiņu) vidusskola, 
Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola, Rīgas 18. vakara 
(maiņu) vidusskola un O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļ-
amatu pamatskola (pamatskola saņēma 10 datorus 
un krāsu printeri).

Savukārt no 2007. gada investīcijām datorteh-
niku saņēma 53 Rīgas skolas: A. Pumpura Rīgas 
11. pamatskola, Friča Brīvzemnieka pamatskola, Mež-
ciema pamatskola, Rīgas Centra Daiļamatniecības pa-
matskola, Rīgas Pārdaugavas pamatskola, Rīgas 5. pa-
matskola, Rīgas 7. pamatskola, Rīgas 24. pamatskola, 
Rīgas Valdorfskola, Āgenskalna ģimnāzija, K. Vide-
nieka Rīgas 77. vidusskola, Puškina licejs, Rīgas 
Angļu ģimnāzija, Rīgas Hanzas vidusskola, Rīgas Itas 
Kozakēvičas Poļu vidusskola, Rīgas Juglas vidussko-
la, Rīgas Kristīgā vidusskola, Rīgas Komercģimnāzi-
ja, Rīgas Ļ. Tolstoja Krievu vidusskola, Rīgas Mūzi-
kas internātvidusskola, Rīgas Ostvalda vidusskola, 
Rīgas Purvciema vidusskola, Rīgas Šampētera vidus-
skola, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Zolitūdes ģim-
nāzija, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīgas 2. vidusskola, 
Rīgas 6. vidusskola, Rīgas 10. vidusskola, Rīgas 
13. vidusskola, Rīgas 20. vidusskola, Rīgas 31. vidus-
skola, Rīgas 33. vidusskola, Rīgas 38. vidusskola, 
Rīgas 47. vidusskola, Rīgas 51. vidusskola, Rīgas 
53. vidusskola, Rīgas 60. vidusskola, Rīgas 64. vi-
dusskola, Rīgas 71. vidusskola, Rīgas 90. vidussko-
la, Rīgas 93. vidusskola, Rīgas 94. vidusskola, Rīgas 
99. vidusskola, Rīgas vakara ģimnāzija, Rīgas speciālā 
internātpamatskola, Rīgas 1. speciālā internātpamat-
skola, Rīgas 2. speciālā internātpamatskola, Rīgas 
5. speciālā internātpamatskola, Rīgas speciālā pamat-
skola-attīstības centrs, Rīgas 3. speciālā pamatskola, 

Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola un Straz-
dumuižas internātvidusskola-attīstības centrs vājre-
dzīgiem un neredzīgiem bērniem.

Interneta pieslēguma jomā skolām arvien vairāk 
ir nepieciešama lielāka datu pārraides kanālu caurlai-
des spēja, jo, attīstoties interneta vietņu saturam, tas 
kļūst dinamiskāks un interaktīvāks. Parādās jaunas sa-
tura pasniegšanas iespējas, arvien vairāk izmantojot 
multividi – video un skaņu. Lai noteiktu, ko spēj eso-
šie Rīgas domes un SIA “Telecentrs” nodrošinātie da-
tu pārraides kanāli, Departaments organizēja aptauju 
skolām par tīkla ātrdarbību. Skolām tika piedāvāts 
patstāvīgi veikt tīkla ātruma testus ar speciāli saga-
tavotu programmu. Rezultātus varēja iesūtīt jaunā un 
līdz šim Departamentā neizmantotā veidā – aizpildot 
elektroniski sagatavotu un interneta vietnē (e-skola.
lv) izvietotajā anketā. Tālāk tie tika pārsūtīti RD ITC, 
kas palīdzēja noteikt, kurās skolās datu pārraides kva-
litāte ir neapmierinoša, un izstrādāt prioritāšu plā-
nu datu kanālu maiņai. Darbības plāns paredz jaunu 
datu pārraides kanālu ierīkošanu Rīgas pašvaldības 
skolās, pilnībā pārejot uz Rīgas domes uzturētajiem 
optiskajiem datu pārraides kanāliem.

Lai sakārtotu izglītības iestāžu datorsaimniecī-
bu, vēl uz nākamajiem diviem gadiem noslēgts lī-
gums starp Rīgas domi un SIA “Microsoft” par li-
cenču komplektu piegādi: Core Client Access License 
(klientu piekļuves licence serverim), Office Enterprise 
(Microsoft Office programmatūras komplekts), Win-
dows Vista Business upgrade (Windows Vista Business 
jaunināšana). Šajā projektā piedalījās 32 skolas un 
6 pirmsskolas izglītības iestādes.

Pavasarī starp RD ITC un SIA “DPA” tika no-
slēgts līgums par pašvaldības pasūtījumu “Pretvīrusu 
aizsardzības risinājuma nodrošināšana Rīgas pilsētas 
skolās”. Līgums paredz vienotas un centralizēti pār-
valdāmas pretvīrusu aizsardzības sistēmas ieviešanu 
326 Rīgas izglītības iestādēs. Līguma darbības laikā 
izglītības iestāžu vajadzībām tiek nodrošināta iespēja 
izmantot legālu pretvīrusu aizsardzības programmatū-
ru datoru un serveru aizsardzībai. Sākotnējais licen-
ces darbības laiks ir divi gadi no projekta nodošanas 
brīža (2007. gada novembra beigas), un licencētais 
produkts ir McAfee Active Virus Defense.

 14. Video novērošanas sistēmu uzstādīšana

Uzmanības centrā ir skolēnu drošības jautājums, 
tāpēc sākta video novērošanas sistēmu uzstādīšana 

Datorklase
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28 Rīgas skolās. Video novērošanas sistēmā ir iekļau-
ti: 28 tīkla maršrutizētāji, 28 video ieraksta iekārtas, 
335 video kameras, no kurām 130 video kameras ir 
telpās un 205 uzstādītas iestādes ārpusē. Video novē-
rošanas sistēmu iegāde un pakāpeniska to uzstādīšana 
ir šādās skolās: Rīgas Centra sākumskolā, Rīgas Pļav-
nieku sākumskolā, Rīgas Sarkandaugavas sākumskolā, 
Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskolā, Iļģuciema 
vidusskolā, Rīgas Anniņmuižas vidusskolā, Rīgas Ezer-
krastu vidusskolā, Rīgas Franču licejā, Rīgas Imantas 
vidusskolā, Rīgas Krievu vidusskolā, Rīgas Komerc-
ģimnāzijā, Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā, Rīgas 
6. vidusskolā un Rīgas 6. vidusskolas sākumskolā, Rī-
gas 16. vidusskolā, Rīgas 20. vidusskolā, Rīgas 31. vi-
dusskolā, Rīgas 46. vidusskolā, Rīgas 53. vidusskolā, 
Rīgas 69. vidusskolā, Rīgas 75. vidusskolā, Rīgas 
80. vidusskolā, Rīgas 88. vidusskolā, Rīgas 90. vidus-
skolā, Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā, Rī-
gas 14. vakara (maiņu) vidusskolā, Rīgas 18. vakara 
(maiņu) vidusskolā un Rīgas vakara ģimnāzijā.

 15. Remontdarbi Rīgas pilsētas skolās

Rīgas pašvaldības skolās remontdarbus Depar-
taments finansēja no pašvaldības pamatbudžeta pro-
grammas “Remontdarbi izglītības iestādēs” un no 
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. Programmas 

“Remontdarbi izglītības iestādēs” gaitā Departaments 
īstenoja 151 līgumdarbu skolās par Ls 2 024 779, kas 
veido 58% no programmas kopējā finansējuma. Ar pro-
grammas kopējo un skolu remontdarbu raksturojumu 
un finansējuma izlietojumu iepazīstina 1.8. grafiks.

No pašvaldību savstarpējiem norēķiniem tika 
veikti 19 remonta līgumdarbi skolās un finansēti par 
Ls 141 147, kas veido 25% no kopējiem pašvaldību 
savstarpējo norēķinu līdzekļiem, kas izlietoti remont-
darbiem.

Sadarbībā ar RD Īpašuma departamentu un 
SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” notiek apjomīgi skolu re-
novācijas un rekonstrukcijas darbi. No programmas 
“Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programma 
2007. gadam” ir finansēti pabeigtie un iesāktie re-
konstrukcijas un remontdarbi šādām skolām:

· Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas renovācijas 
darbi Ģertrūdes ielā 18;

· Rīgas 1. internātpamatskolas ēkas Maskavas ielā 
178 rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana un 
stadiona rekonstrukcija;

· Rīgas 33. vidusskolas ēkas rekonstrukcijas 2. un 
3. kārta Stūrmaņu ielā 19;

· A. Pumpura Rīgas 11. pamatskolas ēkas rekon-
strukcija;

1.8. grafiks

Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs remontdarbu finansējuma apjoms  
programmas “Remontdarbi izglītības iestādēs” gaitā 2007. gadā  

(%, attiecībā pret līgumdarbu kopējo finansējumu)
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· Rīgas 2. vidusskolas ēkas rekonstrukcija Krišjāņa 
Valdemāra ielā 1;

· Rīgas Juglas vidusskolas sākumskolas ēku rekon-
strukcija Juglas ielā 27A;

· Rīgas Ukraiņu vidusskolas ēkas renovācija un mē-
beļu iegāde Visvalža ielā 4;

· Rīgas Kultūru vidusskolas ēkas rekonstrukcija Ga-
nību dambī 7;

· Teikas vidusskolas vecā korpusa rekonstrukcija Aiz-
kraukles ielā 14;

· Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolas būv-
niecība;

· Rīgas 47. vidusskolas sporta zāles un palīgtelpu 
remonts;

· Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas jumta remonts.

Sadarbībā ar RD izpilddirekcijām ir renovēti 
Rīgas skolu stadioni (Ls 366 307): stadiona ierīkoša-
na – Rīgas 19. vidusskolai, Rīgas 53. vidusskolai un 
Rīgas Purvciema vidusskolai; Rīgas 93. vidusskolai – 
stadiona renovācija; Rīgas Komercģimnāzijai – sta-
diona projektēšana; sporta laukuma sakārtošana – 
Rīgas 16. vidusskolai; Rīgas 45 vidusskolai – futbola 
laukuma seguma izbūve, kā arī skolas teritorijas lab-
iekārtošana.

Rīgas pašvaldības izglītības iestādes no valsts 
budžeta saņēma mērķdotācijas janvāra vētras radīto 
seku likvidēšanai (Ls 83 805). Līdzekļi tika izlieto-
ti deviņu Rīgas skolu, septiņu pirmsskolas izglītības 
iestāžu un divu interešu izglītības iestāžu jumtu re-
montam.

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas rekonstruētā ēka

Rīgas Teikas vidusskolas renovētā ēka

Renovācijas laikā

Palīgs un uzraugs renovācijas darbos
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 1. Vispārizglītojošo skolu mācību 
priekšmetu olimpiādes

Departaments sagatavoja izmaiņas nolikumā 
par Rīgas vispārizglītojošo skolu mācību olimpiāžu 
organizēšanu un novembrī izdeva nolikumu “Rīgas 
vispārizglītojošo skolu mācību priekšmetu olimpiāžu 
nolikums”, kas precīzāk nosaka rīcības kārtību. Iz-
maiņas tika veiktas, izvērtējot iepriekšējo pasākumu 
organizēšanas kvalitāti, žūrijas komisijas darbu, vērtē-
šanas objektivitāti un apmeklējot mācību olimpiādes 
norises vietās. Saskaņā ar nolikumu rajona/priekšpil-
sētu olimpiādes organizē divos posmos.
· Pirmais posms – skolas olimpiāde. Uzdevumus sko-

las olimpiādei gatavo mācību priekšmetu metodis-
kā komisija vai mācību priekšmetu skolotāji. Sko-
las olimpiādes uzvarētāji piedalās rajonu/priekšpil-
sētu olimpiādēs.

· Otrais posms – rajonu/priekšpilsētu olimpiādes. 
Uzdevumus šīm olimpiādēm nodrošina rajonu/
priekšpilsētu vai valsts olimpiāžu rīcības komite-
jas. Rajonu/priekšpilsētu olimpiāžu uzvarētāji tā-
lāk piedalās valsts un/vai novada olimpiādēs.

2007. gadā notikušas 186 rajonu/priekšpilsētu 
olimpiādes, 6 pilsētas olimpiādes, 1 novada olimpiā-
de, 9 konkursi, 4 skates, 6 izstādes un Rīgas skolēni 
ir piedalījušies 18 Valsts mācību olimpiādēs. Rajo-
nu/priekšpilsētu olimpiādēs dalībnieku skaits ir ļoti 
atšķirīgs, vidēji – ap 50 dalībnieku katrā.

 2. Tālākizglītība un metodiskais 
darbs – projekti, konferences, semināri, 
pieredzes apmaiņa

Lai skolotājus aktīvāk iesaistītu savas pieredzes 
popularizēšanā un veicinātu skolotāju radošo dar-
bību, skolotājus aicināja pieteikties atklāto stundu 
demonstrējumiem, sniegt meistarklases saviem kolē-
ģiem par aktualitātēm mācību programmās vai kon-
krētu mācību metožu izmantošanu. Ar pašvaldības 
finansējuma atbalstu tika organizēti tālākizglītības 
kursi un semināri, notikušas 13 atklātās stundas, ku-

rās piedalījās 192 dalībnieki, 19 meistarklases, kurās 
piedalījās 276 dalībnieki, un 289 tālākizglītības kursu 
grupas, kurās piedalījās 5 790 dalībnieki.

Tālākizglītības vajadzībām papildu līdzekļi tika 
piesaistīti arī no valsts budžeta. Sagatavotas 23 tā-
lākizglītības kursu programmas, kuras tika iesnieg-
tas valsts iepirkumu konkursā valsts budžeta finanšu 
līdzekļu saņemšanai. Konkursa gaitā finansējums no 
valsts budžeta tika piešķirts 18 kursu programmām – 
Ls 228 630. Tālākizglītības kursus apmeklēja 5 925 
pedagogi 231 grupā.

 2.1. Izglītības projekts “School Leadership”

Kopā ar Lielbritānijas Padomes, IZM ISEC un 
Departamenta atbalstu turpinās iesāktais 2006. ga-
da izglītības projekts “School Leadership”. Projek-
ta gaitā tā dalībnieki – 23 skolu direktori, direktoru 
vietnieki un metodisko komisiju vadītāji – tiek saga-
tavoti kā multiplikatori citu skolu visu līmeņu vadītā-
ju tālākizglītošanai un konsultēšanai. Visi projekta 
dalībnieki ir piedalījušies pieredzes apmaiņas vizītēs 
Anglijā, Bristoles izglītības iestādēs, viņiem ir noti-
kuši četri semināri un sagatavota tālākizglītības pro-
gramma “Līderība demokrātiskā skolā”.

Iepazīšanās ar izglītības projektu “School Leadership”

Jūnijā Kuldīgas rajona Lejastiezumos uz trešo 
mācību semināru pulcējās Rīgas, Bauskas, Jūrmalas, 
Jelgavas, Strenču, Alūksnes, Daugavpils, Smiltenes, 
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Salaspils, Vircavas, Madonas, Striķu un Rēzeknes 
skolu direktori, direktoru vietnieki un metodisko ko-
misiju vadītāji. Semināru vadīja Rietumanglijas Uni-
versitātes Izglītības fakultātes dekāns Ron Ritchie un 
Rietumanglijas Universitātes profesors David James. 
Projekta dalībnieki turpināja izprast un iedziļināties 
sarežģītos un jaunos terminos, piemēram, līdzdalīga 
vadīšana (distributive leadership), uz mācīšanos un 
attīstību orientēta līderība (learning – centred leader-
ship), skolas kultūra, jaunrade un vadība.

Paredzēts, ka projekts ilgs līdz 2008. gada bei-
gām. Tā gaitā tālākizglītotāju pulkam pievienosies la-
bi sagatavoti visu vadības līmeņu skolu konsultanti.

 2.2. Seminārs “Skolas vadība demokrātiskā skolā”

Eiropas Padomes “Pestolozzi” programmas gai-
tā oktobrī notika seminārs “Skolas vadība demokrā-
tiskā skolā”. Semināra mērķis bija pilnveidot dažāda 
līmeņa izglītības iestāžu vadītāju prasmes un iemaņas 
izglītības pētniecībā un vadībā. Tajā piedalījās IZM 
ISEC, Lielbritānijas Padomes un Departamenta or-
ganizētā projekta “School Leadership” dalībnieki – 
kopskaitā 23 Latvijas skolu direktori, direktoru viet-
nieki un metodisko apvienību un komisiju vadītāji, 
kā arī 15 izglītības darba profesionāļi no 10 Eiropas 
Padomes valstīm (Anglijas, Grieķijas, Horvātijas, Itā-
lijas, Kipras, Lietuvas, Slovēnijas, Spānijas, Turcijas 
un Ukrainas). Semināra gaitā dalībnieki prezentēja 
savu valstu pieredzi. Semināra trešajā dienā dalīb-
nieki iepazinās ar vairākām skolām, kurās strādā pro-
jekta “School Leadership” dalībnieki: Rīgas Valsts 
1. ģimnāzija, Rīgas 3. vidusskola, Rīgas 6. vidussko-
la, Rīgas 71. vidusskola, Rīgas 99. vidusskola, Rīgas 
Teikas vidusskola, Jūrmalas 1. ģimnāzija un Jelgavas 
Valsts ģimnāzija. Semināra dalībniekiem, strādājot 
darba grupās, bija iespēja uzklausīt kolēģus, kuriem 
ir līdzīgas problēmas darba ikdienā, pastāstīt par sa-
vu pieredzi dažādu, ar skolu saistītu, lietu risināšanā, 
un tas deva stimulu darboties, meklēt jaunas darbī-
bas formas, sadarboties ar kolēģiem un padarīt savu 
darbu radošāku, progresīvāku un interesantāku.

 2.3. Projekts “Mācību satura izstrāde un 
skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, 
matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”

Departamenta līdzdalība ir IZM ISEC izsludi-
nātajā iepirkumā par ESF projekta “Mācību satura 
izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, ma-
temātikas un tehnoloģiju priekšmetos” tālākizglītības 
kursu organizēšanu Rīgas reģionā. Projekta īstenoša-

nai piesaistīts Ls 89 027 finansējums, un tā gaitā 25 
grupās izglītojās 625 pedagogi.

Projekta laikā izstrādāti savstarpēji saskaņoti 
skolotāju atbalsta materiāli dabaszinātnēs un mate-
mātikā, starp kuriem ir arī vizuālās uzskates mate-
riāli elektroniskā formātā. Materiāli sagatavoti, lai 
padarītu mācību stundas laikmetam atbilstošas un 
interesantas. Projekta īstenošana sniedz ieskatu tam, 
kādus elektroniskos materiālus var izmantot dabaszi-
nātņu un matemātikas mācību stundās.

Rīgas 3. vidusskolā augustā IZM ISEC aicināja 
praktiski izmēģināt projekta laikā sagatavotos mate-
riālus un noskatīties mācību filmas par procesiem 
Latvijas rūpniecībā. Rīgas 3. vidusskola ir viena no 
projekta pilotskolām, kurā ir labiekārtoti fizikas, ķī-
mijas, bioloģijas un matemātikas mācību priekšmetu 
kabineti, tie ir nodrošināti ar modernu aprīkojumu.

 2.4. Konference “Klases audzinātājs mūsdienu 
skolā”

Martā Departaments organizēja konferenci 
“Klases audzinātājs mūsdienu skolā”. Tās mērķis bi-
ja analizēt problēmas, ar kurām savā ikdienas darbā 
saskaras klases audzinātājs, kā arī dot ierosmi un 
metodisku atbalstu pedagogu turpmākai darbībai. 
Konferencē piedalījās speciālisti, kuru kompetencē 
ir bērnu un jauniešu izglītība, veselība, personības 
attīstība. Konferencē runāja par šādām aktuālām tē-
mām: mācīšanās traucējumu un valodas traucējumu 
savstarpējā mijiedarbība, klases audzinātāju un logo-
pēda darbības iespējas. Tika aplūkots arī jautājums 
par informācijas atbalsta grupu veidošanu vecākiem 
un skolotājiem, kuru bērniem ir mācīšanās grūtības, 
un runāts par klases audzinātāju mūžizglītības kontek-
stā. Konferences laikā tika organizēts darbs grupās, 
kur apsprieda un risināja šādus jautājumus: klašu au-
dzinātāju un vecāku sadarbības īstenošanas formas 
un metodes, klases audzinātāja darbs ar skolēnu dis-
ciplīnas problēmām, skolēnu emocionālās pasaules 
veidošana audzināšanas stundās, klases audzinātāja 
sadarbība ar vecākiem un klases kolektīva tradīciju 
radīšana sākumskolā, kā arī jaunu ideju ģenerēšana 
klases audzinātāja stundām. Pēc konferences Rīgas 
skolu īpašumā nonāca atbalsta materiāls klašu audzi-
nātājiem “Klases audzinātāja rokasgrāmata”.

 2.5. Seminārs vācu valodas skolotājiem

Martā notika Austrijas dienas – seminārs vācu 
valodas skolotājiem, ko rīkoja Austrijas vēstniecība 
Latvijā un IZM sadarbībā ar Departamentu.
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Seminārā trešo reizi tikās daudzi Latvijas vā-
cu valodas skolotāji, lai iepazītos ar jaunāko Aus-
trijas jaunatnes literatūrā un kultūrā, uzzinātu par 
jaunatnes dzīves aktualitātēm Austrijā, jaunākajām 
atziņām metodikā un didaktikā. Austrijas dienas ieva-
dīja Austrijas vēstnieks Latvijā Vernfrīds Keflers, 
novēlot radošu sadarbību starp Austrijas lektoriem 
un vācu valodas skolotājiem Latvijā. Austrijas dienās 
piedalījās lektori no Austrijas Izglītības, zinātnes un 
kultūras ministrijas, Pieaugušo tālākizglītības centra 
vadītājs Vīnē, rakstniece, jaunatnes literatūras auto-
re u.c. lektori. No Austrijas vēstniecības semināra 
dalībnieki saņēma izdales un metodiskos materiālus, 
kurus varēs izmantot mācību procesā.

 2.6. Seminārs informātikas skolotājiem

Maijā notika seminārs informātikas skolotājiem, 
kurā prezentēja metodisko izstrādni “Integrētu mācī-
bu materiālu izmantošana pamatskolas informātikas 
stundās”. Metodiskās izstrādnes autori ir Vidzemes 
priekšpilsētas informātikas un citu priekšmetu sko-
lotāji. Pasākums galvenokārt domāts informātikas 
skolotājiem, jo tās ir informātikas stundas, kurās 
izmanto uzdevumus ar citu priekšmetu saturu, bet 
iespēja piedalīties bija arī citu priekšmetu skolotā-
jiem, kam ir interese par to, kā informātikas stundas 
var kļūt par atbalstu, lai vienlaikus interesantāk apgū-
tu zināšanas arī citos priekšmetos. Katra skola saņē-
ma metodisko materiālu elektroniskā formātā, kuru 
iespējams izmantot, papildināt vai vienkārši smelties 
pozitīvu pieredzi.

Metodiskais materiāls informātikas skolotājiem

Departaments oktobrī organizēja Rīgas vispār-
izglītojošo skolu informātikas skolotāju kopsapul-
ci – semināru. Seminārā runāja par vispārējās vidējās 
izglītības mācību priekšmeta standartu informātikā, 
vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta stan-

dartu programmēšanā un skolēnu mācību sniegumu 
vērtēšanu informātikā. Semināra gaitā tika prezen-
tēts mācību materiāls “Tīmekļa lapu programmēša-
nas pamati ar Microsoft ASP.net 2.0”, “Microsoft Un-
limited Potential mācību materiāls IT prasmju attīstī-
šanai un mācību procesa racionalizācijai skolā” un 
Microsoft Latvija pārstāvis sniedza informāciju par 
jauno operētājsistēmu “Windows Vista”.

 2.7. Rīgas skolu pedagogu pieredzes apmaiņa ar 
Somijas pedagogiem

Aprīļa sākumā no pieredzes apmaiņas brauciena 
uz Somijas Izglītības departamentu un Helsinku sko-
lām atgriezās Departamenta un Rīgas skolu vadītāju 
delegācija. Brauciena mērķis bija tuvāk iepazīties ar 
izglītības sistēmu Somijā, kas dažādos starptautiskos 
reitingos un izglītības kvalitātes pētījumos ir augstāks 
par citu valstu bērnu apmācības sistēmām.

Galvenie izglītošanas principi Somijas skolās ir 
šādi.
· Inovāciju ierosinātājas ir skolas. Skola ir aktīvākais 

posms izglītības sistēmā. Izglītības iestādes ir tās, 
kas ierosina mācību procesa vai sistēmas pilnveido-
šanu un mainīšanu. Izglītības departamenta uzde-
vums ir sekot līdzi attīstības procesiem, lai jaunākās 
tendences savlaicīgi piefiksētu, lai skolas dzīvē apro-
bētās pārmaiņas, piesaistot zinātniskos pētījumus, 
ieviestu dzīvē. Politiķi iestrādā prasības likumdoša-
nā, bet nekontrolē ne skolas, ne skolotāju darbu.

· Kvalificēti skolotāji. Skolotāja darbs, salīdzinot ar 
mūsu pedagogiem, ir izcili, bet pēc viņu valsts stan-
dartiem – vidēji atalgots (no 1200 latiem iesācējiem 
līdz 2200 latiem pieredzējušiem skolotājiem), bet 
finansējums nav noteicošais faktors, lai jauniešu 
vidū šī profesija kļūtu par vienu no populārāka-
jām. Lai iekļūtu pedagoģiskās fakultātes studentu 
skaitā, pretendentiem jāiztur nopietns konkurss: 
desmit uz vienu vietu. Skolotāja profesijai bez mak-
sas apmāca 11 universitātēs. Par pedagogiem var 
strādāt tikai tad, ja iegūts maģistra grāds.

· Skolu tīkls. Somijas izglītības sistēma paredz, ka 
visiem bērniem ir jāiegūst vienāda līmeņa izglītī-
ba. Skolas cenšas izvietot ārpus pilsētas centra un 
tuvu dzīvesvietām, tā uzsverot, ka pilsētvide nav 
piemērota bērnu attīstībai, īpaši vecumā, kad viņi 
apmeklē pamatskolu. Par to liecina piecpadsmit 
minūšu garie starpbrīži, kuros bērniem pat obligā-
ti jāuzturas svaigā gaisā. Viņi spēlē bumbu, lec ar 
aukliņām, kārtīgi izskraidās, tā nodrošinot galvas 
smadzenes ar skābekli, kas savukārt aktivizē do-
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māšanu. Pamatskolā izglītība un arī pusdienošana 
ir bezmaksas. Arī ģimnāzijas audzēkņi saņem bez-
maksas izglītību un ēdināšanu, bet ar to atšķirību, 
ka maksā par mācību grāmatām.

· Skolu funkcionalitāte. Arhitekti kā primāro jautāju-
mu izvirza koncentrēšanos uz telpu funkcionalitāti. 
Pat līdz tam, ka skolu ārējo apdari un gaiteņus vai 
vestibila betona sienas nekrāso un atstāj bez īpašas 
apdares. Spilgtus akcentus un interesantu darba 
vidi skolotājs savā klasē panāk ar krāsainiem bēr-
nu zīmējumiem un veidojumiem dažādās tehnikās, 
ieskaitot diegu pinumus, keramikas figūriņas, apli-
kācijas u.c. tehniku darbus.

· Audzināšana caur izglītošanu. Atsevišķi no mācību 
procesa netiek izdalītas audzināšanas stundas.

· Veselīga skolas maltīte. Ēdnīcas Somijas skolās ir 
veidotas pēc pašapkalpošanās principa. Atšķirība 
no ātrās apkalpošanas restorāna ir tikai tāda, ka 
lete un ēdienu vitrīna sākumskolās ir uzstādītas at-
bilstoši bērnu augumam. Ēdiens ir vienkāršs, bērni 
paši to izvēlas un uzliek uz sava šķīvja.

· Praktiskas iemaņas. Vidēji uz 150 bērniem skolā 
ir viena apkopēja, kura veic mitro uzkopšanu. Kla-
šu telpā katrs bērns sakārto un novāc savu darba 
vietu. Tā kā pamatskolā uzdevumus bērni pilda ar 
zīmuļiem, tad viņi paši rūpējas, lai pēc uzasināša-
nas sols paliktu tīrs, lai krēsls pēc stundām atrastos 
apgāzts uz galda, tā atvieglojot grīdu mazgāšanu. 
Arī pusdienu porcija katram pašam jāuzliek uz 
šķīvja, savukārt trauki pēc maltītes jānovāc.

Maijā Rīgas Igauņu vidusskolas astoņi pedago-
gi iepazinās ar somu pieredzi karjeras izglītības or-
ganizācijā. Pedagogi iepazinās ar karjeras izglītības 
darbu Herttoniemi ģimnāzijā, ar mācību un audzi-
nāšanas sistēmu šajā ģimnāzijā un Roihuvuori pa-
matskolā, kur apmeklēja nodarbības dažādās klašu 
grupās. Ar Departamenta atbalstu iepriekšējā ga-
dā Rīgas Igauņu vidusskola uzņēma skolotājus no 
Helsinku Roihuvuori pamatskolas, kuri iepazinās ar 
igauņu valodas skolotāju pieredzi bilingvālas apmā-
cības organizēšanā.

Decembrī Rīgas Centra daiļamatniecības pamat-
skolas pepagogi devās uz Janka Modra Dol pri Ljubl-
jani pamatskolu Slovēnijā. Apmaiņas programmas 
gaitā Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas 
pepagogi iepazinās ar Janka Modra Dol pri Ljublja-
ni pamatskolu un Slovēnijas izglītības sistēmu, kā 
arī iespēju robežās ar Slovēnijas kultūru un dabu. 
Brauciena galvenais mērķis – vienoties par abu skolu 

turpmāko sadarbību. Vizītes noslēgumā tika nolemts 
veidot abu skolu kopēju sadarbības līgumu.

 2.8. Skolēnu pieredzes apmaiņas projekti

Februārī 10 skolēnu grupa no Ziemeļvalstu 
ģimnāzijas divu skolotāju pavadībā skolu sadraudzī-
bas projekta gaitā devās uz Frankfurti pie Mainas. 
Ziemeļvalstu ģimnāzijas audzēkņi iepazina pilsētu, 
apmeklēja Eiropas Centrālo Banku, Frankfurtes lid-
ostu (3. lielāko lidostu Eiropā), piedalījās mācību 
stundās Lībiga ģimnāzijā (Liebigschule) un projekta 
noslēguma prezentācijā, kurā dalījās iespaidos par re-
dzēto. Dzīvošana tika nodrošināta ģimenēs, kas ļāva 
skolēniem iepazīt vācu dzīvesveidu, kultūru un tradī-
cijas, kā arī uzlabot savas vācu valodas zināšanas.

Aprīlī ar Departamenta atbalstu 30 Rīgas Zoli-
tūdes ģimnāzijas skolēni piedalījās skolēnu apmaiņas 
braucienā uz Slovākiju. Brauciena galamērķis bija 
Šahy ģimnāzija, kura, tāpat kā Rīgas Zolitūdes ģim-
nāzija, piedalās ES izglītības programmas “Socrates” 
apakšprogrammas “Comenius 1” finansētajā projek-
tā “Pilsonības interkulturālā audzināšana cīņā pret 
rasismu un ksenofobiju: migrācija Eiropā trešā gadu 
tūkstoša sākumā”. Skolēni piedalījās debašu turnī-
rā “Rasisma un ksenofobijas izpausmes skolā” un 
prezentēja sagatavoto materiālu (mājas darbu) par 
tautu ieražām, kultūru un tradīcijām. Šajā projektā 
piedalās 8 skolas no dažādām Eiropas valstīm.

Starp Rīgas 13. vidusskolas un Stambulas 
30. Agustos Il kogretim Okulu skolu ir izveidojušās 
sirsnīgas attiecības un radusies patiesa interese par 
otras tautas kultūru un valodu. Tāpēc aprīlī Rīgas 
13. vidusskolas 6. un 8. klašu skolēnu grupa bija 
uzaicināta piedalīties Starptautiskajā bērnu festivālā 
Stambulā – Spring Festival. Turcijā tā ir skaista un 
sena tradīcija, kad aprīlī viena diena tiek veltīta bēr-
niem. Skolēni sniedza skaistu festivāla programmu, 
ko veidoja mūsdienīgas latviešu dziesmas un dejas. 
Dzīvojot turku ģimenēs, bērni iepazinās ar vietējām 
tradīcijām un pastāstīja par Rīgu un dzīvi Latvijā.

Jau otro gadu Rīgas 13. vidusskolas skolēni sa-
darbojas arī ar vienaudžiem no Francijas pilsētas 
Meaux. Starptautiskā projekta “Tolerance” gaitā ap-
rīlī skolēnu grupa nedēļu dzīvoja Francijā, lai integ-
rētos franču sabiedrībā, pielietojot franču, krievu un 
angļu valodas zināšanas. Skolēni dzīvoja ģimenēs, 
iepazinās ar Francijas vienaudžu dzīves ikdienu un 
kultūru, apmeklēja mācību stundas un piedalījās 
sporta sacensībās.
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 2.9. ES projekts “Comenius”

Decembrī Eiropas Savienības projekta “Come-
nius” gaitā Rīgas 74. vidusskolā notika piecu (Austri-
jas, Bulgārijas, Francijas, Spānijas un Latvijas) valstu 
skolu delegāciju tikšanās. Projekta tēma bija “Skolē-
nu uzvedība un izturēšanās”. Katra valsts prezentēja 
savu skolu un valsti. Projekta laikā viesi iepazinās 
ar skolu, apmeklēja atklātās stundas un piedalījās 
diskusijās skolas skolēnu pašpārvaldē. Viesiem tika 
piedāvāta arī plaša kultūras programma.

ES projekta “Comenius” dalībnieku tikšanās

 3. Izglītības iestāžu nodrošinājums 
ar audiovizuālajiem materiāliem, 
audiovizuālās bibliotēkas katalogu

Departaments ir radījis iespējas, lai skolotāji va-
rētu iepazīties ar mācību materiāliem viņiem vajadzī-
gajā priekšmetā. Visi audiovizuālās bibliotēkas fondi 
ir iedalīti pa priekšmetiem un pieejami Departamenta 
publiskajā e-pastā. Četri audiovizuālo fondu (VHS, 
DVD, CD, CD-ROM) piedāvātie materiālu katalogi 
ir pieejami arī drukātā veidā. Katalogs tiek atjaunots 
divas reizes gadā, katru otro mēnesi tiek ievietoti in-
formācijas jaunumi, kuri kopskaitā sasniedz 913.

Analizējot fondu izmantošanu, var secināt, ka pe-
dagogu interese par izmantojamiem mācību materiā-
liem ir augsta. Audiovizuālās bibliotēkas fondus pastā-
vīgi izmanto 107 vispārizglītojošās skolas, 25 interešu 
izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestādes.

Veiksmīgi realizēta bibliotēkas informatizācijas 
sistēmas (BIS) pilnveide un BIS “Alise” ir papildinā-
ta ar diviem jauniem moduļiem, kas paver plašas pro-
grammas pielietojuma iespējas. Bibliotēku informā-
cijas sistēmas “Alise” modulis “WebPAC” nodrošina 
bibliotēkas katalogu pieejamību internetā, dod iespē-
ju veidot anotācijas, iespējama informācijas atlase 

pēc vairākiem kritērijiem, kā arī sniedz daudzas citas 
iespējas. BIS “Alise” modulis “Grāmatu pasūtīšana/ 
rezervēšana” darbojas, izmantojot Web saskarni, un 
piedāvā vairākas priekšrocības. Bibliotēkas lasītājs 
var pasūtīt izvēlēto grāmatu un aplūkot savus abo-
nementa datus – izsniegtās, laikā neatdotās grāma-
tas, pasūtītās, rezervētās, kā arī rindu uz grāmatām. 
Bibliotekārs savukārt var rezervēt lasītāju pasūtītās 
grāmatas, izsniegt, saņemt, pagarināt vai ievietot rin-
dā. Tādējādi bibliotēka ir pilnībā iegādājusies visas 
BIS programmas “Alise” piedāvātās novitātes, kas 
virzītas uz lietotāju, un tajā radītas visas iespējas, lai 
maksimāli ērti varētu izmantot fondu. Bibliotēkas 
darbiniekiem iespējams pilnībā apstrādāt fondu.

 4. Dalība 13. starptautiskajā izglītības 
izstādē “Skola 2007”

Marta sākumā Starptautiskajā izstāžu centrā 
“Ķīpsala” notika viens no nozīmīgākajiem gada izglītī-
bas pasākumiem – 13. starptautiskā izglītības izstāde 
“Skola 2007”, kas interesentiem ļāva iegūt visaptve-
rošu informāciju par mācību iespējām un izvēlēties 
piemērotāko izglītības ceļu. Izstādē apmeklētāji varēja 
iegūt informāciju par valsts, pašvaldību un privātajām 
augstskolām, vidusskolām, koledžām, arodskolām, pa-
matskolām, sākumskolām, kā arī mācību centriem, va-
lodu kursiem, tālmācību un e-studijām.

Departamenta stends izstādē “Skola 2007”

Tradicionāli izstādē piedalījās arī Departaments, 
kura stendā interesenti varēja uzzināt informāciju 
par Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu darbu, piedā-
vātajām programmām u.c. Apmeklētājiem par brīvu 
tika piedāvāti bukleti – “Rīgas pilsētas vispārējās vi-
dējās izglītības iestāžu piedāvātās vispārējās vidējās 
izglītības programmas” un “Rīgas pilsētas interešu 
un sporta izglītības iestāžu pulciņu un kolektīvu ka-
talogs”, kā arī “RD IJSD Gadagrāmata”, kurā akcen-
tēts paveiktais, problēmas un turpmāk darāmais.
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 1. Pedagoģiski medicīniskās komisijas 
darbs

RD IJSD pedagoģiski medicīniskās komisijas 
(turpmāk tekstā – PMK) darba telpas atrodas Ka-
ņieru ielā 15. Tajās iekārtots atpūtas stūrītis bērniem 
un izveidota atsevišķa ieeja bērniem, kuri pārvietojas 
ratiņkrēslā. Uzgaidāmās telpās atrodas informatīvs 
stends – vecākiem.

Optimizējot PMK darbu, ir noslēgti darba lī-
gumi ar 28 komisijas speciālistiem, kuri veic bērnu 
mācīšanās spēju pārbaudes un funkcionālos testus, 
piemēram, logopēdiem, psihologiem, speciālajiem 
pedagogiem, psihiatriem, tiflopedagogiem, surdope-
dagogiem, rehabilitologiem.

Departamenta PMK saistībā ar likumdošanu iz-
vērtē un iesaka bērniem un jauniešiem piemērotāko 
izglītošanās iespēju Departamenta padotībā esošajās 
izglītības iestādēs.

Notikušas 92 PMK sēdes, saņemti 2 748 vecāku un 
izglītības iestāžu iesniegumi. Saskaņā ar iesniegumiem 
izskatīti dokumenti un veiktas pirmsskolas vecuma bēr-
nu (sk. 1.9. grafiku) un skolēnu pārbaudes piemērotā-
kās izglītības programmas noteikšanai, kā arī ieteiktas 
mācības mājās ilgstoši slimojošiem skolēniem.

PMK 116 skolēniem no 1.–4. klašu grupas mācī-
bu procesu ieteica turpināt citās izglītības program-
mās: 51 skolēnam turpmāk kā piemērotākā tika 
ieteikta speciālās izglītības programma skolēniem 
ar mācīšanās traucējumiem, 55 skolēniem – speciā-
lās izglītības programma skolēniem ar garīgās attīstī-
bas traucējumiem, 3 skolēniem – speciālās izglītības 
programma skolēniem ar fiziskās attīstības traucē-
jumiem, 1 skolēnam – speciālās izglītības program-
ma skolēniem ar redzes traucējumiem un 1 skolē-
nam – speciālās izglītības programma skolēniem ar 
somatiskām saslimšanām. Savukārt 369 skolēniem 
1.–4. klašu grupā tika ieteikts turpināt mācīties pēc 
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pamatizglītības programmas, mācību procesā izman-
tojot speciālā pedagoga palīdzību.

PMK laikā no 2007. gada septembra līdz decem-
brim izskatīja dokumentus un 646 ilgstoši slimojo-
šiem skolēniem (1.–12. klasei) ieteica mācības mājās 
uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem. Lai paga-
rinātu mājas mācību termiņu, skolēniem bija jāveic 
atkārtota veselības pārbaude pie sava ģimenes ārsta 
un dokumenti jāiesniedz komisijā atkārtotai izskatīša-
nai. Šajās PMK sēdēs piedalījās 216 vecāki, kuriem 
bērni apmeklē 12. klasi.

 2. Atbalsta personāla profesionālā 
pilnveide

Tālākizglītības kursi tika organizēti un piedāvāti 
izglītības iestāžu atbalsta personālam – sociālajiem 
pedagogiem, psihologiem, medicīnas māsām un ci-
tiem interesentiem.

Sociālie pedagogi savu profesionālo pieredzi va-
rēja papildināt šādos tālākizglītības kursos:
· “Sociālpedagoģiskā darbība grupā”, programmas 

mērķis – sociālajiem pedagogiem paaugstināt teo-
rētisko, metodoloģisko, praktisko, modelējošo pro-
fesionālo kvalifikāciju;

· “Inovācijas bērnu ar mācīšanās un socializēšanās 
grūtībām medicīniski-pedagoģiskajā korekcijā”, 
programmas mērķis – sekmēt bērnu ar mācīšanās 
un socializēšanās grūtībām veiksmīgu iekļaušanos 
vispārizglītojošā skolā;

· “Profesionāls darbs ar grupu”, programma balstīta 
uz praktisko darbību un darba metožu apgūšanu;

· “Sociālo pedagogu profesionālā darba supervīzija”, 
supervīziju mērķis – sniegt profesionālo atbalstu 
sociālajiem pedagogiem, attīstīt profesionālās pras-
mes un iemaņas, pilnveidot sociālās vides izpratni, 
sniegt jaunas zināšanas darbā ar klientu, veicināt 
sociālo pedagogu profesionālo izaugsmi.

Profesionāli pilnveidoties bija iespējams arī izglītī-
bas psihologiem, kuriem tika piedāvāti astoņi semināri 
un lekcijas par šādām tēmām: skolēnu kognitīvo spēju 
un mācību sasniegumu izpēte jauno teoriju skatījumā, 
skola kā organizācija, psiholoģiskās izpētes rezultātu 
un atzinumu noformēšana, mācīšanās traucējumu 
diagnostika un korekcijas iespējas, krīzes intervence 
izglītības iestādē, psihiskie traucējumi bērniem un pus-
audžiem, skolas psihologa un neirologa sadarbība.

Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi un semināri 
tika organizēti izglītības iestāžu medicīnas māsām, 
kurām tika piedāvātas šādas tēmas:

· “Veselīga uztura principu ievērošana pirmsskolas iz-
glītības iestādēs” (piedalījās 60 medicīnas māsas);

· “Bērnu infekcijas slimības. Tuberkulozes profilak-
se. Imunizācija” (piedalījās 53 medicīnas māsas);

· “Neatliekamā palīdzība un traumatisma profilak-
se” (piedalījās 110 medicīnas māsas);

· “Bērna ar cukura diabētu aprūpe izglītības iestā-
dē” (piedalījās 88 medicīnas māsas);

· “Izmaiņas neatliekamās palīdzības sniegšanā dzīvī-
bu apdraudošās un kritiskās situācijās Rīgas izglītī-
bas iestāžu izglītojamajiem, no izglītības iestādēm 
saņemto neatliekamās palīdzības izsaukumu analī-
ze” – pirmsskolas un skolu izglītības iestāžu 294 me-
dicīnas māsas aplūkoja šo tēmu divos semināros;

· “Obligātās medicīnas dokumentācijas noformēša-
nas kārtība izglītības iestādēs” (piedalījās 136 me-
dicīnas māsas).

Kursi un semināri pirmsskolas un skolas medicī-
nas māsām nodrošina ārstniecības personu kvalifikā-
cijas paaugstināšanu, veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanas kvalitātes uzlabošanu un medicīnas māsas 
sertifikācijas nodrošināšanu. Medicīnas māsai gadā 
nepieciešamas vismaz 50 izglītības stundas (saskaņā 
ar Ārstniecības likumu, Pirmsskolas iestāžu un skolu 
medicīnas māsas sertifikācijas nolikumu).

 3. Veselības veicināšanas rīcības plāna 
īstenošanas uzsākšana

Uzsākta 2006. gada akceptētā veselības veici-
nāšanas rīcības plāna “Rīgas izglītības iestāžu izglī-
tojamo veselības stāvokļa uzlabošanai 2007.– 2010. 
gadam” īstenošana.

Izstrādāta vienota sistēma pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņu ēdināšanas kvalitātes uzlabošanai, 
apmācītas pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas 
māsas ēdienkartes sastādīšanā un uztura sastāvdaļu 
aprēķināšanā. Visas Rīgas skolas un pirmsskolas iz-
glītības iestādes nodrošinātas ar rokasgrāmatu “Ēdi-
nāšanas darba organizācija skolās un pirmsskolas 
izglītības iestādēs”.

Jūnijā notika zinātniski praktiska konference 
“Racionāls uzturs kā izglītības kvalitāti veicinošs fak-
tors”, kurā piedalījās 335 Rīgas izglītības iestāžu dar-
binieki. Konferences mērķis – veicināt racionāla un 
pilnvērtīga uztura nodrošinājumu izglītojamiem kā 
vienu no izglītības kvalitātes veicinošiem faktoriem. 
Konferencē lektori iepazīstināja ar tēmām par racio-
nālu uzturu, uztura kvalitātes aktualitātēm, pārtikas 
nekaitīguma riska novērtējumu izglītības iestādēs, 
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pārkāpumiem pārtikas produktu apritē Rīgas izglītī-
bas iestādēs, pārtikas saindēšanās gadījumiem, biežā-
kām gremošanas trakta saslimšanām pirmsskolas un 
skolas vecuma bērniem, programmu “Skolas piens” 
un kafejnīcas darba organizāciju, vecāku ieteiku-
miem ēdināšanas kvalitātes uzlabošanai, jaunas teh-
noloģijas ēdināšanas organizēšanu.

Viens no rīcības plāna pasākumiem ir paaug-
stināt skolēnu profilaktisko vakcināciju vismaz līdz 
90–92%. Pret visām Valsts imunizācijas programmā 
iekļautajām infekcijas slimībām vakcinēti 95–96% 
pirmsskolas izglītības iestāžu un septiņus gadus veci 
bērni. Vakcinācijas rādītāji 14 gadu veciem skolēniem 
pret difteriju ir 90,1%, pret polimielītu – 90,6%, pret 
B hepatītu – 91,4%.

Skolas ir aktīvi iesaistījušās skolēnu apmācībā 
pirmās palīdzības sniegšanā. Pirmās palīdzības snieg-
šanā skolu medicīnas māsas un pedagogi apmācīja 
58 skolu 1 160 skolēnus 7.–9. klašu grupā un 64 sko-
lu 1 280 skolēnus 10.–12. klašu grupā.

Organizētas trīs Rīgas rajonu/priekšpilsētu sa-
censības pirmās palīdzības sniegšanā skolēniem, ku-
rās piedalījās 62 skolu komandas, un vienas Rīgas pil-
sētas finālsacensības, kurās piedalījās 18 komandas. 
Apliecības par pirmās palīdzības kursu beigšanu ir 
saņēmuši 90 skolēni.

Iegādāti 40 mācību treniņu pirmās palīdzības ap-
mācības manekeni “Laerdal Anne Little”, kuri piešķirti 
40 Rīgas skolām, sagatavoti 100 metodiski apmācības 
materiāli (komplektā 60 kodoskopa krāsainas plēves), 
kopējais finansējums – Ls 35 000.

Rīgas skolu jauniešiem organizēti veselības veici-
noši pasākumi. Skolās notikušas pārrunas un lekcijas 
par atkarību profilaksi, kurās iesaistījās 350 skolēnu 
un viņu vecāki. Organizēti nodarbību cikli “Personī-
gā higiēna, veselīgs dzīves veids, sporta aktivitātes, 
stils un mode, ķermeņa kopšanas līdzekļi, smēķēša-
nas ietekme uz organismu” (pasākumu programmā 
iekļautas pārrunas, diskusijas, viktorīnas, atraktīvi 
konkursi, video materiāli, izdales materiāli par kon-
krētām tēmām), kopā 55 pasākumi. Notikušas nodar-
bības “Atpūtas un darba plānošana, mana veselība 
un nākotnes profesijas izvēle” ilgstoši slimojošiem 
skolēniem (ar diskusijām un izdales materiāliem).

Rīcības plāna īstenošanas laikā tika veikts pētī-
jums “Sporta stundu neapmeklēšanas iemesli” (ar 
atvērtās intervijas metodi), kurā iesaistījās trīs skolu 
7.–9. klašu un 10.–12. klašu skolēni.

Lai nodrošinātu Rīgas izglītības iestāžu darbi-
niekus ar veselības apdrošināšanas polisēm, aizva-
dītajā gadā apdrošināti 17 886 pedagogi, tehniskie 
darbinieki un medicīnas darbinieki. Anulētas 422 ve-
selības apdrošināšanas kartes.

 4. Rīgas sociālo pedagogu metodiskā 
apvienība

Rīgas sociālo pedagogu metodiskā apvienība 
vada metodisko darbu un iepazīstina sociālos peda-
gogus ar aktualitātēm sociālpedagoģiskajā darbā. 
Par aktuālām tēmām rīkotas tikšanās ar dažādu in-
stitūciju speciālistiem. Piemēram, aktualitātes bērnu 

Pirmās palīdzības sniegšanas sacensī-
bu medaļas

Skolēnu sacensības pirmās palīdzības sniegšanā
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tiesību aizsardzības jomā pārrunātas ar Bērnu un ģi-
menes lietu ministrijas, Rīgas Bērnu tiesību aizsardzī-
bas centra pārstāvjiem, ar Valsts Cilvēktiesību biroja 
speciālistiem organizēts seminārs “Sociālā pedagoga 
juridiskie darba aspekti” u.c. Veikti pētījumi par kon-
fliktu risināšanas prasmēm, par bērnu interešu notu-
rību pulciņos, par vērtību orientāciju izpēti skolēnu 
vidū, veikta rajona skolēnu kavējumu analīze. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta skolas atbalsta speciālistu 
darbam grupā un sociālā pedagoga lomai tajā. Lai uz-
labotu atbalsta komisiju darbu, skolās notika sociālo 
pedagogu pieredzes apmaiņa.

 5. Skolas sociālā pedagoga darbs

Sociālā pedagoga darbs ar skolēnu notiek gan 
individuālajās konsultācijās, gan konsultācijās grupā 
vai klasē, gan izglītošanas un profilakses pasākumos 
(sk. 1.1. tabulu).

Analizējot sociālā pedagoga darbu ar skolēniem, 
jāsecina, ka individuāli konsultēto skolēnu skaits sa-
mazinājies uz pusi. Svarīgs faktors tam ir vairāku 
atbalsta personāla speciālistu piesaistīšana vienam 

skolēnam, kā arī aktīvāk skolēnu problēmu risinā-
šanā iesaistījās klašu audzinātāji. Individuāli konsul-
tēto skolēnu raksturīgākās problēmas ir atspoguļo-
tas 1.10. grafikā. Skolēniem visvairāk tika sniegtas 
konsultācijas sakarā ar mācību grūtībām, un bieži šīs 
mācību grūtības ir saistītas ar skolēnu neattaisnotu 
skolas kavēšanu. Tādējādi sociālais pedagogs vairā-
kus skolēnus apmeklēja mājās.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, vecāki pēc palīdzības 
pie sociālā pedagoga visvairāk vērsās jautājumā par 
savu bērnu neattaisnoto stundu kavējumiem. No in-
dividuāli konsultēto 10 856 vecāku skaita par bērnu 
neattaisnotajiem stundu kavējumiem tika konsultēti 
33% vecāku, par mācību grūtībām – 28%, uzvedības 
problēmām – 27% un sociālās palīdzības jautāju-
mos – 23%. Pēc konsultācijām pie sociālā pedagoga 
ir vērsušies 18 624 pedagogi.

Sociālajam pedagogam, veicot savas funkcijas 
un risinot dažādas problēmas, nācās sadarboties ar ci-
tiem sadarbības partneriem – sociālo dienestu (2282 
reizes), pašvaldības policiju (1783 reizes), Rīgas Bēr-
nu tiesību aizsardzības centru (1064 reizes) u.c.

1.1. tabula

Sociālā pedagoga darbs ar skolēniem I semestrī konsultētie skolēni II semestrī konsultētie skolēni 
2005./2006. m. g. 2006./2007. m. g. 2005./2006. m. g. 2006./2007. m. g.

Individuāli konsultēto skolēnu skaits 22262 12426 22211 12493
Konsultēto skolēnu skaits grupā/klasē 41644 37834 37828 32419
Skolēnu skaits izglītošanas (profilakses) pasākumos 78159 71573 74780 39937

1.10. grafiks

Problēmas, par kurām skolēni konsultēti individuāli 
2006./2007. m. g.
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 6. Sociālā pedagoga sadarbība ar klases 
audzinātāju

Skolā viens no sociālā pedagoga sadarbības part-
neriem ir klases audzinātājs. Sociālā pedagoga un 
klases audzinātāja sadarbības mērķis ir nodrošināt 
skolēniem labvēlīgus apstākļus izglītības iegūšanai 
un viņu personības attīstībai. Lai pilnveidotu sadarbī-
bas procesu, Departaments veica pētījumu “Sociālā 
pedagoga un klašu audzinātāja sadarbība Rīgā” un 
“Klases audzinātāja un sociālā pedagoga sadarbība 
Rīgā”. Vienlaikus ar pētījumu tika veikta klašu audzi-
nātāju (308 respondenti) un sociālo pedagogu (101 
respondents) anketēšana Rīgas pilsētas skolās.

Anketēšanas rezultāti parādīja, ka 57% sociālo 
pedagogu sadarbību ar klašu audzinātājiem vērtē kā 
veiksmīgu, bet 29% to uzskata par epizodisku, savu-
kārt 30% sociālo pedagogu uzskata, ka sadarbību 
būtiski apgrūtina klašu audzinātāju neizpratne par 
saviem pienākumiem. Kā darba kvalitātes ietekmē-
jošie faktori tiek norādīti – lielais skolēnu skaits (uz-
skata 33%), zemā darba alga (37%), pienākumu sa-
dale (24%), kā arī attiecīgā darba vide. 53% sociālo 
pedagogu ir nodrošināti ar atsevišķu kabinetu, 36% 
respondentu ir kopā ar citu profesionāli, bet 11% 
vispār nav sava kabineta.

Pētījuma rezultāti parādīja sociālo pedagogu 
viedokli par sava darba kvalitāti, vidi un sadarbību ar 
klašu audzinātājiem, kā arī klašu audzinātāju sniegto 
sadarbības ar sociālo pedagogu novērtējumu.

 7. Interešu izglītības iestāžu sociālais 
pedagogs

Interešu izglītības iestādēs sociālā pedagoga 
darbs ir līdzvērtīgs skolu sociālā pedagoga darbam. 
Rīgas pilsētas interešu izglītības iestāžu sociālie pe-
dagogi 2006./2007. m. g. veica audzēkņu izglītojošo, 
profilaktisko un informatīvo darbu, kā arī konsultēja 
gan audzēkņus, gan vecākus, gan pedagogus.

Vislielākais individuāli konsultēto audzēkņu 
skaits bija par ārpusskolas aktivitātēm (352 audzēk-
ņi). Kā aktuālas problēmu jomas parādījās – uzvedī-
bas problēmas, attiecības ģimenē un konfliktsituāci-
jas. Konsultācijas saņēma 271 vecāku pārstāvis, kuru 
aktuālākie jautājumi bija ārpusskolas aktivitātes un 
sociālās palīdzības jautājumi. Jautājumu risināšanā, 
piemēram, uzvedības problēmas, konfliktsituācijas 
un attiecības ģimenē, interešu izglītības iestāžu so-
ciālie pedagogi pastāvīgi sadarbojās ar skolu sociāla-
jiem pedagogiem.

Dažādās akcijās iesaistījās un piedalījās 1 388 
audzēkņi, piemēram, labdarības akcija daudzbērnu 
ģimeņu atbalsta centram “Avots”, “Visi veseli”, “No 
Meteņiem līdz Lieldienām”, “Palīdzi savam drau-
gam”, “Nepalikt vienam”(par atbalstu cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām). Rīkotajās viktorīnās par tē-
mām – “Ko es zinu par Latviju?”, “Kas gudrākais”, 
“Latvija – mana dzimtene”, “Ko Tu zini par savu ķer-
meni?”, “Veselīgs uzturs”, “Svētki un tradīcijas” u. c. 
piedalījās 426 audzēkņi. Bērni tika iesaistīti arī kon-
kursos, piemēram, “Ziemas pasaka”, “Ziemassvētku 
apsveikums”, kuros piedalījās 955 audzēkņi, savukārt 
885 bērni iesaistījās tematiskajos pasākumos.

 8. Metodiskie palīglīdzekļi

Departaments izstrādāja informatīvi izglītojošu 
materiālu vecākiem un skolotājiem “Sociālo prasmju 
nozīme sākumskolas vecuma bērniem”, kas palīdz 
izprast dažādu sociālo prasmju nozīmi un nepiecieša-
mību bērna ikdienas dzīvē, kā arī to, kāpēc tās ne-
pieciešams attīstīt un pilnveidot. Materiāls tika iz-
strādāts saskaņā ar veiktā pētījuma “Sākumskolas 
skolēnu socializācijas prasmju trūkuma cēloņu sakarī-
bu izpēte” rezultātiem. Pētījums tika veikts tāpēc, ka 
bērni ļoti bieži sastopas ar situācijām, kuras viņiem 
ir neizprotamas, sarežģītas, varbūt pat nomācošas, 
un nav viņu spēkos tās risināt. Kāpēc? Cēloņi var 
būt dažādi, jo arī katra situācija ir atšķirīga. Taču ko-
pējs ir viens – bērniem trūkst dažādu sociālo prasm-
ju, kas palīdzētu orientēties apkārtējos notikumos 
skolā, uz ielas, vienaudžu grupā, arī mājās.

Sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli “Krī-
zes gadījums izglītības iestādē un tā pārvarēšana”, 
kā arī ieteikumi vecākiem “Kā palīdzēt bērnam pār-
varēt krīzi” (latviešu un krievu valodā).

Par personīgās higiēnas jautājumiem sagatavots 
un izdots buklets “Utis?!” (latviešu valodā). Buklets 
izdalīts 300 Rīgas izglītības iestādēm. 2008. gadā buk-
lets tiks izdots arī krievu valodā.

Materiāla izdošana par personīgo higiēnu atvieg-
lo skolēnu un vecāku izglītošanu par pedikulozes 
ierobežošanu.

Sagatavots un izdots prospekts “Redzes traucēju-
mu profilakse” (latviešu valodā). Prospekts izsniegts 
visām Rīgas skolām. Redzes traucējumu profilakses 
prospekti izvietoti skolu informātikas kabinetos, kas 
atgādina skolēniem periodiski veikt redzi atslogojo-
šus vingrinājumus.
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Pamatuzdevums darbā ar jaunatni ir nemai-
nīgs – papildus obligātajai izglītībai izveidot bērniem 
un jauniešiem pieejamu un vispusīgu neformālās iz-
glītības sistēmu, kurā ietverta gan interešu izglītība, 
gan darbs ar jaunatni, gan dažādi projekti un atbal-
sta programmas, kā arī mērķtiecīgi organizēta brīvā 
laika pavadīšana. Departamenta Bērnu un jauniešu 
pārvalde pārrauga Departamenta padotībā esošās in-
terešu izglītības un brīvā laika iestādes.

 1. Interešu izglītība

 1.1. Interešu izglītības programmu apguves 
iespējas

Departamenta padotībā darbojas 14 interešu 
izglītības iestādes un ar plašu interešu izglītības pro-
grammu klāstu pamatskolas “Rīdze” struktūrvienība 
Interešu izglītības centrs. Interešu izglītības program-
mās iesaistījās 24 337 bērni un jaunieši, ar kuriem 
strādāja 670 pedagogi.

Interešu izglītības programmas bērniem un jau-
niešiem ir iespējams apgūt arī visās Rīgas pašvaldības 
vispārizglītojošajās skolās. 2007./2008. m. g. interešu 
izglītības programmās (sk. 2.3. grafiku) bija iesaistī-

jušies 62,7% (2006./2007. m. g. – 58%) audzēkņu no 
kopējā vispārējo izglītības iestāžu skolēnu skaita.

Lai uzlabotu interešu izglītības iestāžu darbu, 
Departaments izstrādāja interešu izglītības iestāžu 
paraugnolikumu, kas savukārt atvieglo iestādēm sava 
nolikuma izstrādi. Izstrādāta arī vienota pedagoģisko 
darbinieku tarifikācijas un saimniecisko darbinieku 
amatu vienību saraksta saskaņošanas kārtība. Izvei-
dojot vienotas tarifikācijas un amata vienību sarak-
sta veidlapas, interešu izglītības iestādē tiek uzlabo-
ta likmju sadalījuma koordinācija un salīdzināšanas 
iespējas.

 1.2. Līdzdalības maksājumu ieviešana

Ar janvāri saskaņā ar Rīgas domes 2006. gada 
21. novembra lēmumu Nr. 1759 “Par Rīgas domes 
Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta pado-
tībā esošo interešu izglītības iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem” interešu izglītības iestādēs 
ir noteikts līdzdalības maksājums. Līdzdalības mak-
sājumu ieviešana nosaka, ka interešu izglītības pro-
grammās maksimālā maksa audzēkņiem (bērni un 
jaunieši līdz 25 g. v.) ir no Ls 5 līdz Ls 10 atkarībā no 
izvēlētās programmas, pieaugušajiem – Ls 20 un ka 
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2.1. grafiks

Audzēkņu skaits Rīgas interešu izglītības iestādēs
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iestāžu organizētajās nometnēs vienam audzēknim 
dienā – Ls 10. Noteikta arī dalības maksa pieauguša-
jiem semināros, kursos – Ls 4 vienai personai stun-
dā, dalības maksa sacensībās, festivālos, konkursos 
u. c. – Ls 10 vienai personai, ieejas maksa kultūras 
pasākumos – Ls 5 vienai personai, kā arī noteikti iz-
cenojumi par iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Katra interešu izglītības iestāde, izvērtējot situā-

ciju, precizēja līdzdalības maksājuma summas, notei-
ca kārtību līdzekļu iekasēšanai un nosacījumiem par 
atbrīvošanu no līdzdalības maksājuma atsevišķām au-
dzēkņu kategorijām. Ar septembri līdzdalības mak-
sājums ir ieviests BJC “Altona”, BJC “IK Auseklis”, 
BJC “Kurzeme”, BJC “Laimīte”, BJC “Rīgas Sko-
lēnu pils”, TJN “Annas 2” un pamatskolas “Rīdze” 
Interešu izglītības centrā.

2.2. grafiks

Interešu izglītības iestāžu audzēkņu skaits iedalījumā pa programmām

2.3. grafiks

Skolēnu, kas apgūst interešu izglītības programmas Rīgas  
vispārējās izglītības iestādēs, īpatsvars (%) 2007./ 2008. m. g.
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 1.3. Rīgas pilsētas interešu izglītības metodiskais 
centrs

Rīgas pilsētas interešu izglītības metodiskais 
centrs uzsāka savu darbību kā BJC “Rīgas Skolēnu 
pils” struktūrvienība. Metodiskā centra uzdevumi:
· vadīt un koordinēt interešu izglītības metodisko 

apvienību darbību, analizēt to darba kvalitāti un 
rezultātus;

· izstrādāt interešu izglītības pedagoģisko darbinieku 
profesionālās meistarības un kvalifikācijas pilnvei-
došanas programmu;

· sniegt metodisko palīdzību interešu izglītības peda-
gogiem, izstrādāt metodiskos materiālus un ieteiku-
mus interešu izglītībā;

· veikt izpēti un analīzi par bērnu un jauniešu inte-
resēm, viņu vecāku un sabiedrības sociālo pieprasī-
jumu Rīgā.

Metodiskā darba veikšanai tika izveidotas pilsē-
tas vai rajona/priekšpilsētas metodiskās apvienības 
pa interešu izglītības programmu veidiem. Metodis-
kā darba veikšanai piešķirtas 24,5 pedagoģiskās lik-
mes – 5,5 likmes no valsts budžeta mērķdotācijas 
interešu izglītības programmu īstenošanai un 19 lik-
mes no Rīgas pašvaldības budžeta.

Viens no Rīgas Interešu izglītības metodiskā 
centra uzdevumiem bija valsts pasākumu Rīgas kārtu 
organizēšana. Metodiskais centrs organizēja skates 
dažādās interešu izglītības jomās, lai realizētu valsts 
nozīmes pasākumus Rīgas pilsētā, kā arī konkursus, 
lai veicinātu dažādu nozaru pulciņu dalībnieku aktivi-
tāti un pedagogu pieredzes apmaiņu. Rajona/priekš-
pilsētas mēroga pasākumu organizēšanai Departa-
ments piešķīra Rīgas Interešu izglītības metodiska-

jam centram Ls 9 700. Pavisam rajonu/priekšpilsētu 
pasākumos piedalījušies aptuveni 7 543 dalībnieki.

Tika organizētas Rīgas pilsētas rajonu un priekš-
pilsētu skates, lai izvirzītu dalībniekus Rīgas pilsētas 
vai novadu skatēm šādos valsts mēroga pasākumos – 
skatuves runas konkurss, vokālās mūzikas konkurss 
“Balsis”, vizuālās mākslas festivāls “Ievziedu laiks 
Siguldā” un mūsdienu deju festivāls 2007, kā arī vai-
rākas skates – pieci vizuālās mākslas konkursi, Kurze-
mes rajona mazākumtautību koru skate, Kurzemes ra-
jona tautas deju kolektīvu skate un Vidzemes priekš-
pilsētas teātra kolektīvu skate. Organizējot koru kon-
certus kolektīviem, kuriem nebija iespēja piedalīties 
valsts mēroga pasākumos, tika dota iespēja parādīt 
savu veikumu, pedagogiem – smelties pieredzi, kolek-
tīvu dalībniekiem – gūt pašvērtējumu. Latgales priekš-
pilsētā un Ziemeļu rajonā organizētajos svētkos bērni 
un viņu vecāki saturīgi pavadīja brīvo laiku, un tas 
veicināja bērnu radošo izpausmi. Šajā pasākumā De-
partaments iepazīstināja sabiedrību ar interešu izglītī-
bas pulciņiem interešu izglītības iestādē.

 1.4. Rīgas pilsētas interešu izglītības pasākumi

Interešu izglītības iestādes sadarbībā ar Depar-
tamentu organizēja visa gada garumā dažādus Rīgas 
interešu izglītības pasākumus bērniem un jauniešiem, 
kurus daļēji finansiāli atbalstīja Departaments. Kopu-
mā gada laikā tika atbalstīti 126 pasākumi Ls 71 193 
apmērā, kuros piedalījās aptuveni 48 075 bērni un 
jaunieši. Interešu izglītības pasākumi tiek organizēti 
gandrīz visos programmu veidos: dejās, mūzikā, vi-
zuālajā un lietišķajā mākslā, teātra jomā, tehniskajā 
jaunradē, vides izglītībā, atsevišķos sporta veidos (sk. 
2.1. tabulu). Tiek atbalstīta arī svētku organizēšana 

2.1. tabula

Rīgas interešu izglītības pasākumi 2007. gadā
Pasākuma veids Pasākumu skaits Dalībnieku skaits

Dejas (festivāli, koncerti, sacensības tautiskajās, mūsdienu un sporta dejās) 11 8 870
Muzikālie pasākumi (koru skates, salidojumi, folkloras un mūzikas festivāli) 18 5 285 
Teātra pasākumi (festivāli, konkursi) 5 1 205
Vizuālās un lietišķās mākslas izstādes, konkursi, projekti 15 1 705
Vides izglītības konkursi, novadpētniecība un tūrisms 12 4 694
Tehniskās jaunrades pasākumi, konkursi, sacensības 26 2 570
Sporta pasākumi (karatē, šaušanas, kāpšanas sporta u. c. sacensības) 12 2 270
Bērnu svētki (projektu atbalsts, Lieldienu, Ziemassvētku pasākumi) 19 18 020
Erudīcijas konkursi un pasākumi 4 456
Koordinācijas pasākumi (metodisko materiālu izdošana, konferenču, semināru 
rīkošana u. c.)

4 3 000

Kopā 126 48 075
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bērniem un jauniešiem, tā dodot bērniem iespēju ak-
tīvi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un papildinot pa-
sākumu piedāvājumu klāstu pilsētā. Piemēram, Starp-
tautiskajai bērnu dienai bija veltīts pasākums “Rīga – 
bērnu galvaspilsēta”, ko organizēja producentu grupa 
“Sinkopa” sadarbībā ar UNICEF (pēc dziedātājas 
M. Naumovas iniciatīvas) un Rīgas domi.

 1.5. Programma “Rīgas bērnu un jauniešu 
svētki”

Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki ir vienu 
reizi piecos gados, bet, lai nodrošinātu nepārtrauktī-

bas procesu, Rīga organizē savus dziesmu un deju 
svētkus, izvēloties pa vienai divām prioritātēm katru 
gadu (dziesma, deja, pūtēju orķestri, teātri utt.). Tā-
dējādi izveidotās jaunās programmas “Rīgas bērnu 
un jauniešu svētki” mērķis ir nodrošināt sekmīgu 
Dziesmu un deju svētku likumā paredzēto svētku ne-
pārtrauktības procesu, iedibināt jaunu tradīciju – Rī-
gas bērnu un jaunatnes svētki, apzināt un novērtēt 
kolektīvu māksliniecisko un tehnisko līmeni.

Programmas gaitā maijā notika deju svētki 
“I Rīgas bērnu un jauniešu Deju svētki”.

Pirmssvētku sagatavošanās pasākumi sākās 

  
Deju svētki Ķīpsalā

Deju svētku organizētāja Arta Melnalksne Svētku dalībnieki
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2006. gada novembrī ar divu dienu semināru, kurā 
piedalījās deju autori un visi deju kolektīvu vadītā-
ji, kuri apguva svētku obligāto deju repertuāru. Pēc 
tam februārī notika obligātā repertuāra deju precizē-
šanas seminārs, kurā piedalījās deju autori un visu 
kolektīvu vadītāji. Savukārt aprīlī notika Rīgas pil-
sētas vispārizglītojošo skolu un BJC deju kolektīvu 
skate, kurā piedalījās 125 deju kolektīvi, audzēkņu 
skaits – 2 756. Pēc skates rezultātiem svētku koncer-
tā “Lai visiem mājas ir!” piedalījās 113 deju kolektī-
vi, kopumā 2 640 dejotāju.

Koncerts tika veidots kā uzvedums, kura pama-
tā ir stāsts, kā bērni pavada brīvo laiku, kamēr ve-
cāki ir darbā. Stāsts tika izdejots 6 epizodēs: “Tēva 
nav mājās”, “Vecāku vēstule – Mīļie bērni, izdarīsim 
darbiņus!” un “Parūpēsimies par saviem mīļajiem 
dzīvnieciņiem”, “Pietiek strādāt! Laiks jautrībai!”, 
“Sagaidām – viesi nāk!”, “Lai visiem mājas ir!”. Svēt-
kos dejoja gandrīz visi bērni, kuri piedalījās skatē. 
Šāda iespēja nepastāv Skolēnu Dziesmu un deju 
svētkos, kuros piedalās tikai labākie kolektīvi. Visi 
gada svētku laikā notikušie pasākumi nodrošināja 
sekmīgu Dziesmu un deju svētku likumā paredzēto 
svētku nepārtrauktības procesu, kas arī bija viens no 
šīs programmas galvenajiem mērķiem.

2008. gadā programma paredzēta Teātra svēt-
kiem, kuros piedalīsies Rīgas pilsētas vispārizglītojošo 
skolu un interešu izglītības iestāžu teātru kolektīvi.

 1.6. Rīgas pilsētas interešu izglītības pedagogu 
nominācija

Novembrī Rīgas pilsētas interešu izglītības no-
minācijas pasākums tika organizēts vienā – interešu 
izglītības pedagogu – nominācijā. Tās mērķis bija ap-
zināt un novērtēt pedagogu ieguldījumu nometņu, 

interešu izglītības pasākumu un citu lietderīga brīvā 
laika nodarbību organizēšanā Rīgas bērniem un jau-
niešiem, kā arī godināt ilggadējus interešu izglītības 
pedagogus. Nominācijas pretendenti bija ne tikai Rī-
gas pilsētas pedagogi, bet arī organizācijas, kas rado-
ši īsteno interešu izglītības programmas un piedāvā 
bērniem un jauniešiem lieliskas iespējas lietderīgi pa-
vadīt brīvo laiku. Kopumā nominācijai bija pieteikti 
48 pretendenti, no tiem 37 tika nominēti.

Nomināciju “Par mūža ieguldījumu” saņēma: 
Mudīte Arāja – Rīgas Jauno tehniķu centrs, Alek-
sejs Baranovs – Rīgas Centra Daiļamatniecības pa-
matskola, Ludmila Gladuncova – Rīgas Anniņmui-
žas vidusskola, Baiba Pormale – MJC “Praktiskās 
estētikas skola” un Betija Strautniece – O. Kalpaka 
Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola.

Nomināciju “Par ieguldījumu bērnu un jauniešu 
brīvā laika organizēšanā” saņēma:

· Brīvā laika pedagogs –Tatjana Aņisimova (Rīgas 
74. vidusskola), Jūlija Isaka (Rīgas 80. vidusskola), 
Anda Mazvērsīte (Strazdumuižas internātvidussko-
la-attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem 
bērniem), Māris Aizpurietis (BJC “Smaile”);

· Nometņu vadītājs – Svetlana Safronova (Rīgas Zo-
litūdes ģimnāzija), Iveta Daude (Āgenskalna ģim-
nāzija), Irma Ļihačova (Rīgas 96. vidusskola), Ani-
ta Stukāne (Rīgas sanatorijas internātpamatskola), 
Vladimirs Daņilovs (BJC “Daugmale”), Anita Kal-
niņa (BJC “Mīlgrāvis”), Tamāra Kosmačeva (BJC 
“Laimīte”), Tatjana Gvozdeva (BJC “Rīgas Skolē-
nu pils”), Astra Ruttasa (TJN “Annas 2”) un Regī-
na Ābeltiņa (Rīgas Vieglatlētikas skola);

· Izglītības iestādes vadītājs, kas aktīvi atbalstīja 
nometņu organizēšanu, – Ilona Bergmane (Rīgas 
Teikas vidusskola), Antra Žukovska (Pamatskola 

2007. gada interešu izglītības nominācijas balva
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“Rīdze”), Vladimirs Šibajevs (BJC “Auseklis”), Jā-
zeps Logins (BJVIC “Rīgas Dabaszinību skola”), 
Rita Irbe (Sporta skola “Arkādija”) un Skaidrīte 
Habarova (Rīgas Vingrošanas skola);

· Ilglaicīgs partneris nometņu organizēšanā – Andris 
Bērziņš (Latvijas Bērnu fonds);

· Pasākumu organizētājs – Iveta Pētersone (Rīgas 
Franču licejs), Arta Melnalksne (Rīgas Teikas vi-
dusskola), Haralds Bārzdiņš (Rīgas 6. vidussko-
la), Arta Grīna (Pamatskola “Rīdze”), Andra 
Ozola (BJC “Kurzeme”), Henrijs Freimanis (BJC 
“IK Auseklis”), Kristīne Pazare (BJC “Altona”), 
Laura Paegle un Ināra Jankovska (BJC “Rīgas 
Skolēnu pils”), Mārīte Šmaukstele (Bērnu fonds 
“Attīstība”), Renāte Franke un Marija Naumova 
(“Sinkopa”).

 1.7. Starptautiskā sadarbība interešu izglītībā

Interešu izglītības jomā notika divi pieredzes 
apmaiņas pasākumi – projekti. Gada sākumā notika 
interešu izglītības vadītāju pārstāvju pieredzes apmai-
ņa par interešu izglītību kā izglītības sastāvdaļu. Rī-
gas pārstāvjus uzaicināja Igaunijas interešu izglītības 
iestāžu asociācija. Projekta laikā noritēja tikšanās ar 
Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Slovākijas Izglītības 
ministrijas, pašvaldību, skolu, jauniešu centru un 
sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un apmeklētas 
Panevēžas, Viļņas (Lietuva), Varšavas, Krakovas (Po-
lija) un Poprades (Slovākija) izglītības iestādes.

Savukārt gada beigās (novembrī) tika organi-
zēta interešu izglītības metodiķu un citu speciālistu 
pieredzes apmaiņa ar Igaunijas speciālistiem. Pro-
jekta laikā bija iespēja apmeklēt interešu izglītības 
iestādes – Pērnavas hobiju skolu “Kuma”, tehniskās 

Pedagogi, kas apbalvoti par ilggadēju darbu interešu  
izglītībā, kopā ar RD priekšsēdētāja vietnieku  

Almeru Ludviku

Nometņu vadītāji, kas apbalvoti par ieguldījumu  
bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā,  

kopā ar NVA direktoru R.Beinaroviču

Apbalvotie izglītības iestāžu vadītāji, kas aktīvi atbalstīja 
nometņu organizēšanu, kopā ar Departamenta direktoru 

Gunti Helmani

Apbalvotie pasākumu organizētāji kopā ar gleznotāju  
Jāni Anmani
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jaunrades, dabaszinību un sporta skolas; Tallinas ho-
biju skolas “Kanutiaed”, “Kullo”, “Mustamae Laste 
Loomingu Maja”.

Departaments atbalstīja interešu izglītības iestā-
žu audzēkņu un kolektīvu dalību starptautiskos kon-
kursos, sacensībās, festivālos un citos projektos. Ko-
pumā tika atbalstīti 80 projekti Ls 34 995 apmērā.

Starptautiskajos pasākumos piedalījās aptuveni 
2300 interešu izglītībā iesaistīto. Audzēkņi savu meis-
tarību apliecināja un pierādīja dažādos konkursos, 
sacensībās un citos projektos, iegūstot augstas vietas 
un izcilus panākumus.

 2. Interešu un pieaugušo neformālās izglītī-
bas programmu licencēšana

Departamentā darbojas Interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu licencēšanas ko-
misija. Licencēšanas komisijā strādā pieci komisijas 
locekļi – komisijas priekšsēdētājs, jurists un trīs gal-

venie speciālisti, kuri pārzina dažādas, ar apmācību 
saistītas, jomas. Nepieciešamības gadījumā (ja ir ļoti 
specifiska satura programma) tiek pieaicināti citi eks-
perti, speciālisti (sociālie darbinieki, psihologi u. c.). 
Programmu licencēšana notiek saskaņā ar 2007. ga-
da 6. martā pieņemtajiem Rīgas domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 73.

Galvenokārt tiek licencētas programmas dažādu 
svešvalodu apguvei, datorzinības (ar un bez priekšzinā-
šanām), aktuāla ir projektu vadība un ES programmu 
pieteikumu sagatavošana, ugunsdrošība, praktiskais 
mārketings, skaistumkopšana – dažādas matu, nagu 
pieaudzēšanas un kopšanas tehnoloģijas, SPA proce-
dūras un masāžas, grāmatvedības un lietvedības pama-
ti, kā arī astroloģija, astromedicīna, joga u. c.

Interešu izglītībā tiek licencētas dažādas bēr-
niem un jauniešiem paredzētas programmas – pār-
svarā tie ir dažādiem līmeņiem paredzēti svešvalodu 
kursi, mūzikas – dziedāšanas un dejošanas – studijas, 

Nominācija un ziedi par mūža ieguldījumu Mudītei Arājai 
(RJTC)

Ilonas Bergmanes (Rīgas Teikas vidusskola)  
un Antras Žukovskas (Pamatskola “Rīdze”)  

prieks par saņemto nomināciju

Nomināciju saņēma Haralds Bārzdiņš  
(Rīgas 6. vidusskola)

J. Anmanis pasniedz nomināciju  
Inārai Jankovskai
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mūzikas instrumentu spēle u. c. Dažādas aktivitātes 
tiek paredzētas bērniem jau no viena gada vecuma.

2007. gadā Departamentā vērsās 113 (2006. ga-
dā – 88) licenču pieprasītāji un tika izsniegtas licences 
334 (2006. gadā – 247) interešu un pieaugušo neformā-
lās izglītības programmām (sk. 2.4. grafiku). Licences 
izsniedz uz diviem gadiem (ja šāds termiņš paredzēts 
arī klienta telpu nomas līgumā; ja licences pieprasītā-
jam telpas tiek iznomātas uz īsāku laiku, tad arī licen-
ce tiek izsniegta uz šādu termiņu ar iespēju pagarināt 
pēc jauna telpu nomas līguma iesniegšanas).

Pamatojoties uz klientu iesniegtajiem telpu no-
mas līgumiem, 36 licences tika izsniegtas uz vienu 
gadu, 298 licences – uz diviem gadiem. Ja pieprasī-
jums pēc konkrētās programmas pēc diviem gadiem 
joprojām ir aktuāls, tad ir iespēja licences derīguma 
termiņu pagarināt.

22 licencētās programmas, kuras paredzētas 
speciāli bezdarbnieku apmācībai, tika atbrīvotas no 
valsts nodevas samaksas saskaņā ar RD saistošo no-
teikumu Nr. 73 16.1 punktu.

 3. Brīvā laika centru, spēļu istabu, klubu 
darbība

Oktobrī darbu uzsāka divi jauni brīvā laika cen-
tri – pie Rīgas 20. vidusskolas un Rīgas 32. vidussko-
las. Līdz ar to kopumā pie Rīgas vispārējām izglītības 

iestādēm darbojas 14 brīvā laika centri. Brīvā laika 
centros bērni un jaunieši interesanti un saturīgi pava-
da savu brīvo laiku – spēlējot dažādas atjautības, spor-
ta un galda spēles, darbojoties ar datoru, skatoties TV 
un DVD, klausoties mūziku un dziedot karaoke, lasot 
žurnālus vai vienkārši tiekoties ar draugiem.

Saskaņā ar ierakstiem brīvā laika centru apmek-
lētāju žurnālos tos gada laikā apmeklējuši aptuveni 
25 500 bērnu un jauniešu. Lielākais apmeklētāju skaits 
bija Rīgas Kristīgās vidusskolas brīvā laika centrā “Jo-
ta” un Rīgas 80. vidusskolas brīvā laika centrā.

Vairāki pasākumi tika organizēti arī brīvā laika 
centrā “Mangaļsala”. Piemēram, 22 skolēni piedalījās 

2.4. grafiks

Izsniegto interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu  
licenču skaits mēnesī

Rīgas 32. vidusskolas brīvā laika centra “Namiņš” atklāšana
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Nodarbinātības valsts aģentūras projektā par pusau-
džu nodarbinātību vasaras brīvlaikā. Teritorijā tika 
organizētas nometnes – orientēšanās, skautu vienī-
bas rīkota starptautiskā nometne un biedrības “Es 
gribu dzīvot” ģimeņu nometne. Astoņās dažādās no-
metnēs piedalījās 446 bērni, savukārt orientēšanās 
sacensībās “Magnēts” – 598 dalībnieki. Notika arī Rī-
gas izglītības iestāžu sporta dienas, interešu izglītības 
iestādes TJN “Annas 2” “Superpuika – 2007” fināls 
(83 dalībnieki) un citas aktivitātes.

Pie septiņiem bērnu un jauniešu centriem (“Al-
tona”, “Daugmale”, “IK Auseklis”, “Kurzeme”, “Lai-
mīte”, “Rīgas Skolēnu pils” un “Smaile”) darbojās 
spēļu istabas un klubi, kuru darbību nodrošina iestā-
žu budžeta līdzekļi. Bērnu un jauniešu centru spē-
ļu istabās un klubos strādāja 29 pedagogi ar kopējo 
likmju skaitu 22,9 likmes. Sakarā ar to, ka telpas spē-
ļu istabām ir nelielas, arī apmeklētāju skaits ikdienā 
ir neliels – 20–30 bērni, kas vidēji ir 600–660 apmek-
lētāju mēnesī.

 4. Pusaudžu nodarbinātība

Departaments kā darba devējs otro gadu iesaistī-
jās Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) 
pasākumā “Pusaudžu darbs vasarā”. Pusaudži strādā-
ja no 15. jūnija līdz 15. augustam un veica izglītības 
iestāžu teritoriju un telpu sakopšanas un labiekārto-
šanas darbus. Projektā piedalījās 92 Rīgas pusaudži 
(no tiem desmit skolēni ar īpašām vajadzībām un 50 
skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem) un 15 darba va-
dītāji. NVA nodrošināja pusaudžiem darba samaksu 
50% apmērā no minimālās algas un darba vadītāju 
darba samaksu. Savukārt Departaments apmaksā-

ja pārējos 50% no minimālās algas, piemaksāja vēl 
Ls 40 pasākuma dalībniekiem (kuri ir 15–17 gadus 
veci), visiem apmaksāja siltas pusdienas, darbam ne-
pieciešamā inventāra iegādi, turklāt darba perioda 
beigās organizēja ekskursiju ar plostiem pa Gauju. Iz-
vērtējot skolēnu un darba vadītāju aptaujas anketas, 
var secināt, ka pasākuma mērķi – veicināt skolēnu 
nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniegt iespēju liet-
derīgi pavadīt brīvo laiku, iegūstot darba pamatpras-
mes, iemaņas un pieredzi, – ir sasniegti.

 5. Bērnu un jauniešu nometnes

Skolēnu brīvlaikos Rīgas izglītības iestādes 
un nevalstiskās organizācijas rīkoja 287 nometnes, 
iesaistot 12 975 bērnus un jauniešus. Departaments 
nometņu organizēšanu atbalstīja ar savu līdzfinansē-
jumu – Ls 356 263.

Darba un izglītojošās nometnes bērniem no maz-
nodrošinātām un sociālā riska ģimenēm tika organi-
zētas saskaņā ar Departamenta un RD Labklājības 
departamenta noslēgto līgumu.

Vasarā darba nometnēs dalībnieki bija nodarbi-
nāti 18 darba dienas mēnesī, strādājot no pirmdienas 
līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 13.00, uzkopjot 
Rīgas zaļo zonu – dārzus un parkus, kā arī skolām 
piegulošās teritorijas. Par nostrādāto darba dienu 
katrs nometnes dalībnieks saņēma naudas balvu – 
Ls 2. Piektdienās nometņu programmā bija paredzē-
ta kāda ekskursija.

Maznodrošināto un sociālā riska ģimeņu bērni 
vecumā no 8 līdz 12 gadiem varēja piedalīties izglī-
tojošajās nometnēs. Bērniem tika nodrošinātas pus-
dienas. Katru dienu nometņu pedagogi rūpējās, lai 

Rīgas 32. vidusskolas brīvā laika centra “Namiņš”  
jaunās telpas un sporta inventārs

Brīvā laika centra “Namiņš” apmeklētāji
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2.2. tabula

RSD aktivitātes 2007. gadā
Pasākums Mēnesis RSD dalībnieki/ 

dalībnieki kopā
Pieredzes apmaiņa ar Ventspils jauniešu domi janvāris 8/40
Pieredzes apmaiņa ar Ogres novada jauniešiem janvāris 3/52
Sadarbība ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Sarunas un diskusijas starp da-
žādu institūciju un iestāžu vadītājiem par bērnu tiesībām

janvāris 2/15

Saruna pie izglītības un zinātnes ministres Baibas Rivžas par skolēnu tiesībām un pienāku-
miem. Nolemts stiprināt sadarbības trijstūri “skolēns-skolotājs-vecāki”

janvāris 2/7

Saruna ar Latvijas Televīzijas darbiniekiem, piedaloties kā Izglītības un zinātnes ministri-
jas sociālajam partnerim saistībā ar bērnu un jauniešu raidījumiem

janvāris 2/15

Trīs dienu apmācību seminārs Jelgavā. Rīgas skolu skolēnu pašpārvalžu aktīvistu apmācība 
darbam komandā un citos pašpārvaldes svarīgajos jautājumos, apmainoties ar pieredzi

janvāris 3/32

Seminārs Ogrē “Oratoru spēju uzlabošana”. Jauno skolu līderu apmācība runas mākslā februāris -/27
Pieredzes apmaiņa ar Latgales jauniešiem Līvānos februāris 2/40
Dalība Eiropas Savienības skolēnu organizāciju vadītāju sanāksmē “Educational Summit 
for pupil – representatives in the EU” – Latvijas jauniešu pārstāvēšana sanāksmē Vācijā, 
Heidelbergā 

februāris 2/150

Dalība izstādē “Skola 2007” marts 6/500
Tikšanās ar LR IZM Valsts sekretāra vietnieci nozares politikas jautājumos Kristīni Vāg-
neri. Ieteikti labojumi darba grupai, kas strādā ar Izglītības likumu

marts 3/3

Video treniņš Rīgas Puškina licejā. Līderu apmācība publiskajā runāšanā marts 2/12
Dalība Igaunijas Skolēnu domes kongresā aprīlis 2/190
Atskaites kopsapulce – valdes atskaite par RSD paveiktajiem darbiem gada laikā aprīlis 10/55
Literatūras turneja – jauno autoru mudināšana vairāk pievērsties dzejas rakstīšanai aprīlis 4/30
Zāles futbols – Rīgas 62. vidusskolā aprīlis 6/40
RSD kongress, prezidenta, divu viceprezidentu un trīs padomnieku vēlēšanas aprīlis 12/185
RSD komiteju vadītāju vēlēšanas maijs 12/75
Projekta analīze “Jelgavas skolu skolēnu pašpārvalžu darba uzlabošana” maijs 5/48
Valdes apmācība sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo izglītības centru jūnijs 10
Sadarbība ar centru “Dardedze” maijs 5/20
Dalība lēmumu pieņemšanā saistībā ar 12. klašu ieskaiti maijs 3/15
Akcija “Sēžam zaļi” /Amigo/. Nedēļas laikā savākti vairāk nekā 7 000 paraksti jūnijs 10/20
Nometne “Cosmo” Somijā. Pieredzes apgūšana starptautiska pasākuma organizēšanā –  
vides aizsardzība

jūlijs 4/50

Darbība pasākumā “Demokrātijas akadēmija” augusts 6/100
Dalība Jauniešu kultūras dienā augusts 8/800
Pasākums jauniešiem Vērmanes dārzā “Zem viena jumta” septembris 30/2300
Bērnu nama “Teika” apmeklējumi rudens 6
Rīgas kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšana “Žurku skrējiens” septembris 50/78
RSD kopsapulce Rātsnamā septembris 14/87
Seminārs skolu pašpārvalžu līderiem Dobelē oktobris 4/35
Diskusiju pēcpusdiena “Kas ir laba pašpārvalde?” oktobris 3/17
Piedalāmies nometnē “Līderu spēles Skrīveros” oktobris 4/70
Pa skolām ceļo “Literatūras tūre” oktobris 4/40
Akcija “Rīgas sakarīgākais skolotājs 2007” oktobris 8/5455
Skolu sadraudzības turnīrs volejbolā novembris 8/40
Ziemassvētku balle – PASAKA decembris 20/128
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bērniem tiktu piedāvāta pēc iespējas daudzveidīgāka 
nodarbību programma, kā arī ekskursijas.

Maznodrošināto un sociālā riska ģimeņu bērnu 
nometnēs piedalījās 787 dalībnieki – vasarā 15 darba 
nometnēs tika iesaistīti 389 dalībnieki vecumā no 13 
līdz 14 gadiem, savukārt 13 izglītojošajās nometnēs – 
398 dalībnieki vecumā no 8 līdz 12 gadiem. Skolēnu 
rudens brīvlaikā tika organizētas 9 nometnes, kurās 
tika iesaistīti 121 dalībnieks.

Ne visi skolas vecuma bērni, it īpaši sākumsko-
las, vasarā turpina nodarboties interešu pulciņos vai 
sporta grupās. Tāpēc šiem bērniem ir iespēja pieda-
līties atklātajās dienas nometnēs, ko organizē izglītī-
bas iestādes. Atklātās dienas nometnes ar dažādām 
izglītojošām un sporta aktivitātēm ir laba alternatīva 
vecākiem, kuriem nav iespēju vasarā bērnu aizsūtīt 
uz laukiem vai arī nav tik lielu finansiālu iespēju, lai 
bērns varētu piedalīties diennakts nometnēs. Vecāku 
interese par šāda veida nometnēm pieaug. 16 Rīgas 
izglītības iestādes organizēja 21 atklātās dienas no-
metni, kurās piedalījās 715 bērni un jaunieši.

Rīgas izglītības iestādes organizēja 198 diennakts 
nometnes (attiecīgās izglītības iestādes audzēkņiem), 
kurās piedalījās 9 352 bērni un jaunieši. Šādu nomet-
ņu izvēli nereti nosaka bērna brīvā laika aktivitātes 
skolas laikā, talants mūzikā, mākslā vai sportā, jo tad 
audzēkņi ir piesaistīti bērnu un jauniešu centriem, 
sporta skolām vai skolām, kas organizē slēgtās nomet-
nes. Nometnes notiek konkrētās programmas reali-
zēšanai piemērotā vietā, piemēram, sportistiem – ar 
stadionu vai sporta zāli, gleznotājiem – ar gleznaina 
apkārtni, senām ēkām. Nometnes laikā bērni mācās 
lietderīgi, radoši un interesanti pavadīt laiku, pilnvei-
doties gan garīgi, gan fiziski un pedagogam ir iespēja 
vairāk strādāt ar audzēkni individuāli.

Nevalstiskās organizācijas organizēja 40 nomet-
nes, kurās iesaistījās 2 000 dalībnieku. Konkursa kār-
tībā uz finansiālu atbalstu nometņu organizēšanai 
varēja pieteikties gan biedrības, nodibinājumi un 
komersanti, kuri nodarbojas ar nometņu organizēša-
nu, gan Rīgas pašvaldības iestādes un valsts izglītības 
iestādes. Nevalstiskais sektors organizē gan atklātās 
nometnes – ikvienam bērnam, gan slēgtās – savas or-
ganizācijas jauniešiem (piemēram, Latvijas Nedzirdī-
go savienības kultūras centrs “Rītausma”) vai kon-
krētai mērķgrupai, piemēram, bērniem ar īpašām va-
jadzībām un bāreņiem (Latvijas Bērnu fonds, bāreņu 
biedrība “Saules bērni”, Latvijas Mazturīgo atbalsta 
biedrība “Dace” u. c.).

 6. Rīgas pilsētas attīstības programma  
darbā ar jauniešiem

Izvērtējot situāciju darbā ar jaunatni Rīgas pilsē-
tā, Departamenta speciālisti konstatēja nepieciešamī-
bu kompleksi risināt jauniešu brīvā laika un līdzdalī-
bas jautājumus, tāpēc tika pieņemts lēmums strādāt 
pie Rīgas pilsētas attīstības programmas darbā ar jau-
niešiem 2008.–2012. gadam. Decembrī tika prezen-
tēts programmas projekts. Programmā līdztekus liet-
derīgā brīvā laika pavadīšanas iespējām tiek apskatīti 
arī šādi jautājumi: atbalsts jauniešu iniciatīvām un 
organizācijām, viņu iesaistīšana lēmumu pieņemša-
nā izglītības iestādēs un pašvaldībā, informācijas par 
jauniešu iespējām izplatīšana un darba ar jaunatni 
sistēmas pilnveide.

 7. Rīgas skolēnu domes izglītojošās 
aktivitātes

Rīgas Skolēnu dome (turpmāk – RSD) veic sko-
lēnu izglītošanas pasākumus (sk. 2.2. tabulu). RSD 
piedāvā izdevību, un katram jaunietim pašam ir 
iespēja izvērtēt, ko viņš vēlas. RSD ir tā, kas veicina 
katra tās dalībnieka izaugsmi, sniedz jaunas iemaņas 
un sekmē turpmāko attīstību. Analizējot paveikto, 
redzams, ka Rīgas skolās ir aktīvi jaunieši, kas par 
savām idejām ir gatavi cīnīties, sadarboties un reali-
zēt tās, jaunieši apzinās sevi kā sabiedrības daļu un ir 
gatavi to arī veidot un attīstīt. RSD darbībā regulāri 
iesaistījās aptuveni 67 skolas ar ikdienā aktīvākajiem 
100 jauniešiem.

 8. Skolēnu pašpārvalžu darbība

Rīgā skolēnu pašpārvaldēm notikuši 48 seminā-
ri, kuros piedalījušies 864 jaunieši no pilsētas izglī-
tības iestādēm. Skolēnu pašpārvalžu semināros tiek 
uzsvērts un atgādināts, ka galvenais pašpārvaldes 
darbības mērķis ir sekmēt skolas dzīves pilnveidoša-
nos – sadarboties ar skolas administrāciju, uzklausīt 
skolēnu un skolotāju viedokļus, veikt aptaujas un 
anketēšanu. Bet ne vienmēr šo mērķi var īstenot, 
piemēram, pārslogotības dēļ skolēniem pašpārval-
žu darbam trūkst laika, jauniešiem nav motivācijas 
darboties, ir informācijas trūkums, pastāv vienaldzī-
ba un kritika no skolēnu puses, pašpārvaldei nav 
savas telpas, skolotāji un administrācija ir maz iein-
teresēta.

Izvērtējot skolēnu pašpārvalžu darbību rajonos 
un priekšpilsētās, var secināt, ka:
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· Latgales priekšpilsētas skolu pašpārvalžu aktīvākā 
darba joma bija kultūras pasākumu organizēšana 
skolās;

· Ziemeļu un Centra rajona skolu pašpārvaldes orga-
nizēja skolēnu pieredzes apmaiņas un iepazīšanās 
ar citām skolām un pašpārvaldēm rajonā. Aktīvā-
kās skolas Ziemeļu rajonā ir Rīgas 2. vidusskola, 
Rīgas 13. vidusskola, Centra rajonā – Rīgas M. Lo-
monosova Krievu vidusskola;

· Vidzemes priekšpilsētā notika regulāri pašpārval-
žu līderu semināri. Tajos bija iespējams iegūt in-
formāciju par Rīgas un Latvijas aktualitātēm jau-
natnes lietās, kā arī pilnveidot savas zināšanas par 
demokrātisku pašpārvaldes darba organizāciju, par 
daudzveidīgām iespējām, kā motivēt esošos un 
iespējamos biedrus aktīvi iesaistīties pašpārvaldes 
darbā, par efektīvu sava laika pavadīšanu;

· Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona sko-
lēnu pašpārvalžu darbs vairāk balstījās uz skolēnu 
veikto pašpārvalžu līderu aptauju. Semināru tē-
mas bija par vēlēšanu gaitu skolēnu pašpārvaldē, 
sadarbību, komandas darbu, lēmumu pieņemšanu, 
projektu rakstīšanu un īstenošanas kārtību, brīvprā-
tīgo darbu, par jauniešu nodarbinātības iespējām 
Latvijā un ārzemēs. Skolēnu pašpārvalžu piedāvā-
tajos pasākumos aktīvākās skolas bija, piemēram, 
Āgenskalna ģimnāzija, Rīgas 41. vidusskola, Rīgas 
Angļu ģimnāzija, Rīgas 94. vidusskola.

Rīgas skolēnu pašpārvalžu aktīvistiem (50 jau-
niešiem) Departaments organizēja rudens nometni 
“Līderu spēles Skrīveros”. Nometnē tika piedāvātas 
tēmas: “Kopīgs darbs – kopīgs panākums?”, “Mana 
karjera”, “Projektu labirinti”, “Radošās spēles”. Sko-
lēni atzinīgi novērtēja nometni, piedāvāto program-
mu un piedzīvoto pārgājienu “Laimes lāča taka”.

 9. Programmas “Jaunatnes iniciatīvu 
atbalsts” un “Jaunatnes līdzdalība”

Divu programmu “Jaunatnes iniciatīvu atbalsts” 
un “Jaunatnes līdzdalība” darbības laikā Departa-
ments turpināja organizēt jauniešu iniciatīvu projektu 
un jauniešiem domāto projektu konkursus, atvēlot to 
rīkošanai Ls 27 000 lielu finansējumu. Tika saņemti 
un izvērtēti 36 pieteikumi projektu īstenošanai 2007. 
un 2008. gadā, no kuriem finansiāli atbalstīti 19.

Februārī izsludinātajā konkursā atbalstītie projek-
ti ir realizēti 2007. gadā, bet uz oktobra kārtu pieteik-
tos projektus plānots īstenot 2008. gadā. 2007. gadā ir 
īstenoti arī 2006. gadā apstiprinātie 23 projekti.

Šajos projektu konkursos aizvien vairāk organi-
zāciju un interešu grupu piedalās pirmo reizi, kas no-
zīmē, ka jaunieši tos uzskata par pietiekami “draudzī-
gu” finansējuma iegūšanas veidu, lai tajos iesaistītos.

 10. Jauniešu pasākumi

Jūlijā beidzās 10. Starptautiskais Saulkrastu dže-
za festivāls. Festivāla radošās darbnīcas meistarklasēs 
džeza zinības pilnveidoja jaunie mūziķi, savukārt ik 
vakaru koncertos un Jam Session uzstājās virkne spilg-
tu džeza mākslinieku no Vācijas, Ukrainas, Zviedrijas, 
Gruzijas, Igaunijas, Nīderlandes, Bulgārijas, Francijas, 
Krievijas, ASV un Latvijas. Pirmoreiz festivāla laikā 
notika arī starptautiskais bundzinieku konkurss. Starp-
tautiskajā džeza festivālā darbojās 170 jauno džeza 
mūziķu, 16 džeza mūzikas meistaru vadībā notika ra-
došās darbnīcas “Baltijas bundzinieku līga”.

Lai paplašinātu iespējas bērniem un jauniešiem 
lietderīgi pavadīt brīvo laiku un sekmētu viņu rado-
šo spēju izpausmi, Rīgā tradicionāli tika pasludināts 
“Jauniešu mēnesis”, kam Ls 23 000 finansiālu atbal-
stu piešķir Departaments, kā arī papildus organi-
zācijas piesaistīja Ls 9000. Jauniešu mēnesī notika 
pieci publiskie pasākumi, kurus apmeklēja aptuveni 
10 000 dalībnieku.

Jauniešu mēnesi atklāja 1. septembrī ar tradicio-
nālo pasākumu “Zem viena jumta”, kas ir kā pirmās 
skolas dienas svinības kopā ar draugiem. Pasākumu 
organizēja RSD.

8. septembrī Vērmanes dārzā notika pasākums 
“Nāc un piedalies”. Pasākuma laikā varēja iepazīties 
ar 14 Rīgas bērnu un jauniešu centriem, kā arī ar 
Rīgas pilsētas brīvā laika centriem un to piedāvāta-
jām interešu izglītības programmām. Visa parka teri-
torijā bija izvietotas radošās darbnīcas, kurās varēja 
darboties pasākuma apmeklētāji.

9. septembrī Grīziņkalnā norisinājās ekstrēmo 
sporta veidu mini festivāls “Ekstrēmā tūre 07”, Rīgā 
festivāla sauklis bija “Esi aktīvs un brīvs!”.
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1. septembra pasākums “Zem viena jumta”

Ekstrēmo sporta veidu aktivitātes 9. septembrī
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15. septembrī Esplanādi “iekaroja” studenti, kur 
notika improvizāciju teātris, salsas dejas nodarbības, 
studentu organizētas meistardarbnīcas, galda spēļu sa-
censības, netradicionālie sporta veidi, labdarība u. c. 
Pasākuma laikā noritēja RSD organizētais “Žurku 
skrējiens”.

22. septembris bija neformālās izglītības diena 
ar pasākumu “Esi neformāls!” Esplanādē. Tajā bija 
iespējams uzzināt, kas ir nevalstiskās organizācijas 
un neformālā izglītība.

Fotoreportāžas apskatāmas –  
http://www.e-skola.lv/jauniesumenesis/.

8. septembra pasākums 
“Nāc un piedalies”



50

Viena no Departamenta funkcijām ir organizēt 
sporta attīstību Rīgā. Lai to īstenotu, Departaments 
piedāvā bērniem un jauniešiem daudzveidīgus spor-
ta veidus, organizē Rīgas un Rīgas priekšpilsētu un 
rajonu čempionātus (junioru un jaunatnes meistar-
sacīkstes, kausa izcīņas un tautas sporta sacensības, 
sacensības sporta veterāniem, invalīdiem u. c.), orga-
nizē Rīgas izlases komandu piedalīšanos valsts kom-
pleksajos sporta pasākumos, sekmē Rīgas sportistu 
iekļaušanos valsts izlases komandās, veicina viņu 
piedalīšanos olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiro-
pas čempionātos un citās starptautiskās sacensībās. 
Departamenta Sporta pārvalde ir tā struktūrvienība, 
kas koordinē sporta attīstībai veltīto pasākumu or-
ganizēšanu, sekmē sabiedrības integrācijas procesus 
Departamenta padotībā esošajās sporta un sporta 
izglītības iestāžu darbā, izstrādā sporta attīstības pro-
grammas, kā arī Rīgas pašvaldības sporta pasākumu 
plānus.

 1. Sporta skolu tīkla optimizācija

Rīgas pašvaldības pārziņā ir 17 profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestādes (sporta skolas), 
kurās dažādās izglītības programmās nodarbojas 
8 321 audzēknis. Tās atšķiras audzēkņu skaita zi-
ņā (sk. 3.1. grafiku) un ar piedāvāto izglītības pro-
grammu specifiku. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās 
audzēkņu skaits gan ir samazinājies par 4%, bet 
to daudzveidība un izvēle audzēkņiem saglabājas 
(sk. 3.2. grafiku).

Daļu finansējuma sporta skolas saņem no valsts 
budžeta (mērķdotācijas pedagogu algām), pārējos iz-
devumus sedz pašvaldība. Pašvaldība izvērtē katras 
sporta skolas piedāvātās izglītības programmas, ma-
teriālo nodrošinājumu, skolas perspektīvu un atdevi. 
2007. gadā saskaņā ar Rīgas domes lēmumu darbu 
uzsāka reorganizācijas komisija, kas paredz veikt Ri-
teņbraukšanas kluba “Marss” un Specializētās olim-
pisko rezervju riteņbraukšanas bērnu un jaunatnes 
sporta skolas “Baltika” reorganizāciju, izveidojot Rī-
gas Riteņbraukšanas skolu.

Sporta skolu tīkla optimizācija ir saistīta arī ar 
jūnijā izdoto Rīgas domes lēmumu “Par Izglītības 
un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās 
ievirzes sporta izglītības iestāžu pārņemšanu”, kas 
nosaka, ka Departaments pārņem savā padotībā šā-
das iestādes – Specializēto vingrošanas sporta skolu, 
Specializēto tenisa sporta skolu, Rīgas specializēto 
peldēšanas skolu un Specializēto hokeja sporta sko-
lu “Latvijas Bērzs”. Lai varētu veikt visas plānotās 
darbības sporta skolu pārņemšanai, Departaments 
sagatavoja visu nepieciešamo dokumentāciju, kas 
pieprasīta no Latvijas Republikas Izglītības un zināt-
nes ministrijas.

III 
2007. GADA APSKATS SPORTĀ

3.1. grafiks

Audzēkņu skaits Rīgas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs 
(profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās kopā) 2007./2008. m. g.
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 2. Reģionālie sporta centri

Rīgas pilsētā pēc Departamenta iniciatīvas pare-
dzēts izveidot piecus reģionālos sporta centrus.

Izveidots un septembrī svinīgi atklāts Reģionā-
lais sporta centrs “Laimīte” pie Bērnu un jaunat-
nes centra “Laimīte”, kas dod iespēju bērniem, jau-
niešiem un mikrorajona iedzīvotājiem īstenot savas 
sportiskās vēlmes. Reģionālajā sporta centrā iespē-
jams izmantot trenažierus, kā arī iznomāt sporta in-
ventāru – skrituļslidas, bumbas, tenisa raketes u. c. 
iedzīvotāju aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Šajā cen-
trā ir iespējams konsultēties ar profesionāliem trene-
riem par piemērotāko sporta aktivitāti gan bērniem, 

gan pieaugušajiem. Septembrī risinājās Sarkandauga-
vas sporta spēles, kurās par medaļām cīnījās vairākos 
sporta veidos – orientēšanās sprinta izvēlē, futbolā, 
galda spēlēs, tautas bumbā, strītbolā, vieglatlētikas 
disciplīnās, stafetēs u. c., kā arī ģimeņu stafetē. Tika 
paredzēti arī ārmreslinga paraugdemonstrējumi.

Reģionālie sporta centri ir viena no vietām, kur 
notiek starpskolu sporta dzīves aktivizēšanās. Piemē-
ram, Reģionālajā sporta centrā “Anniņmuiža” aprīlī 
notika Rīgas pilsētas čempionāts krosā, kurā piedalījās 
Rīgas sporta klubu un izglītības iestāžu komandas, kā 
arī individuālie dalībnieki dažādās astoņās grupās.

Izglītības iestāžu komandām oktobrī notika Rī-
gas domes kausa izcīņas sacensības krosa stafetēs, 

3.2. grafiks

Auzēkņi, kuri apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas  
Rīgas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs 2007./2008. m. g.  

(%, attiecībā pret kopējo audzēkņu skaitu)

BJC “Laimīte” vadītāja A. Sarma, RD priekšsēdētāja 
vietnieks A. Ludviks un Departamenta Sporta pārvaldes 

priekšnieks K. Villerušs Reģionālā sporta centra “Laimīte” 
atklāšanā

Reģionālā sporta centra “Laimīte” stadions
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Bērnu sporta aktivitātes

Rīgas pilsētas čempionāts krosā Prieks par uzvaru

 
Krosa stafetes dalībnieki
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kur uz starta līnijas izgāja 1 500 dalībnieku. Rīgas do-
mes kausu krosā ieguva Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 
pārstāvji (2.–5. klašu grupā), Rīgas 47. vidusskolas 
pārstāvji (6.–9. klašu grupā) un Rīgas 49. vidusskolas 
pārstāvji (10.–12. klašu grupā). No augstskolām šajās 
sacensībās savu labo skriešanas prasmi demonstrēja 
Latvijas Universitātes dalībnieki, aiz sevis atstājot tik 
sportiskas augstskolas kā Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmiju un Latvijas Policijas akadēmiju.

Reģionālajā sporta centrā “Anniņmuiža” no feb-
ruāra līdz maijam notika sacensības “Imantas spor-
tiskākās klases ar Picu Lulū”, kuru laikā noskaidroja 
Kurzemes rajona sportiskāko klasi. Sacensības starp 
5., 6. un 7. klases skolēniem notika stafešu veidā, 
izmantojot skolu mācību programmā iekļautos vin-
grinājumus.

 3. Slēpošanas trase Uzvaras bulvārī

Mākslīgo 1,5 km garo trasi ar Rīgas pašvaldī-
bas atbalstu un finansējumu izveidoja un atklāja jau 
2006. gada sākumā. Tā dod iespēju pilsētas iedzī-
votājiem fiziski aktīvi atpūsties netālu no mājām, 
neizbraucot no pilsētas. Slēpošanas trasi iespējams 
izmantot arī sporta stundu nodarbībām tuvumā eso-
šo skolu audzēkņiem. Sezonas laikā trasi izmantoja 
aptuveni 350–400 cilvēku dienā.

Februārī slēpošanas trases inventāra nomas 
punktā notika Jura Granta grāmatas “Mācīsimies 
slēpot!” prezentācija. Šī grāmata, kas papildināta 
ar vizuālo informāciju par slēpošanas tehniku zī-
mējumu un videoformāta veidā, ir autora vairāku 
gadu teorētiskās un praktiskās pieredzes rezultāts. 
Tajā apvienotas skandināvu, krievu un pašmāju 
speciālistu teorētiskās un praktiskās atziņas slēpo-
šanas tehnikā, kas pamatojas uz jaunākajām izglītī-
bas pamatnostādnēm. Grāmatā ir iekļauts ne tikai 
metodiskais materiāls, bet arī vēsturisks apskats 
par slēpošanas pirmsākumiem, par šī sporta veida 
attīstību Latvijā un pasaulē, intervijas ar ievēroja-
miem slēpotājiem, kā arī fotogrāfijas no lieliem slē-
pošanas pasākumiem. Grāmata izdota kopā ar CD 
formāta materiālu. Šis jaunizveidotais interaktīvais 
materiāls arī sporta stundās ļauj izmantot moder-
nās tehnoloģijas un tādējādi veicina skolēnus mā-
cīties patstāvīgi, pildot vingrinājumus, pārdomājot 
apgūto, veicot pašvērtējumu vai arī vērtējot citus, 
kā arī lietot iegūtās zināšanas praksē. Grāmata ta-
pusi sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un ir pieejama 

visās Rīgas pašvaldības padotībā esošajās izglītības 
iestādēs.

Februārī Departaments organizēja Rīgas čem-
pionātu un jaunatnes meistarsacīkstes distanču slē-
pošanā. Sacensības notika sievietēm un vīriešiem 10 
vecuma grupās, un slēpot varēja gan brīvajā, gan kla-
siskajā stilā. Čempionāta mērķis bija sniegt iespēju 
ikvienam distanču slēpošanas sporta cienītājam pār-
baudīt savu sportisko formu, cīnīties par medaļām 
un Rīgas čempiona titulu un popularizēt distanču 
slēpošanu kā aktīvu atpūtas veidu.

4. Latvijas Jaunatnes 13. ziemas olimpiāde

Lielākie skolēnu ziemas sporta svētki Latvijā ir 
Jaunatnes ziemas olimpiāde, kur jaunā paaudze var 
izbaudīt olimpisko gaisotni un nostiprināt olimpiskos 
ideālus. Februārī Ērgļos un Siguldā notika 13. Latvi-
jas Jaunatnes ziemas olimpiāde, kurā dalību pietei-
ca 69 skolu komandas no 14 pašvaldībām. Latvijas 
Jaunatnes ziemas olimpiādē startēja 715 jaunieši (ve-
cumā no 7 līdz 18 gadiem) un dalībnieku vidū bija 
vairāk nekā 400 Rīgas skolu audzēkņu. Sacensības 
notika septiņos sporta veidos – kamaniņu sportā, dis-
tanču slēpošanā, kalnu slēpošanā, biatlonā, hokejā, 
snovbordā un slidošanā. Rīdzinieki izcīnīja 24 godal-
gotas vietas – septiņas zelta, desmit sudraba un sep-
tiņas bronzas medaļas.

Jaunatnes ziemas olimpiādes dalībnieki

Hokejā Rīgas Teikas vidusskolas komanda 
(Augusts Veidenbaums, Pēteris Priediņš, Zemguts 
Girgensons, Artis Romāns, Imants Parādnieks, Dāvis 
Birzulis, Zigmārs Zariņš) ieguva 1. vietu, Mežciema 
pamatskolas komanda (Daniels Konovalovs, Ričards 
Kondrāts, Māris Zvaigzne, Edgars Škutāns, Ingmārs 
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Čulkstēns, Rūdolfs Pētersons, Rūdolfs Zakrevskis, 
Mārtiņš Oliņš, Kristaps Beriņš, Linards Kaktabul-
lis) – 2. vietu.

Godalgotās vietas jaunie sportisti izcīnīja 
arī kalnu slēpošanā, paralēlā slalomā, šorttrekā 
(sk. 3.1. tabulu).

Šajā olimpiādē kopumā lielu atsaucību guva 
distanču slēpošana, kur uz starta līnijas izgāja 174 
skolēni. Liels dalībnieku skaits pieteicās startiem 
snovbordā un kalnu slēpošanā, kā arī pieaugusi sko-
lēnu interese par biatlonu. Hokeja turnīrā piedalīsies 
piecu skolu komandas. Kamaniņu sportā Siguldas 
kamaniņu trasē sasniegtie rezultāti netika iekļauti 
skolu kopvērtējumos, jo spēkiem mērojās 40 jaunieši 
no Siguldas sporta skolām un Murjāņu sporta ģim-
nāzijas.

 5. Sporta deju programma un pasākumi

Sadzīves dejas un sporta dejas mūsu sabiedrī-
bas dzīvē ieņem redzamu un nozīmīgu vietu. Aiz-
vien lielāku popularitāti gūst ne tikai bērnu, bet arī 
pieaugušo deju kursi. Latvijā un Rīgā sporta dejas 
savas popularitātes un izplatības ziņā tikai nedaudz 
atpaliek no deju lielvalstīm. Pēdējos gados Departa-
ments arvien vairāk atbalsta sporta dejas. Ir izstrā-
dāta Rīgas pašvaldības bērnu un jaunatnes sporta 
deju attīstības programma, kuru akceptējusi Rīgas 
domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komiteja. 
Programmas gaitā ir izveidota Rīgas dejotāju grupa, 
kas mērķtiecīgi gatavojas augstākā līmeņa starptautis-
kajām sacensībām.

Februārī Daugavas sporta namā notika Latvijas 

3.1. tabula

Sporta veids/ Iegūtās vietas
 dalībnieks (vecums) 1. vieta 2. vieta 3. vieta

Kalnu slēpošana
Zēni (1991–1993) Svens Marks

Rīgas Hanzas vidusskola
Zēni (1988–1990) Kristaps Ozoliņš

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Toms Elnonis
Rīgas Hanzas vidusskola

Meitenes (1994–1996) Liene Bondare
Rīgas Angļu ģimnāzija

Agnese Āboltiņa
Rīgas Angļu ģimnāzija

Krista Vitkovska 
Mežciema pamatskola

Meitenes (1991–1993) Rūta Irbe Tropa
Rīgas Valdorfa skola

Meitenes (1988–1990) Līga Skadiņa
Rīgas 84. vidusskola

Nora Brīze
Rīgas Franču licejs

Paralēlais slaloms
Zēni (1988–1990) Artūrs Cabulis

Rīgas 3. vidusskola
Meitenes (1994) Helēna Dudare

Rīgas Centra humanitārā  
vidusskola

Līza Leimane
Rīgas Valdorfa skola

Meitenes (1988–1990) Zane Zariņa
Rīgas Franču licejs

Šorttreks
333 m – zēni (1994–1996) Ričards Kondrāts  

Mežciema pamatskola
Krists Apsītis
Rīgas Angļu vidusskola

500 m – zēni (1994–1996) Ričards Kondrāts  
Mežciema pamatskola

Krists Apsītis
Rīgas Angļu vidusskola

zēni (1991–1993) Māris Čakovs
Rīgas 93. vidusskola

Niks Apsītis
Rīgas Angļu ģimnāzija

meitenes (1991–1993) Zane Apse
Rīgas 93. vidusskola

800 m – zēni (1991–1993) Edgars Bebris
Rīgas 93. vidusskola

Niks Apsītis
Rīgas Angļu ģimnāzija

Māris Čakovs
Rīgas 93. vidusskola

meitenes (1991–1993) Zane Apse
Rīgas 93. vidusskola
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2007. gada čempionāts Latīņamerikas dejās un tradi-
cionālās sporta deju sacensības “Dzintarjūra 2007”. 
Šoreiz sacensības bija pamanāmākas un izcēlās ar to, 
ka tika rīkotas lielās un plašās telpās, kurās vieta pieti-
ka gan skatītājiem, gan dejotājiem. Latvijas čempio-
nāts Latīņamerikas dejās norisinājās piecās vecuma 
grupās: juniori I (12–13 gadi), juniori II (14–15 gadi), 
jaunieši (16–18 gadi), pieaugušie (18 gadi un vecāki) 
un seniori (35 gadi un vecāki). Kopumā čempionātā 
piedalījās 142 pāri jeb 284 dalībnieki. Katras grupas 
čempions un vicečempions pārstāv Latviju pasaules 
čempionātos.

Savukārt tradicionālās sporta deju sacensības 
“Dzintarjūra” sākās ar diviem skates seansiem, kuros 
piedalījās ritmikas pulciņu un deju kursu dalībnieki, 
sākot no bērnudārza vecuma bērniem līdz pat 7. kla-
šu audzēkņiem. Kopumā skatē piedalījās 94 dejotāju 
pāri jeb 188 dalībnieki. Skate no sacensībām atšķiras 
ar to, ka šeit nav sportisko rezultātu “kaltuves”, ska-
tēs piedalās audzēkņi, kuri vienkārši vēlas iemācīties 
dejot sava prieka pēc un vecāku gandarījumam, lai 
apliecinātu, ka dejot iemācās tikpat lieliski un skais-
ti kā sportisti dejotāji. Tālāk seansi turpinājās sporta 
deju sacensībās 10 dažādās deju kvalifikācijas klašu 
un vecuma grupās – sākot no bērniem līdz pat jau-
niešiem, kopumā 153 deju pāri jeb 306 dalībnieki. 
Piedalījās arī deju pāri no Igaunijas un Lietuvas.

Decembrī norisinājās Baltijā nozīmīgākais 
sporta deju notikums – Starptautiskais sporta de-
ju festivāls “GE Money Grand Prix Latvija 2007”. 
Festivāla laikā notika Bang&Olufsen Ziemeļeiropas 
čempionāts septiņās grupās, Pasaules čempionāts ju-
nioriem Latīņamerikas dejās un Starptautiskās Spor-
ta deju federācijas (IDSF) atklātās reitinga sacensī-
bas – “IDSF International Open Standard” (6. Rīgas 
domes kauss) un “IDSF International Open Latin” 
(7. “Lauma Lingerie” kauss). Par pasaules čempionu 
titulu cīnījās vairāk nekā 35 valstu (t. sk. Austrijas, 
ASV, Vācijas, Kanādas, Polijas, Lielbritānijas, Aus-
trālijas, Japānas, Itālijas, Dienvidāfrikas, Spānijas, 
Zviedrijas, Norvēģijas, Beļģijas, Singapūras) dejotā-
ji, vairāk nekā 1200 deju pāru. Savukārt par 6. Rī-
gas domes kausu standartdejās sacentās vairāk nekā 
100 dejotāju pāru.

Bang&Olufsen Ziemeļeiropas čempionātā Lat-
vijas pārstāvji ieguva: juniori II ST grupā – Valts 
Liepnieks/Daniela Diure 1. vietu, Kārlis Treijs/
Nadīne Rode 2. vietu un Nauris Kaļva/Zanda Grū-
ba 3. vietu; juniori II LA grupā – Edgars Orda/

Katarina Tumaševiča 1. vietu; jaunieši ST grupā – 
Ilmārs Ozols/Irina Ļečebrina 2. vietu, Kristaps Kal-
niņš/Līva Prince 3. vietu; jaunieši LA grupā – Vladi-
mirs Kurčevskis/Jekaterina Seļickaja 2. vietu un Vja-
česlavs Višņakovs/Terēza Kižlo 3. vietu; pieaugušie 
ST grupā – Valdis Škutāns/Laura Kosīte 2. vietu un 
Angelo Madonia/Jeļena Samuilova 3. vietu; pieaugu-
šie LA grupā – Šarunas Greblikas/Viktorija Horeva 
1. vietu un Jevgenijs Suvorovs /Andrea Zeļinkova 
2. vietu.

Starptautisko sporta deju festivālu “GE Mo-
ney Grand Prix Latvija 2007” rīkoja deju centrs 
“Spektrs” sadarbībā ar Latvijas Sporta deju fede-
rāciju, Latvijas Sporta federāciju padomi, IZM un 
Departamentu.

6. Basketbola turnīrs  
“Rīgas domes kauss 2007”

Rīgas vidusskolās basketbola 
turnīri ir vienas no galvenajām sko-
lu sporta sacensībām. Basketbola 

turnīrs ir kļuvis jau par tradīciju, jo norisinās jau 
desmito gadu. Martā notika vidusskolu basketbo-
la turnīra “Rīgas domes kauss 2007” finālspēles. 
2006./2007. mācību gada sezonā turnīrā piedalījās 
66 skolas ar savām komandām gan zēniem, gan mei-
tenēm. Turnīrā skolas pārstāvēja tie basketbolisti, 
kas jau ir Latvijā labi pazīstami gan jaunatnes vecu-
mā, gan arī Latvijas Basketbola līgas laikā. Fināla 
spēlēs par 1. vietu meiteņu konkurencē tikās Rīgas 
49. vidusskola un Āgenskalna ģimnāzija, uzvarēja Rī-
gas 49. vidusskola (rezultāts 83 : 57), savukārt basket-
bola finālspēlēs zēniem tikās Rīgas 49. vidusskola ar 
Rīgas Centra humanitāro vidusskolu, un pēc sprai-
gas cīņas uzvarēja Rīgas 49. vidusskolas komanda 
(rezultāts 80 : 76). Par turnīra simboliskā zvaigžņu 
piecnieka spēlētājiem tika nosaukti:

· zēnu konkurencē – Rūdolfs Rozītis (Rīgas Centra 
humanitārā vidusskola), Dairis Bertāns (Rīgas 49. vi-
dusskola), Kārlis Veitmanis (Iļģuciema vidusskola), 
Rolands Freimanis (Rīgas pilsētas Pļavnieku ģim-
nāzija) un Roberts Mednis (Hanzas vidusskola);

· meiteņu konkurencē – Baiba Eglīte (Rīgas 49. vi-
dusskola), Liene Priede (Āgenskalna ģimnāzija), 
Alise Pīterniece (Rīgas 49. vidusskola), Ieva Jan-
sone (Āgenskalna ģimnāzija) un Liene Jēkabsone 
(Natālijas Draudziņas ģimnāzija).
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Turnīra rezultatīvākā spēlētāja meitenēm bija 
Santa Vīnerte, rezultatīvākais spēlētājs zēniem – Mār-
tiņš Laksa.

Skolu kopvērtējumā uzvarēja Rīgas 49. vidussko-
la, aiz sevis atstājot Iļģuciema vidusskolu un Rīgas pil-
sētas Pļavnieku ģimnāziju. Kopumā tika apbalvotas 
30 labākās skolas, kuras saņēma basketbola bumbas, 
sporta formas, kausus, diplomus un naudas balvas.

Martā Daugavas sporta namā notika labāko 
Latvijas basketbolistu sacensības ar Rīgas 99. vidus-
skolas skolēniem. Rīgas 99. vidusskola divpadsmito 
gadu sporta dienas laikā rīko tradicionālo basket-
bola zvaigžņu spēli, kurā skolas absolventi – Latvi-
jas valsts basketbola izlases spēlētāji izaicina savu 
skolu uz basketbola spēli. Uz spēli skolas pārstāvjus 
izaicināja Latvijas basketbola izlases spēlētāji Raitis 
Grafs, Sandis Valters, Ingus Bankevics un citi pazīsta-
mi basketbolisti. Basketbola spēles mērķis ir uzturēt 
draudzīgas attiecības starp bijušajiem un esošajiem 
skolēniem, skolotājiem, kā arī celt Rīgas 99. vidussko-
las skolēnu pašapziņu. Rīgas 99. vidusskolas skolēnu 
un skolotāju apvienotā komanda Latvijas basketbola 
izlases spēlētāju izaicinājumu pieņēma.

7. Pasākumi futbolā

Pirms futbola sezonas atklā-
šanas Futbola klubs “Rīga” martā 
iepazīstināja sabiedrību ar saviem 
jaunajiem sadarbības partneriem – 

starptautisku Slovākijas kompāniju “Union Invest”, 
kura ražo un piedāvā dabīgus, bezalkoholiskus dzē-
rienus, kas īpaši paredzēti cilvēkiem ar pastiprinātu 
fizisko slodzi, piemēram, sportistiem. Preses konfe-
rencē kompānijas “Union Invest” pārstāvis uzsvēra, 
ka viens no kompānijas principiem ir palīdzēt un 
atbalstīt sporta klubus viņu ceļa sākumā gan Slovāki-
jā, gan ārpus tās. Slovāku kompāniju Latvijā pārstāv 
firma “Centrosport”, kuras direktors piedalījās pasā-
kumā. Viņi pastāstīja, ka veselīgo dabīgo dzērienu 
firma piedāvā arī vairākiem sporta klubiem Latvijā, 
un atzīmēja, ka laba sadarbība izveidojusies ar 30 
Rīgas skolām, kur bērniem kā alternatīva limonādei 
tiek piedāvāta šī produkcija.

Departaments organizēja Rīgas pilsētas 2007. ga-
da jaunatnes futbola čempionātu, kuru vadīja Rīgas 
Futbola federācija sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes 
futbola līgu. Šīs sacensības risinājās no aprīļa līdz 
augustam ar mērķi popularizēt futbolu Rīgas pilsē-

tas jaunatnes vidū, sekmēt jauno futbolistu meistarī-
bas izaugsmi, noskaidrot labākās komandas un veikt 
kandidātu atlasi jaunatnes izlašu komandām. Sacen-
sības notika piecās vecuma grupās: U–13 (1994. g. 
dz.), U–12 (1995. g. dz.), U–11 (1994. g. dz.), U–10 
(1997. g. dz.) un U–9 (1998. g. dz.). Čempionātā 
drīkst piedalīties tikai Latvijas Futbola federācijā 
licencētie futbolisti, citu klubu spēlētāju stažēšanās 
iespējama, noformējot stažiera karti.

Lai bērnu un jauniešu vidū popularizētu futbolu, 
kā arī aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, nodibinājums 
“Sporta klubs “Rīga”” aprīlī organizēja sacensības 
futbolā jauniešiem. Sacensības notika sporta bāzes 
“Arkādija” futbola laukumā, kurā ir mākslīgais se-
gums. Tajās piedalījās 1995. un 1996. gadā dzimušie 
sporta skolu un klubu komandu dalībnieki.

Septembrī Futbola kluba “Rīga” U–17 jau-
niešu un meiteņu futbola komandas Starptautis-
kajā futbola turnīrā Bulgārijā izcīnīja uzvaras. No 
5. Starptautiskā Bērnu un jauniešu futbola turnīra 
“Primorskas Kauss 2007” mūsu valsts pārstāvji at-
griezās ar divām zelta medaļām. FK “Rīga” U–17 
jaunieši, turnīrā startējot divās vecuma apakšgrupās 
(1990. g. dz. un 1991. g. dz.), 1990. gadā dzimušo 
jauniešu apakšgrupā spēcīgā konkurencē izcīnīja 
zelta medaļas un turnīra galveno balvu – “Primor-
skas kausu”. 1991. gadā dzimušo jauniešu apakšgru-
pā sešu komandu konkurencē sīvā cīņā tika iegūta 
4. vieta. Lai gan Bulgārijā meiteņu futbols nav visai 
populārs, uzaicinājumu piedalīties 2007. gada “Pri-
morskas Kauss” izspēlē saņēma FK “Rīga” meiteņu 
futbola komanda treneres Karīnas Šakurovas vadī-
bā. Saskaņā ar turnīra reglamentu FK “Rīga” mei-
tenes cīņā ar Lietuvas vienaudzēm izcīnīja četras 
uzvaras un ierindojās 1. vietā.

 8. Sacensības “Baltijas aplis 2007”

Departaments sadarbībā ar Latvijas Vingroša-
nas federāciju aprīlī organizēja sacensības “Baltijas 
aplis 2007”, kurš notika jau astoto pavasari. “Balti-
jas aplis” ir kā mākslas un dailes svētki ikvienam, jo 
pasākums kuplināts ar priekšnesumiem un paraugde-
monstrējumiem, kurus sniedz mākslas vingrošanas 
skolas un kolektīvi no visas Latvijas. Sacensību laikā 
skatītājiem ir arī iespēja apskatīt mākslinieku sarū-
pēto darbu izstādi. Jāatzīmē, ka šīs ir vienīgās tāda 
veida sacensības pasaulē, jo tajās līdzdarbojas un sa-
vus darbus kā balvas vingrotājām pasniedz Latvijā 
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pazīstami mākslinieki – J. Pīgoznis, J. Ģērmanis, 
J. Anmanis, M. Brodele, A. Rozenbergs u. c.

Rīgā sacensībās “Baltijas aplis 2007” par me-
daļām cīnījās 12 valstu labākās vingrotājas. Latviju 
šajās sacensībās pārstāvēja četras vingrotājas – Ma-
rina Kisluhina, Jeļena Meijerzone, Jana Isakova un 
Natālija Živceva.

Jau ceturto gadu notika mākslas vingrošanas 
sacensības “Mazās Fejas”, ko organizē Bērnu un 
jauniešu centrs “Bolderāja”. Šajās sacensībās tiek 
pārbaudīta jaunāko mākslas vingrotāju prasme, un 
tieši viņas var kļūt par sacensību “Baltijas aplis” da-
lībniecēm. Aprīlī sacensībās piedalījās 126 vingrotā-
jas (vecumā no 5 līdz 12 gadiem) no Rīgas, Salaspils, 
Ķekavas, Jūrmalas, Jelgavas un Tukuma.

Mākslas vingrošanas sacensības “Mazās Fejas”

 9. Pārdaugavas 10. sporta spēles

Aprīlis un maijs, kā ierasts, veltīts Pārdaugavas 
sporta spēlēm, ko organizē Departaments. Pārdauga-
vas spēlēs savu sportisko meistarību pārbauda Rīgas 
pilsētas iedzīvotāji, skolēni, strādājošie un pensionā-
ri, visi, kam tuvs aktīvs un sportisks dzīves veids. Sa-
censības guvušas lielu atsaucību, par to liecina fakts, 
ka vēlmi startēt tajās izsaka arī citi Rīgas rajoni un 
priekšpilsētas. Iepriekšējo reizi Pārdaugavas spēlēs 
uz starta izgāja gandrīz divi tūkstoši sportistu un spē-
kiem mērojās skolēni, studenti, sporta skolu audzēk-
ņi, valsts un pašvaldību iestāžu un firmu darbinieki.

Pārdaugavas 10. sporta spēļu dalībniekiem bija 
iespēja cīnīties deviņos sporta veidos. Individuālajos 
sporta veidos tiek pārstāvēts šahs, peldēšana, dam-
brete, jāšanas sports un minigolfs. Komandu sporta 
veidi šajās sacensībās pārstāvēti populārākajās spor-
ta spēlēs – futbolā un florbolā.

Šo spēļu dalībniekiem nav jābūt augstas kla-
ses atlētiem, jo spēļu pamatprincips – galvenais ir 
piedalīties.

10. Rīdzinieki – aktīvi skrējēji

Lai popularizētu skriešanas 
sportu Rīgas pilsētā, veicinot da-
lībnieku veselības stāvokļa uzlabo-
šanu un sporta meistarības izaug-

smi, nodibinājums “Sporta klubs “Rīga””, Depar-
taments un Latvijas Skriešanas centrs organizēja 
skriešanas sacensības “Arkādijas apļi”. Sacensībās 
iespējams piedalīties visiem interesentiem noteiktās 
vecuma grupās un distancēs. Sacensības skriešanā 
tiek organizētas Uzvaras parkā reizi mēnesī (aprīlī, 
maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī un oktobrī).

Aprīlī Rīgā ar plašu skolnieku līdzdalību nori-
sinājās pasākums “Pavasara kross kopā ar Jeļenu 
Prokopčuku”. Ikgadējo pavasara krosu organizēja 
Latvijas Skolu sporta federācija (LSSF) 60. skolu 
spartakiādes norises laikā. Viens no LSSF pasāku-
ma mērķiem bija veicināt jauniešu dalību pavasara 
krosā, lai pēc garās ziemas jaunieši aktīvāk pievēr-
stos sporta aktivitātēm svaigā gaisā. Krosā piedalījās 
labākās Latvijas rajonu un lielāko pilsētu skolu ko-
mandas, kopumā vairāk nekā 500 skolnieku.



III   2007. GADA APSKATS SPORTĀ 

58

Par pasākuma kulmināciju kļuva maratonistes 
Jeļenas Prokopčukas līdzdalība. Pavasara krosā da-
lībnieki startēja četrās vecuma grupās (no 1987. līdz 
1997. dzimšanas gadam). Uzvarētāju kārtā tika apbal-
votas skolu komandas: vidusskolu grupā – Zilupes 
vidusskola, Jēkabpils 3. vidusskola, Kārsavas vidus-
skola; pamatskolu grupā – Cieceres internātpamat-
skola, Pūres pamatskola, Preiļu 1. pamatskola; ma-
zo pamatskolu grupā – Drabešu internātpamatsko-
la, Popes pamatskola, Zaņas pamatskola; ģimnāziju 
grupā – Jūrmalas 1. ģimnāzija, Valkas 1. ģimnāzija, 
Jelgavas 1. ģimnāzija.

LSSF secinājums ir, ka sadarbībā ar profesio-
nāliem sportistiem var veicināt un piesaistīt lielāku 
mērķauditoriju pasākumiem un ka tādējādi jaunieši 
vairāk nodarbojas ar sportu un mazāk klaiņo pa 
ielām un viņiem nav laika dažādiem kaitīgiem iera-
dumiem.

Aprīlī Departaments organizēja sacensības kro-
sā Rīgas bērniem ar speciālām vajadzībām – Straz-
dumuižas internātvidusskolas, speciālo internātskolu 
un palīgskolu audzēkņiem. Krosā piedalījās Rīgas 
speciālo internātskolu un palīgskolu audzēkņi (mei-
tenes un zēni) divās vecuma grupās: jaunākā – līdz 
14 gadiem (dzimuši 1993. g. un vēlāk) un vecākā – 
no 15 gadiem (dzimuši 1992. g. un agrāk). Dalībnieki 
sacentās 300 m (jaunākai grupai) un 500 m (vecā-
kai grupai) krosa distancēs meitenēm un attiecīgi – 
500 m un 1000 m krosa distancēs zēniem.

Rīgā 1. maija stafetes skrējiens ir viens no tiem 
pasākumiem, kas rada svētku noskaņu. Jau vairā-
kus gadus Departaments sadarbībā ar Sporta klubu 
“Rīga” organizē tradicionālo ielu stafetes skrējienu, 
kurā ik gadu piedalās skolēni, studenti, uzņēmumu 
un firmu pārstāvji, dažādu klubu un veterānu ko-
mandas, kā arī Rīgas domes darbinieki un deputāti. 
Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt veselī-
gu dzīvesveidu un aktīvu atpūtu. 1. maija stafetes 
skrējiens Rīgā pulcēja vairāk nekā 1600 dalībnieku. 
Uzvaru ieguva: Rīgas Purvciema vidusskolas zēnu 
komanda (dzimuši 1992. un 1993. gadā) un Rīgas 
64. vidusskolas meiteņu komanda; Rīgas Purvciema 
vidusskolas zēnu komanda (dzimuši 1994. un 1995. 
gadā) un Friča Brīvzemnieka pamatskolas meiteņu 
komanda. Junioru grupā uzvaru zēnu konkurencē 
ieguva Āgenskalna Valsts ģimnāzijas audzēkņi, sa-
vukārt meiteņu konkurencē – Rīgas 47. vidusskolas 
komanda. Jauniešu grupā pirmo vietu ieguva Rīgas 
Valsts tehnikuma komanda, savukārt no jaunietēm 
spēcīgākās bija Rīgas 46. vidusskolas skolnieces.

Oktobrī Departaments rīkoja Rīgas domes bal-
vu izcīņas sacensības krosā un mācību iestāžu koman-
du kausu izcīņu krosa stafetēs. Sīkāka informācija 
nodaļā – Reģionālie sporta centri.

Novembrī Departaments organizēja ielu stafe-
tes skrējienu par godu Lāčplēša dienai. Ielu stafetes 
skrējiens tiek rīkots kopš 1999. gada un jau izveido-
jies par labu, sportisku tradīciju Vidzemes priekšpil-
sētā. Pasākums veltīts Lāčplēša dienai un tas ir veids, 
kā jauniešos raisīt patriotiskas jūtas, komandas cīņas 
garu un uzvaras prieku. Skrējienā piedalās skolu au-
dzēkņi no 1. līdz 12. klasei.

Par ceļojošo kausu, diplomiem un piemiņas 
balvām cīnījās Rīgas pilsētas skolu jauniešu koman-
das, veicot skrējiena distanci 7800 metru garumā. 
Ielu stafetes skrējienā piedalījās 168 Rīgas skolēni 
un 1. vietu ieguva Rīgas 49. vidusskolas komanda, 
2. vietu – Rīgas 64. vidusskola un 3. vietu – Rīgas 
Klasiskā ģimnāzija.

 11. Pasākumi velobraucējiem

Rīgas domes Izglītības, jaunatnes lietu un spor-
ta komiteja ir akceptējusi jaunizveidoto bērnu un 
jaunatnes programmu riteņbraukšanā. Tādējādi šim 
sporta veidam ir pievērsta lielāka uzmanība un ak-
tivitātes.

Vairāk nekā pustūkstotis dažnedažādu velobrau-
camrīku vadītāju – šosejnieku un krosistu no 80 Lat-
vijas skolām kopš aprīļa sākuma piedalījās divreiz 
nedēļā notiekošajās Rīgas Jauno tehniķu centra rī-
kotajās “Riteņvasara – 2007” velosacensībās Uzvaras 
laukuma un Bieriņu trasēs. “Riteņvasara – 2007” ve-
losacensību finišs notika oktobrī, un šīs sacensības 
var uzskatīt par neoficiālām tautas klases meistarsa-
cīkstēm skolēniem, jo piedalīties sev līdzīgo vecuma 
un tehnikas grupās var ikviens, pat trīsriteņa pilots. 
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“Riteņvasara – 2007” sacensībās Rīgas skolas un indi-
viduālo vērtējumu līderi īsi pirms sezonas noslēguma 
masveidīgākajās klasēs ierindojās šādi:

Ātrumsacīkstes Uzvaras laukumā:
· rezultatīvākās skolas – Friča Brīvzemnieka pamat-

skola, Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas 47. vidusskola, 
Rīgas Kultūras vidusskola;

· aktīvākās skolas – Friča Brīvzemnieka pamatskola, 
Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas 47. vidusskola, Rīgas 
Kultūras vidusskola, Rīgas Kristīgā vidusskola;

· individuālie laureātu kandidāti – Kalnu divriteņi 
(MTB) – Kaspars Miezis un Didzis Krogzems (Fri-
ča Brīvzemnieka pamatskola), Jānis Keišs (Rīgas 
Kultūras vidusskola), Uldis Reiters (Rīgas 28. vidus-
skola), Patrīcija Ozola (Rīgas Kristīgā vidusskola), 
Jekaterina Ivanova (Rīgas 72. vidusskola), Alise 
Kozlova (Rīgas Angļu ģimnāzija), Anete Priedīte 
(Rīgas 90. vidusskola), Madara Zvīne (Rīgas Fran-
ču licejs); BMX – Rihards Kokarēvičs, Anna Holber-
ga un Signe Rozenberga (Rīgas Angļu ģimnāzija), 
Didzis Krogzems (Friča Brīvzemnieka pamatskola), 
Patrīcija Ozola (Rīgas Kristīgā vidusskola), Edvīns 
Zilbereizens (Rīgas 47. vidusskola), Patrīcija Kurci-
ša (Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskola).

Velokrosa sacensības Rīgā, Bieriņu trasē:
· rezultatīvākās skolas – Friča Brīvzemnieka pamat-

skola, Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas 47. vidusskola, 
Rīgas Kultūras vidusskola, Rīgas 61. vidusskola;

· aktīvākās skolas – Rīgas Angļu ģimnāzija, Friča 
Brīvzemnieka pamatskola, Rīgas 47. vidusskola, 
Rīgas 61. vidusskola, Rīgas 100. vidusskola;

· individuālie laureātu kandidāti – Kalnu divriteņi 
(MTB) – Kaspars Miezis un Didzis Krogzems (Fri-
ča Brīvzemnieka pamatskola), Oskars Lipovskis 

(Rīgas Angļu ģimnāzija), Jānis Keišs (Rīgas Kultū-
ras vidusskola), Mārtiņš Straume (Rīgas 47. vidus-
skola); BMX – Rihards Kokarēvičs (Rīgas Angļu 
ģimnāzija), Didzis Krogzems (Friča Brīvzemnieka 
pamatskola), Dāvis Lielturks (Rīgas 100. vidussko-
la), Edvīns Zlibereizens un Aivis Liepa (Rīgas 47. 
vidusskola).

Septembrī tika dots starts 24. Rīgas velomarato-
na Tautas braucienam. Pie “Arēnas Rīga” (Grostonas 
ielā) bija velomaratona starts un finišs. Kopējais tra-
ses garums sasniedza 35 km. Sacensībās varēja pieda-
līties arī bērni, sākot no septiņu gadu vecuma, un 
bērnu sacensību trases apļa garums bija 1,1 km. Velo-
maratonā startēja gandrīz 600 velomīļu, savukārt bēr-
nu sacensībās piedalījās 47 mazie braucēji. Ātrākais 
vīriešu konkurencē bija Egons Rozenfelds, kurš 24 
km distanci pieveica 33 minūtēs un 59 sekundēs. Pir-
mā no dāmām finišēja Līga Bitmene. Trīs ātrākajām 
dāmām (Līga Bitmene, Jeļena Dovgaļuka un Vita 
Zorģe) un kungiem (Egons Rozenfelds, Aleksandrs 
Aleksandrovs un Ingus Eislers) Rīgas domes priekšsē-
dētājs Jānis Birks pasniedza Rīgas mēra kausu.

 12. Sacensības skrituļslidošanā

Popularizējot veselīgu dzīvesveidu, maijā skrituļ-
slidotāji piedalījās skrituļslidošanas sacensībās “Me-
žaparks rullē!!!”. Kopumā piedalījās 56 dalībnieki 
un tika pārstāvētas 12 komandas. Dalībnieki startēja 
četrās vecuma grupās, atsevišķi – zēni un meitenes. 
Lai gan 7–9 gadu veci bērni oficiāli startēt nevar, sa-
censībās viņi tomēr piedalījās.

Aktīvie skrituļotāji

Departaments sadarbībā ar nodibinājumu “Spor-
ta klubs “Rīga”” un sporta preču veikalu SKI – BOX 
organizēja Rīgas Kausu izcīņas sacensības skrituļsli-
došanā trīs posmos 1. jūlijā, 21. jūlijā un 26. augustā 
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Uzvaras bulvārī. Sacensībās piedalījās dalībnieki no 
Rīgas un citām Latvijas vietām, kā arī pārstāvji no 
Lietuvas. Dalībnieki startēja dažādās vecuma grupās. 
Rīdzinieki, kuri ieguva pirmās vietas: Patriks Ozols, 
Sonija Askinezere (līdz 6 gadu vecumam), Emils Eih-
manis (7–8 g. v. grupā), Elvis Opmanis (9–10 g. v. 
grupā), Liene Bondare (11–12 g. v. grupā), Anna 
Bondare (13–15 g. v. grupā), Lauris Bitenieks, Katrī-
na Kotello (20–29 g. v. grupā), Raimonds Aļuskins 
un Inta Bule-Biteniece (30 g. v. un vairāk).

 13. Sporta nominācija  
audzēkņiem un pedagogiem

Jau ceturto reizi ga-
da nogalē Departaments 
izvērtēja izglītības iestā-
žu audzēkņu un pedago-
gu sasniegumus sportā, 
izteica atzinību un ap-
balvoja veiksmīgākos. 
Nominācijai varēja iz-
virzīt Rīgas pašvaldības 
izglītības iestāžu audzēk-
ņus un pedagogus, kuri 
2006.–2007. mācību ga-
dā ir sasnieguši augstus 

darba rezultātus, veicinājuši sporta attīstību Rīgā un 
nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Pretendentus pietei-
ca vairākām sporta nominācijām: “Labākais sporta 
skolotājs,” “Labākais treneris”, “Labākais sportists”, 
“Labākā sporta spēļu komanda”, “Labākais sporta 
skolas darbinieks (izņemot trenerus)”, “Labākais 
vispārizglītojošās skolas (arī internātskolas) direk-
tors – skolas sporta dzīves atbalstītājs”, “Labākais 
sportists – bērns ar īpašām vajadzībām”, “Gada tre-
neris” un “Gada sportists”.

Nominācijas mērķis – novērtēt padarīto un iepa-
zīstināt rīdziniekus ar labāko gada veikumu sporta 
jomā.

Nomināciju ieguvējus uzrunā žurnālists  
un sporta komentētājs Gunārs Jākobsons

Labākais treneris – Jevgēnijs Puhovs, 
Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola



III   2007. GADA APSKATS SPORTĀ

61

(vieglatlētika), Romāns Grjaznovs (grieķu/romiešu 
cīņa), Leonīds Maslovs (galda teniss), Elvijs Misāns 
(vieglatlētika), Gabriela Ņikitina (peldēšana), Alek-
sejs Smirnovs (labākais sportists bērniem ar speciā-
lām vajadzībām), Krists Straume (airēšana), Kris-
taps Supe (florete), Katrīna Šķiņķe (šahs), Anato-
lijs Tarasovs (orientēšanās), Dmitrijs Trefilovs (spor-
ta vingrošana) un Jānis Zariņš (lidmodelisms);

· Labākā sporta spēļu komanda – Bērnu un jaunat-
nes sporta skolas “Rīdzene” 1988. un 1989. gadā 
dzimušu meiteņu basketbola komanda;

· Labākais sporta skolas darbinieks – Nadežda Kav-
taskina (Rīnūžu vidusskolas direktora vietniece 
saimnieciskajos jautājumos), Dzintra Matīse (Ri-
teņbraukšanas kluba “Marss” mācību daļas vadī-
tāja) un Aija Roska (Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas “Jugla” mācību daļas vadītāja);

Nominācijas saņēma:

·Labākais sporta skolotājs – Margarita Brozovska 
(Rīgas Purvciema vidusskola);

·Labākais treneris – Aigars Aglenieks (Bērnu un 
jaunatnes sporta skola “Rīdzene”), Lilita Bergval-
de (Bērnu un jaunatnes sporta skola “Rīdzene”), 
Gatis Berķis (Bērnu un jauniešu centrs “IK Au-
seklis”), Aleksandrs Dobraseļskis (Rīgas Vingro-
šanas skola), Irina Ivanova (Rīgas 37. vidusskola), 
Jānis Krišlauks (Riteņbraukšanas klubs “Marss”), 
Aivars Liniņš (Rīgas Volejbola skola), Mārīte 
Lūse (Bērnu un jauniešu centrs “IK Auseklis”), 
Jevgēnijs Puhovs (Rīgas nedzirdīgo bērnu internāt-
pamatskola) un Leonīds Strekalovskis (Sporta sko-
la “Arkādija”);

· Labākais sportists – Indulis Bekmanis (riteņbrauk-
šana), Kaspars Daugaviņš (hokejs), Daniela Fecere 

RD IJSD Sporta pārvaldes priekšnieks K. Villerušs sveic 
nomināciju saņēmējus

Labākie sporta spēļu komandu treneri

 
Sporta nominācijas pasākuma noslēgums
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· Labākais vispārizglītojošās skolas direktors-sporta 
dzīves vadītājs – Svetlana Semenko (Rīgas Zolitū-
des ģimnāzijas direktore);

· Gada sportists – Krists Straume (airētājs);

· Gada treneris – Aigars Aglenieks (Bērnu un jau-

natnes sporta skolas “Rīdzene” smaiļošanas un ka-
noe airēšanas nodaļas treneris).

Sporta nominācijas svinīgais pasākums, pirmo 
vietu ieguvēju apbalvošana un laureātu atzīmēšana 
notika Rīgas Latviešu biedrības namā.

RD Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejas  
priekšsēdātājs Juris Zaķis nomināciju pasniedz  

Rīgas Zolitūdes ģimnācijas direktorei Svetlanai Semenko

Nomināciju ieguvējus sveic RD priekšsēdētāja vietnieks 
A. Ludviks

Gada treneris – Aigars Aglenieks Sporta nominācijas pasākuma noslēgums
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2008. gadā turpināsies darbs pie izglītības iestāžu 
infrastruktūras sakārtošanas, jaunu vietu atvēršanas 
pirmsskolas izglītības iestādēs, jaunatnes nodarbinā-
tības, sabiedrisko un sporta aktivitāšu veicināšanas. 
Nozīmīgu darbu šo uzdevumu īstenošanā veic Izglī-
tības, jaunatnes un sporta departamenta darbinieki 

sadarbībā ar citām Rīgas domes struktūrvienībām un 
pateicoties Rīgas domes deputātu atbalstam.

Ar 2008. gada darbiem un aktivitātēm varēs 
iepazīties nākamajā gadagrāmatā, bet līdz tam – laip-
ni lūdzam mūsu Klientu apkalpošanas centrā!




