
JūLiJS/auGuStS 2015
Nr. 7/8 (241/242)

SeKMīGu JauNO Mācību GaDu – MazieM uN LieLieM!



Andris Jaunsleinis,

LPS priekßsédis

KOPīGāS iNteReSeS 
PaŠVaLDību buDŽetieM

Katru gadu LPS vienošanās un domstarpību protokolā ar Ministru kabinetu centrālā vieta ir jautājumam par 
finansējuma sadali starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem.
No pašvaldību puses uzstādījums ir vienkāršs – nodrošināt pašvaldībām stabilu, prognozējamu un funkcijām un 
pienākumiem atbilstošu ieņēmumu bāzi. No valdības puses katru gadu vērojama vēlme paplašināt savus resur-
sus uz pašvaldību rēķina.

Kopš Latvijas Republikas atjaunošanas valstij vienmēr bijušas gan neatliekamas prioritātes (Krievijas armijas izve-
šana, banku krīzes pārvarēšana, iestāšanās NATO un ES, iestāšanās eirozonā, glābšanās no pasaules ekonomis-
kās krīzes), gan neatliekamas saistības (piemēram, skolotāju un mediķu algas). Ik reizi tika izvirzīts piedāvājums 
samazināt pašvaldību budžetus un atrisināt kādu kārtējo problēmu.

Eiropas Vietējo pašvaldību hartas radītāji labi apzinājās, ka pastāv un pastāvēs šāda centrālās valdības vēlme. 
Tāpēc hartā tika iestrādāts valsts un pašvaldību finanšu proporcionalitātes princips (9. panta pirmie divi punkti) – 
pašvaldību politika un valsts politika jāfinansē proporcionāli kompetencei un attieksmei jābūt vienādai (valsts 
ekonomiskā politika nedrīkst būt dažāda pret valsts un pašvaldību pienākumiem). Oktobra vidū būs šīs hartas 
30. gadadiena, un daudzās valstīs tā palīdzējusi saglabāt līdzsvaru starp centrālās, reģionālās un vietējās varas 
vēlmēm palielināt savu ietekmi, tās principi atkal un atkal ir jāaizstāv pēc katrām vēlēšanām.

Arī pašlaik valdībai ir svarīgas prioritātes – nostiprināt valsts aizsardzības spējas un ievērot savas saistības finanšu dis-
ciplīnas jomā. Tā atliek sociāli un ekonomiski neatliekamu problēmu risinājumus, lai izpildītu ES noteiktos taupības 
kritērijus. Ja katru reizi šādā situācijā pašvaldības padotos valdības spiedienam, tad šobrīd pašvaldību budžets būtu 
daudzkārt mazāks un lielākā daļa teritoriju iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu vispār netiktu sniegti.

Tāpēc mūsu pamatnostādnes:
procentuālais nodokļu pieaugums pašvaldību budžetā nav mazāks par procentuālo nodokļu pieaugumu - 
valsts budžetā (kā minimums jāsaglabā 80% atskaitījuma likme pašvaldībām no iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa (IIN) vai atskaitījuma likme jāpalielina līdz 83%, ja tiek samazināta IIN likme no 23 procentpunktiem līdz 22 
procentpunktiem);
ja tiek pieņemti lēmumi, kas izraisa pašvaldību budžeta izdevumu palielināšanos nākamajā gadā vai vidējā - 
termiņā, tad tiek nodrošināts atbilstošs ieņēmumu pieaugums (piemēram – pedagogu algu reformas gadījumā 
pirmsskolas pedagogiem nepieciešami vismaz 13 miljoni eiro 2016. gadā un vismaz 38 miljoni eiro 2017. gadā).

Jāņem vērā, ka darbaspēka nodokļu reformas rezultātā pašvaldības kopš 2013. gada jau ir zaudējušas vairāk nekā 
140 miljonus eiro, bet, samazinot nodokļa likmi vēl par vienu procentpunktu bez kompensācijas, zaudējumi 
pārsniegtu jau 200 miljonus eiro.

Katrai pašvaldībai un dažādām pašvaldību grupām ir savas konkrētas intereses. Taču ikgadējās sarunās mūsu 
spēks vai vājums ir atkarīgs no spējas aizstāvēt pašvaldību kopīgo finanšu apjomu. Bez reālas finanšu decentrali-
zācijas nav iespējama ne administratīvā decentralizācija, ne mūsdienīga demokrātija.
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vēsture

aivars janelsītis,
siguldas un Latvijas 
vēstures entuziasts

Pārskatot svarīgos notikumus un norises mūsu 
valsts tapšanā un likteņgaitās, nākas atzīt, ka līdz
tekus allaž daudzinātajam 18. novembrim un 4. 
maijam negaidīti daudz latvijai svarīgu un liktenīgu 
notikumu saistās ar vienu gada mēnesi – augustu. 
Šāgada augusta numurā atskatīsimies uz dažiem no 
tiem. lai atgādinātu un rosinātu pārdomas.

1915. gads
1. augusts. krievijas cara valdība ir piekritusi, un 
ģenerālis M. Aleksejevs izdevis pavēli, dodot atļauju 
dibināt latviešu strēlnieku bataljonus.
12. augusts. sākās brīvprātīgo pieņemšana un reģis-
trācija Rīgā, tērbatas ielā 1/3, bet drīz – arī citur 
Latvijā. tika izveidoti pirmie divi bataljoni, pēc 
tam – vēl seši. vēlāk, jau cīņu gaitā, tie pārtapa 
strēlnieku pulkos, kas cīnījās par savu zemi un 
stiprināja tautas nacionālo pašapziņu. strēlnieki un 
viņu varonība iemūžināti Aleksandra Čaka poēmā 

“Mūžības skartie” un Aleksandra grīna romānā 
“dvēseļu putenis”.

1920. gads
3. un 4. augusts. bulduros notika piecu valstu – 
igaunijas, Latvijas, Lietuvas, polijas un somijas kon-
ference ar mērķi izveidot šo valstu politisku, militāru, 
saimniecisku un kulturālu apvienību, kas būtu vērsta 
pret krieviju un vāciju.
11. augusts. Rīgā tika parakstīts Miera līgums starp 
Latviju un padomju krieviju, kas garantēja Latvijai 
suverenitāti un neatkarību uz mūžīgiem laikiem. 
diemžēl šie “mūžīgie laiki” ilga tikai 20 gadus. Ar šo 
līgumu Latvijas sastāvā iekļāva Abrenes apriņķi, ko pēc 
otrā pasaules kara pievienoja pleskavas apgabalam.

1939. gads
23. augusts. Maskavā tika parakstīts sadarbības līgums 
starp vāciju un padomju savienību, kā arī šā līguma 
slepenais protokols ar pievienoto karti. tajā bija 
iezīmētas robežas polijas un baltijas valstu sadalīju-
mam, nosakot ietekmes sfēru šo teritoriju turpmā-
kai pa kļautībai. vēsturē šis līgums tiek saukts par 
Molotova–Ribentropa paktu.
Jau pēc nedēļas – 1. septembrī sākās otrais pasaules 
karš, un polijas teritorija tika sadalīta saskaņā ar sle-
penajā protokolā noteiktajām robežām. Arī baltijas 
valstu liktenis jau bija izlemts. Latvijas pakļaušanas 
plāns Maskavā jau bija izstrādāts, pamatos tas balstī-
jās uz militārā spēka izmantošanu, tomēr tā realizācija 
sākās pakāpeniski.

latvijai liKteNĪgais augusts
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Latvijai piedāvāja noslēgt savstarpējās palīdzības līgu-
mu. sarunas sākās 2. oktobrī. to gaitā tika ultimatīvi 
paziņots, ka psRs drošībai esot nepieciešamas militā-
rās bāzes Liepājā un ventspilī, kā arī piekrastes terito-
rija starp ventspili un pitragu krasta artilērijas pozīciju 
ierīkošanai. garnizona skaitliskais sastāvs bija ap 25 
tūkstošiem vīru. pozitīva atbilde no Latvijas tika prasī-
ta 48 stundu laikā.
5. oktobrī puses noslēdza “savstarpējās palīdzības 
paktu starp Latviju un psRs”, kas ieguva bāzu līguma 
nosaukumu.
Jau 30. oktobrī pirmās sarkanarmijas daļas ieradās 
Latvijā. komandieru rīcībā bija 1938. gadā izdotās sle-
penās kartes, kurās mūsu valsts teritorija jau nosauk-
ta par Latvijas psR. tādu karti var redzēt Mores 
kauju muzejā. būtībā tas bija labi sagatavots desants 
pakļaušanas plāna realizācijai, kā to apstiprināja noti-
kumi pēc astoņiem mēnešiem.

1940. gads
pagājis gads, kopš parakstīts Molotova–Ribentropa 
pakta slepenais protokols, baltijas valstis jau okupē-
tas un zaudējušas suverenitāti. No jūnija līdz augus-
tam bija notikušas parlamenta vēlēšanas, ja tās par 
tādām vispār var saukt. pie varas – jauna valdība. 
kārlis Ulmanis, daļa ministru un armijas augstākie 
virsnieki jau apcietināti. tika veidota delegācija, lai 
dotos uz Maskavu un “lūgtu uzņemt Latviju brālīgo 
republiku saimē”.
5. augusts. Ar psRs Augstākās padomes lēmumu 
Latvija tika uzņemta psRs sastāvā kā viena no 16 
republikām.

1944. gads
augustā otrā pasaules kara frontes līnijas pilnībā 
bija aptvērušas visu Latvijas teritoriju, notika smagas 
kaujas, bet civiliedzīvotāji devās bēgļu gaitās. Abas 
armijas – gan aizejošā, gan uzbrūkošā – mobilizēja 
puišus un tūlīt nosūtīja kaujā. varonīgi cīnījās latvie-
šu leģionāri (to pierāda kaujas Lubānas augstienē, 
pie Mores un visbeidzot – kurzemē). viņi cerēja, ka 
izdosies atkārtot 1919. gada notikumu gaitu un Latviju 
varēs atbrīvot no abiem iekarotājiem.

1987. gads
23. augusts. Molotova–Ribentropa pakta 48. gadadie-
nas piemiņai organizētā ziedu nolikšana pie brīvības 
pieminekļa beidzās ar plašiem arestiem tupat, piemi-
nekļa pakājē.

1989. gads
23. augusts. No tallinas līdz viļņai, rokās sadevušies, 
tūkstošiem cilvēku veidoja “baltijas ceļu”, prasot brī-
vību baltijai. siguldieši austrumos sarokojās ar līgat-
niešiem, rietumos, aiz Lorupes gravas – ar inčukalnie-
šiem. Un tā visā šosejas garumā – kaimiņš ar kaimiņu, 
no robežas līdz robežai.

1990. gads
23. augusts. tautas fronte un Latvijas pašvaldības aktī-
vi iesaistījās visu trīs baltijas valstu (igaunijas, Latvijas 

un Lietuvas) kopīgā akcijā, atgādinot pasaulei par 
nelikumīgā Molotova–Ribentropa pakta noslēgšanu 
1939. gadā. Akcija sākās pulksten 19.30, kad igaunijā 
skanēja baznīcu zvani un tika iedegti ugunskuri. tas 
pats 19.45 turpinājās Latvijas teritorijā, bet plkst. 20 
– Lietuvā. zvanu skaņas un ugunskuri atgādināja par 
noziedzīgā pakta noslēgšanu pirms 51 gada, kas nesa 
lielākos cilvēku upurus 20. gadsimtā. pie karogiem 
todien plīvoja sēru lentes.

1991. gads
sevišķi spraigi notikumi risinājās augustā pirms 24 
gadiem.
bija pārdzīvotas barikāžu dienas un naktis, aizstāvēta 
ar 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarāciju uzsāk-
tā brīvības un valstiskuma atjaunošana. Un tad pēkšņi 
– jauni draudi mūsu brīvībai.
19. augusts. Maskavā sākās pučs. varu pārņēma 
valsts ārkārtējās situācijas komiteja, kas visā padomju 
savienībā izsludināja ārkārtas stāvokli. īpašās nozī-
mes milicijas – omoniešu vienības un militārie spēki 
ieņēma visus stratēģiski svarīgākos objektus Rīgā 
un Latvijā. Latvijas Republikas Augstākā padome 
un Ministru padome vērsās pie Latvijas tautas ar 
aicinājumu sākt nevardarbīgu pretošanos saskaņā 
ar Latvijas tautas frontes izstrādāto nevardarbīgās 
pretošanās taktiku, izteiktu “Aicinājumā X stundai”, 
un nesadarboties ne ar kādiem nelikumīgiem veido-
jumiem.
Atšķirībā no 1991. gada janvāra notikumiem, kad 
mūsu liktenis izšķīrās šeit pat baltijā – Rīgā, viļņā 
un tallinā, augusta puča laikā no 19. augusta rīta 
līdz 21. augusta pēcpusdienai baltijas valstu un visas 
psRs liktenis izšķīrās Maskavā. Latvijas tautas fronte 
sāka pāriet uz darbu pagrīdes apstākļos, cenšoties 
pasargāt un organizēt cilvēkus darbam šajos sarež-
ģītajos apstākļos. viens no svarīgākajiem uzdevu-
miem – informēt sabiedrību par notiekošo un par 
Latvijas Republikas Augstākās padomes un valdī-
bas rīcību, jo tobrīd pastāvēja pilnīga informāci-
jas blokāde. toreizējo krievijas federācijas pirmo 
prezidentu borisu Jeļcinu atbalstošie spēki, tajā 
skaitā armijas vienības, 21. augustā Maskavā sāka 
gūt pārsvaru, un pēcpusdienā pučistu spiediens 
atslāba, tika atbrīvotas ieņemtās radio un televīzi-
jas ēkas, sakaru centri Rīgā un Latvijā. īpašās nozī-
mes milicijas vienības un padomju armijas vienības  
atkāpās.
23. augusts. gar ceļu no tallinas līdz Rīgai un tālāk 
līdz viļņai dega ugunskuri. Šo akciju baltijas valstu 
tautas kustības bija iecerējušas kā protestu pret drau-
došo komunistisko reakciju. taču notika tā, kā liktenis 
bija lēmis: sakarā ar puča izgāšanos protesta akcija 
pārvērtās par baltijas tautu triumfa un svētku brīdi. 
bija pienācis faktiskās neatkarības laiks.
Šajā dienā islande pirmā no pasaules valstīm atzina 
Latvijas Republikas valstisko neatkarību, bet nākama-
jā dienā, 24. augustā, boriss Jeļcins parakstīja dekrētu 
par igaunijas, Latvijas un Lietuvas valstiskā statusa 
atzīšanu. Līdz 18. septembrim to bija izdarījušas jau 
79 valstis.



vēsture

LOGS4

ieskatoties dienasgrāmatas ierakstos, var precīzāk 
restaurēt to dienu satraucošos notikumus.

19. augusts

Rīta programmā radio pēkšņi sniedz paziņojumu, ka 
Maskavā noticis militārs pučs. Varu valstī pārņēmusi 
Genādija Janajeva vadītā Valsts ārkārtējā stāvokļa komi-
teja. Rīgas ielās bruņumašīnas un armijas vienības.
Plkst. 16.00. Radio izskan Anatolija Gorbunova un 
Ivara Godmaņa paziņojums par notikušo Maskavā, ka 
Latvijā ārkārtējais stāvoklis netiks noteikts un ka vienī-
gais likumīgais varas avots Latvijā ir pati Latvijas tauta.
Plkst. 17.30. Maskavas radio informē, ka Mihails 
Gorbačovs veselības stāvokļa dēļ nevar pildīt PSRS 
prezidenta pienākumus. Tos sāk pildīt viceprezidents 
Genādijs Janajevs. No pulksten 14.00 visā valstī ieviests 
ārkārtējais stāvoklis, izveidota komiteja, kuras lēmumi ir 
obligāti visā PSRS teritorijā.
Plkst. 18.00. Alfrēds Rubiks paziņo, ka Latvijā vara pār-
iet Sabiedrības glābšanas komitejas rokās.
Plkst. 19.00. Latvijas Republikas Augstākās Padomes 
ārkārtas sēde.
Plkst. 19.20. Radio ziņo, ka ieņemti Latvijas Televīzijas 
centra pirmie stāvi.
Plkst. 19.30. Romualds Ražuks pa radio nolasa Latvijas 
Tautas frontes (LTF) valdes paziņojumu, ka X stunda ir 
situsi. Ziņo, kas jādara un kā jārīkojas.
Plkst. 20.15. Radio ziņo, ka Maskavā ceļ barikādes.
Plkst. 20.50. Ļeņingradā arī ieņemta televīzijas ēka. 
Vairs nevar piezvanīt uz citām republikām.
Plkst. 23.00. Ieņemta Kauņas televīzija. No Ādažiem 
izbraukusi bruņutehnika.
Plkst. 23.05. Sašauts mikroautobuss, nogalināts šoferis 
un ievainots līdzbraucējs.
Plkst. 23.10. Ieņemta milicijas skola, LTF mītne, padzīti 
darbinieki. Visu nakti radio nepārstāj sniegt paziņoju-
mus.

20. augusts

Plkst. 00.15. Juris Podnieks filmējis uzbrukumu 
Televīzijas centram, viņam atņemta videokamera.
Plkst. 01.30. Radiostacija “Majak” ziņo, ka Maskavā 
aizliegts rīkot mītiņus. Aizliegts izdot vairākas avīzes.
Plkst. 02.00. Uz Salu tilta bruņutransportieri.
Plkst. 04.55. Tiek ieņemts radionams, bet raidījumus 
uzsāk pagrīdes raidstacija.

Plkst. 07.20. Ziņu kopsavilkumā paziņojums, ka Latvija 
ir atgriezta no ārpasaules. Ielās – armijas vienības, lido 
helikopteri, tiek nomestas interfrontes skrejlapas.
Plkst. 12.00. Un tā visu dienu satraucošas ziņas. 
Maskavā tanku kolonnas komandieris paziņojis, ka 
necīnīsies pret tautu.
Plkst. 18.00. Maskavā darbu atsākusi neatkarīgā radio-
stacija “Eho Moskvi”.
Plkst. 21.00. Centrālā televīzija vakara ziņās informē 
par notikumiem Maskavā un citur.

21. augusts

Plkst. 8.00. Grūti uztvert Rīgas radio, beidzot izdo-
das kaut ko sadzirdēt. Maskavā tanki atkāpjoties no 
Krievijas Augstākās Padomes ēkas. Priekšpusdienā vēl 
pienāk satraucošas ziņas. Maskavā ir upuri.
Plkst. 16.00. Radio informē, ka pučistu vadoņi devušies 
uz Vnukovas lidostu. Jeļcins devis pavēli viņus arestēt. 
Armija un maskavieši viņu pilnīgi atbalsta. Pučs izgāzies.
Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēmusi konsti-
tucionālo likumu par LR valstisko statusu.

No to dienu notikumiem pagājuši 24 gadi. 
Dziesmotais, nevardarbīgais ceļš uz neatkarības 
atgūšanu bija nesis savus augļus – neatkarība kļuva 
par realitāti. Savu ieguldījumu ceļā uz neatkarību 
deva tautfrontieši, tautas padomju deputāti, daudzie 
aktīvisti visā Latvijā.

2015. gada 1. augusts

Rīgā pirmoreiz notika plaši latviešu strēlnieku simtga-
dei veltīti tautas un armijas svētki ar valsts augstāko 
amatpersonu piedalīšanos. elizabetes un tērbatas 
ielu stūrī atklāja Latviešu strēlnieku bataljonu orga-
nizācijas komitejai veltīto piemiņas plāksni, pēc tam 
notika koncerti vērmanes dārzā un 11. novembra 
krastmalā, kā arī tautas un armijas gājiens un bruņoto 
spēku paraugdemonstrējumi. Attieksme pret latviešu 
strēlniekiem nav bijusi viennozīmīga, tāpēc svarīgi, ka 
valsts augstākās amatpersonas vairākkārt uzsvēra, ka 
latviešu strēlnieku bataljona izveide bija valsts militā-
rais pirmsākums.

foto autors: toms Kalniņš, 
Latvijas valsts prezidenta kanceleja
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maija Pētermane,
Lps padomniece 
sabiedrisko attiecību 
jautājumos

sarunas ar ministrijām

lPs un Kultūras ministrijas sarunas

3. jūlijā Latvijas pašvaldību savienības (Lps) un 
kultūras ministrijas (kM) ikgadējās sarunās vienojās 
meklēt risinājumu kultūrizglītības finansēšanas prob-
lēmai, kā arī izskatīja jautājumu par dziesmu un deju 
svētku nepārtrauktības nodrošināšanu un gatavoša-
nos Latvijas valsts simtgadei.

viena no karstākajām diskusiju tēmām bija par finan-
sējumu profesionālās ievirzes izglītības programmām 
kultūras jomā, kur jau ilgāku laiku nav skaidrības par 
finansējuma sadalījumu. Šāgada sākumā Lps izglītības 
un kultūras komiteja norādīja uz nepietiekamo finan-
sējumu mūzikas un mākslas skolām, ņemot vērā, ka 
Ministru kabineta un Lps domstarpību un vienošanās 
protokolā tam paredzēts 100% valsts finansējums, 
bet realitātē visi līdzekļi netiek saņemti. Ar pašreizējo 
audzēkņu skaitu (apmēram 23 000 bērnu) papildus 
būtu nepieciešami pieci miljoni eiro gadā.

kultūras ministre Dace 
melbārde uzsvēra, ka Latvija ir 
viena no retajām valstīm, kur 
tik lielā apmērā tiek finansēta 
mākslas un mūzikas profesio-
nālā izglītība, un šajā procesā 
tomēr jāiesaistās arī pašvaldī-
bām un vecākiem.

sarunu rezultātā Lps un kM vienojās veidot darba 
grupu, kas izstrādās konkrētus nosacījumus mērķdo-
tācijām profesionālās ievirzes izglītības programmām, 
definējot valsts pasūtījumu un procentuālo finansēju-
ma sadalījumu starp valsti un pašvaldībām.
sarunu prezentācijas un tikšanās videoieraksts atro-
dams Lps mājaslapā – ziņu sadaļas arhīvā un sadaļā 
– Videoieraksti.

lPs un satiksmes ministrijas sarunas

turpat meklējiet arī saistītos materiālus un videoie-
rakstu no Latvijas pašvaldību savienības un satiksmes 
ministrijas (sM) sarunām, kas notika 19. augustā.
Lps un sM ikgadējo sarunu darba kārtībā bija finan-
sējuma iespējas valsts un pašvaldību autoceļiem, 
sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana, kā 
arī citi kopīgi risināmi jautājumi.
dienu iepriekš – 18. augustā notika Lps priekšsēža 
andra jaunsleiņa un satiksmes ministra anrija matīsa 
tikšanās, lai jau pirms sarunām pārrunātu būtiskākās 
tēmas un iezīmētu kopīgo viedokli.

bez vietējo ceļu sakārtošanas valstij neizdosies īstenot 
nospraustās četras prioritātes – aizsardzību, drošību, 
izglītību un veselības aprūpi – tā uzskata gan Latvijas 
pašvaldību savienība un tās vadītājs, gan satiksmes 
ministrs. satiksmes ministrija nākamā gada budžetā 
papildus jau noteiktajai bāzei prasīs vēl 34 miljo-
nus eiro vietējo ceļu un avārijas stāvoklī esošo tiltu 
sakārtošanai (patlaban bāze ir vairāk nekā 199 miljoni 
eiro, no kuriem 46,68 miljoni ir pašvaldību vietējiem 
ceļiem). diemžēl vietējo ceļu sakārtošanai es finan-
sējums nav pieejams, izņemot tiem ceļiem, kas ved 
uz lauku saimniecībām vai vietējiem uzņēmumiem. 
savukārt to ceļu sakārtošanai, kas ved uz izglītības 
iestādēm, finansējumu atliek lūgt no valsts.
viens no sarunu tematiem bija arī izdevumu kom-
pensēšana par sabiedriskā transporta pasažieriem, 
kuriem pienākas atvieglojumi. Lai kompensētu izde-
vumus, kas radušies saistībā ar tarifu palielināšanu 
Rīgā un Liepājā, nepieciešams vēl 2,1 miljons eiro. 
Ministrs atzina, ka šis finansējums būs jārod vai nu no 
budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadī-
jumiem”, vai arī nākamā gada budžetā. puses vienojās, 
ka 2015. gadā vienotu tarifu ieviešanas rezultātā netiks 

iNfOrmĀCijai uN DarBam
   www.lps.lv
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palielināts pašvaldību budžetā nepieciešamais finan-
sējums braukšanas maksas atvieglojumu kompensē-
šanai vispārējās izglītības iestādēs izglītojamiem.

lPs un finanšu ministrijas sarunas

27. augustā Latvijas pašvaldību savienība ikgadējās 
sarunās ar finanšu ministriju apsprieda virkni jautāju-
mu, kam būs būtiska ietekme uz pašvaldību ieņēmu-
miem un izdevumiem nākamajā gadā.

tēmu lokā bija iespējamās minimālās mēneša darba 
samaksas izmaiņas, diferencētais neapliekamais 
minimums, pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodok-
ļa ieņēmumu prognozes 2016. gadam un vidējam 
termiņam, pašvaldību aizņemšanās iespējas, jaunā 
pedagogu darba samaksas modeļa ietekme uz paš-
valdību budžetiem u.c.
Lps uzsvēra, ka Ministru kabinetam ir jāņem vērā – 
veicot izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa politi-
kā vai pieņemot lēmumus, kas atstāj negatīvu ietekmi 
uz pašvaldību budžetiem nākamajā gadā vai vidējā 
termiņā, nepieciešams šīs izmaiņas kompensēt.
būtisku ietekmi uz pašvaldību izdevumu sadaļu varētu 
atstāt lēmums par pedagogu darba samaksas modeļa 
ieviešanu ar 2016. gada 1. septembri, kas papildus 
prasītu aptuveni 13 miljonus eiro 2016. gadā un jau 
38 miljonus eiro 2017. gadā, kā arī minimālās mēneša 
darba samaksas palielināšana.
finanšu ministrija pauda gatavību izvērtēt Lps priekš-
likumus 2016. gada aizņemšanās nosacījumiem un 
aizņēmuma limita ietvaros pilnveidot pašreizējo aiz-
ņēmumu politiku.

lPs Domē

27. augustā Latvijas pašvaldību savienības domi par 
pašvaldību līdzdalību humanitārās palīdzības sniegšanā 
un projektu “pašvaldību palīdzība Ukrainai” informēja 
Latvijas sarkanā krusta ģenerālsekretārs uldis līkops.
Lps un Latvijas sarkanā krusta palīdzības projektā 
Ukrainai iesaistījusies jau vairāk nekā puse novadu 
un pilsētu, un par pašvaldību atvēlēto naudu plānots 
iegādāties medicīnas iekārtas Ukrainas Čerņigovas 
pilsētas kara hospitālim. vēl vairākās pašvaldībās 
deputāti atbalsta palīdzības projektu individuāli, 
ieskaitot līdzekļus Latvijas sarkanā krusta kontā, 

savukārt priekules novads šovasar atbalstījis Ukrainas 
bērnu nometni Rucavā, tāpat ukraiņu bērnus nesen 
uzņēmusi Jēkabpils pilsēta. tieša un aktīva sadarbība 
ir arī Rīgai, Jelgavai, Liepājai, Līvānu, pāvilostas, ogres 
un vēl citiem novadiem.
Lps domes sēdes otrajā daļā piedalījās korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroja (kNAb) priekšnie-
ka vietniece korupcijas novēršanas jautājumos ilze 
jurča un viņas kolēģi, lai diskutētu par pašvaldību 
attiecībām ar kNAb un profilaktiskiem pasākumiem.

lPs valdē

4. augustā Lps valdes sēdē vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas (vARAM) pārstāvji informēja 
par 2014.–2020. gada es fondu plānošanas perioda 
stratēģiskā atbalsta mērķa (sAM) 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu 
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” atbal-
sta iespējām ūdenssaimniecības projektiem. Latvijai ir 
jānodrošina es pievienošanās līgumā definēto padomes 
direktīvas prasību izpilde par komunālo notekūdeņu 
attīrīšanu, bet, kā liecina vARAM aplēses, atbalsts 126 
miljonu eiro apjomā no es fondiem sedz tikai daļu no 
darbības programmā noteiktās pirmās investīciju prio-
ritātes (notekūdeņu tīkla pieejamības veicināšana) un 
nepietiek nākamajām četrām prioritātēm.
Lai sakārtotu ūdenssaimniecības sistēmas jautāju-
mus, Lps valde atbalstīja priekšlikumu par neformā-
las darba grupas izveidi, tajā iekļaujot pārstāvjus no 
Lps, vARAM un Latvijas vides, ģeoloģijas un meteo-
roloģijas aģentūras. galvenie uzdevumi darba grupai 
– finansējuma ieguldījumu mērķtiecīga novirzīšana 
maksimāli plašam pakalpojumu saņēmēju lokam, 
datubāzes izveide, aglomerāciju robežu pārskatīša-
na, Ministru kabineta noteikumu sagatavošana un 
izvērtēšana un kopīgas pozīcijas veidošana.

lPs komitejās

tehnisko problēmu komitejā

Lai diskutētu par topošo civilās aizsardzības un katas-
trofas pārvaldīšanas likumu un sadarbību ar pašval-
dībām nestandarta situācijās, Lps tehnisko problē-
mu komitejas sēdē 30. jūnijā piedalījās arī iekšlietu 
ministrs rihards Kozlovskis.
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komitejas dalībnieki atzina, ka jaunajā likumā tikai 
daļēji atrisināti Lps un Lielo pilsētu asociācijas izvir-
zītie problēmjautājumi, tajā skaitā par kompetenču 
sadalījumu un lēmumu pieņemšanu. tāpat, izstrādā-
jot jauno likumprojektu, nav veikts pašreizējās civilās 
aizsardzības sistēmas darbības izvērtējums. pretrunā 
ar likumu “par pašvaldībām” likumprojektā papla-
šināta pašvaldību kompetence, paredzot papildu 
pienākumu – nodrošināt katastrofu pārvaldību, taču 
bez papildu finansējuma.
pēc diskusijas ar ministru, valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta pārstāvjiem un iekšlietu ministrijas 
vadību komiteja nolēma aicināt veidot darba grupu un 
iekšlietu ministrijai, sastādot 2016. gada valsts budžetu, 
sadarbībā ar Lps risināt jautājumu par papildu finansē-
jumu pašvaldībām civilās aizsardzības plānu izstrādei, 
precizēšanai un saskaņošanai, kā arī kopīgi ar izglītības 
ministriju risināt jautājumu par obligāto apmācību 
civilās aizsardzības jautājumos augstskolās un vidējās 
speciālajās izglītības iestādēs un pēc apmacību prog-
rammas izstrādes – arī vispārizglītojošās skolās.

veselības un sociālo jautājumu komitejā

11. augustā Lps veselības un sociālo jautājumu komi-
tejas sēdē izskatīja divus jautājumus – biedrības 
“patvērums “drošā māja”” vadītāja un sociālā dar-
biniece sandra zalcmane un biedrības jurists alvis 
Šķenders iepazīstināja ar sociālo pakalpojumu pie-
ejamību patvēruma meklētājiem, un komitejas locek-
ļi apsprieda plānotās izmaiņas asistenta pakalpojuma 
piešķiršanas nosacījumos.
biedrībai “patvērums “drošā māja”” ir pieredze darbā 
ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem desmit projek-
tos sešu gadu garumā. pamatīgāk ar savu pieredzi viņi 
iepazīstinās izpilddirektoru septembra sanāksmē.
Ar darba kārtības otro jautājumu – Labklājības minis-
trijas (LM) sagatavotajām izmaiņām asistenta pakal-
pojuma piešķiršanas nosacījumos pašvaldībās – klāt-
esošie bija jau iepazinušies, un daļa pašvaldību arī 
iesūtījuši priekšlikumus pašvaldību savienībai. divas 
dienas vēlāk valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti 
grozījumi Ministru kabineta noteikumos “kārtība, 
kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašval-
dībā” (projekts pieejams LM interneta vietnē, sadaļā 
Aktuāli – LM Dokumentu projekti).

reģionālās attīstības un sadarbības komitejā

Šajā dienā notika arī Lps Reģionālās attīstības un 
sadarbības komitejas sēde, kuras pirmā daļa bija vel-

tīta es fondu darbības programmas stratēģisko atbal-
sta mērķu (sAM) un Rīcības programmas zivsaim-
niecības un lauksaimniecības attīstībai 2014.–2020. 
gadam aktualitātēm, īpašu uzsvaru liekot uz ūdens-
apgādes un kanalizācijas sistēmas attīstīšanu un uzla-
bošanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
ekosistēmu aizsardzības darbībām, kultūras un dabas 
mantojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un attīstīšanu, 
kā arī pašvaldību iespējām no “lauku fondiem”.

savukārt pētnieki gints Klāsons un uldis spuriņš 
iepazīstināja ar Latvijas darba devēju konfederācijas 
(Lddk) pētījumu “Uzņēmējdarbība reģionos Latvijā: 
aktivitāte, sadarbība, konkurētspēja”, kam sekoja dis-
kusija par uzņēmējdarbību reģionos un iespējām paš-
valdībām atbalstīt uzņēmējus, ko vadīja Lps padom-
niece uzņēmējdarbības jautājumos andra feldmane.
Šis pētījums pieejams Lddk mājaslapā, bet Lps 
padomnieču ziņojumi par darba kārtības pirmo jau-
tājumu – Lps mājaslapā.

Citi notikumi

• 1. jūlijā Lps organizēja videokonferenci “Dein
stitucionalizācija latvijā – iespējas un izaicinājumi”, 
kurā kopā ar iesaistīto institūciju pārstāvjiem diskutē-
ja par veselības un sociālpolitikas jautājumiem sakarā 
ar deinstitucionalizāciju. videokonferencē piedalījās 
Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu depar-
tamenta speciālisti un plānošanas reģionu pārstāvji. 
videoierakstu un prezentācijas meklējiet Lps mājas-
lapā – sadaļā Semināri un video/Videoieraksti.

• Turpat atrodams arī videoieraksts no dienu vēlāk 
notikušās videokonferences par darījumiem ar lauk
saimniecībā izmantojamo zemi, kurā piedalījās Latvijas 
zemes fonda un zemkopības ministrijas pārstāvji.

• 1. un 2. jūlijā carnikavas novada domes priekšsēdē-
tāja Daiga jurēvica un Lps padomniece vides jautā-
jumos gunta lukstiņa kopā ar vietējo pašvaldību un 
reģionālā līmeņa politiķiem un sabiedrisko organizāci-
ju pārstāvjiem no 73 valstīm piedalījās Pasaules samitā 
par klimatu un teritorijām, kas norisinājās francijas pil-
sētā Lionā. samita dalībnieki uzsvēra vietējo pašvaldību 
lomu un pieņēma deklarāciju, kurā izteikts atbalsts 
kopīgai cīņai pret klimata izmaiņām, uzsvērta finanšu 
atbalsta nozīme teritoriju iniciatīvām un prasība iekļaut 
pašvaldību pasākumus nacionālajā ieguldījumā.
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• 8. jūlijā rugājos 
atvēra pirmo lPs 
un “swedbank” 
memorandā ieplā
noto bankomātu, 
kura atklāšanā bija 
klāt arī Lps padom-
niece ivita Peipiņa. 
saskaņā ar šo ini-
ciatīvu 15 Latvijas 
novados, kur šobrīd 
nav neviena banko-
māta, tiks uzstādīti 
“swedbank” naudas 

izmaksas aparāti – to paredz šāgada aprīlī noslēg-
tais sadarbības memorands starp “swedbank” un 
pašvaldību savienību par finanšu pakalpojumu pie-
ejamības paplašināšanu Latvijas reģionos.

• 13. jūlijā Lps padomnieks sporta jautājumos guntis 
apinis piedalījās represijās cietušo un bojāgājušo 
sportistu un sporta darbinieku piemiņas pasākumā 
likteņdārzā, ko rīkoja Latvijas sporta veterānu senio-
ru savienības valde un Latvijas sporta muzejs. kopā 
ar savulaik pasaules labāko šķēpmetēju olimpisko 
čempionu Jāni Lūsi pasākuma dalībnieki iestādīja 
kociņu Latvijas pirmās olimpiskās čempiones ineses 
Jaunzemes piemiņai.

• 16. jūlijā Latvijas pašvaldību savienībā notika video
konference “atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecī
bas un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, 
kurā zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta die-
nesta pārstāvji informēja par atbalsta pasākumiem 
un iespējām iesniegt projektus finansējuma saņem-
šanai. videoieraksts pieejams Lps mājaslapas sadaļā 
Semināri un video.

• 23. un 24. jūlijā Cēsīs notika konference “latvieši 
pasaulē – piederīgi latvijai un savam novadam”, 
kurā piedalījās arī Lps pārstāvji. konferences darba 
grupās tika diskutēts par pašvaldību atbalstu saviem 
novadniekiem ārvalstīs, uzņēmējdarbības veicinā-
šanu kā priekšnosacījumu, lai paliktu vai atgrieztos 
Latvijā, kā arī citiem tematiem.

• No 22. līdz 24. jūlijam eiropas gada attīstībai Labas 
gribas vēstniece Lps ģenerālsekretāre mudīte Priede, 
Alojas novada domes priekšsēdētājs valdis Bārda, 
ogres novada domes priekšsēdētājs arturs mangulis 
un Amatas novada domes ārējo sakaru koordinatore 
rita merca zagrebā (Horvātijā) piedalījās attīstības 

izglītības un izpratnes veicināšanas mācību semi
nārā, kas tika organizēts LAddeR projektā “vietējās 
pašvaldības kā sadarbības attīstības izpratnes veicinā-
šanas virzītājspēks”.

• Augusta pirmajā nedēļā Latvijā stažējās nevalstiskās 
organizācijas “Ukrainas asociācija kopienu organizā-
ciju attīstībai” priekšsēdētājs andrejs Krupniks no 
odesas, un 6. augustā viņš viesojās Latvijas pašvaldību 
savienībā, kur tikās ar Lps vecāko padomnieku māri 
Pūķi un padomnieku edvīnu Bartkeviču. Ukrainas 
nevalstiskās organizācijas vadītāju interesē Lps darbī-
bas metodes, pastāvīgās komitejas, sarunu sistēma ar 
valdību, pašvaldību funkciju izpilde un finansēšana 
un citi jautājumi.

• 12. augustā, ko visā pasaulē atzīmē kā starptautisko 
jaunatnes dienu, dažādi šai dienai veltīti pasākumi 
notika vairākās Latvijas vietās, bet lielākais – atvērtās 
debates “jauniešu līdzdalība sabiedrībā” – norisi-
nājās saeimā. pasākumā piedalījās arī Lps jaunatnes 
lietu speciāliste lelde vazdiķe.

• 17. augustā Latvijas pašvaldību savienībā notika 
videotiešraide par Āfrikas cūku mēra izplatības iero
bežošanas pasākumiem un ieteikumiem pašvaldību 
medību koordināciju komisiju darbam. Lai noteiktu 
Āfrikas cūku mēra jaunās riska zonas, ko paredz 14. 
augustā spēkā stājušies trīs eiropas komisijas lēmu-
mi, valdība dienu vēlāk apstiprināja grozījumus šīs 
slimības likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā. 
videosanāksmi var noskatīties Lps mājaslapā, sadaļā 
Semināri un video/Videoieraksti.

• 26. augustā notika kārtējā lPs pašvaldību uzņēmēj
darbības atbalsta tīkla darba diskusija par to, kā atbal-
stīt mazo biznesu, kam sekoja lauku attīstības speciā-
listu darba apkopojums un priekšlikumi 2016. gadam. 
diskusijas videoieraksts pieejams Lps mājaslapā.
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agita Kaupuža,
Lps pārstāvniecības 
briselē vadītāja

eK pētniecības, zinātnes un inovācijas 
komisārs apliecina politisko gribu 
sadarboties ar pašvaldībām

9. jūlijā briselē (beļģijā) Latvijas delegācijas pārstāvis 
eiropas Reģionu komitejā, Rīgas domes drošības, 
kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komi-
tejas priekšsēdētājs Dainis turlais debatēs ar eiropas 
komisijas pētniecības, zinātnes un inovācijas komi-
sāru karlušu Muedesu uzsvēra nepieciešamību vie-
tējām un reģionālajām pašvaldībām aktīvi iesaistīties 
inovācijas veicināšanā.

d. turlais aicināja eiropas komisiju veidot atgriezenis-
ko saiti ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, lai 
nepastarpināti iegūtu informāciju par to aktivitātēm 
inovācijas un pētniecības jomā. “Jau patlaban dau-
dzas pašvaldības var lepoties ar veiksmīgiem piemē-
riem. Rīgā mēs specializējamies inovatīvos informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju un transporta risinājumos. 
Speciāli izveidota institūcija – Informāciju un tehnolo-
ģiju centrs, kas nodrošina virkni e-pakalpojumu pieeja-
mību iedzīvotājiem, savukārt Rīgas pilsētas pašvaldības 
policija radījusi unikālu mobilo aplikāciju iedzīvotāju 
saziņai ar policiju,” norādīja Latvijas delegācijas pār-
stāvis.

vienlaikus viņš uzsvēra nepieciešamību inovācijas un 
pētniecības aktivitātēm nodrošināt pienācīgu finan-
sējumu, lai tādējādi veidotu sinerģiju starp eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem un eiropas 
savienības pētniecības programmu “Apvārsnis 
2020”.

Rīgas domes informāciju un tehnoloģiju centrs ar 
savu pieredzi e-pakalpojumu ieviešanā iepazīstinās 
starptautisku auditoriju eiropas Liberāļu un demo-
krātu grupas organizētajā seminārā “ieviešot “e” 
e-pārvaldē: vai informācijas un komunikāciju teh-
noloģiju risinājumi var veicināt labu pārvaldību”. 
seminārs “Atvērto dienu” ietvaros norisināsies 13. 
oktobrī briselē.

Atbildot Latvijas delegācijas pārstāvja Reģionu komi-
tejā sadarbības aicinājumam, Karlušs muedess aplie-
cināja, ka ieguldīs savu politisko gribu un strādās 
kopā ar pašvaldībām un Reģionu komiteju, lai ar 
jaunās “zināšanu apmaiņas platformas” starpniecību 
varētu sasniegt konkrētus rezultātus. Reģionu komi-
teja un eiropas komisijas pētniecības un inovācijas 
ģenerāldirektorāts patlaban veido “zināšanu apmai-
ņas platformu”, kas būs centrālais elements, nākotnē 
veidojot sadarbību pētniecības un inovācijas jomā. 
komisārs arī atklāja, ka, viņaprāt, tieši inovācijas ir 
veids, kā laukos uzlabot dzīves kvalitāti, vienlaikus 
nepasliktinot ekoloģisko situāciju.

“Inovācijām jābūt konkurētspējīgas ekonomikas pama-
tā. Patlaban Eiropas Savienības dalībvalstīs Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu līdzekļu absorbcija 
investīcijām joprojām ir problemātiska, tāpēc jāizveido 
sinerģija starp šiem fondiem un programmu “Apvārsnis 
2020”,” skaidroja k. Muedess. tāpat viņš uzsvēra, ka 
programmā “Apvārsnis 2020” nepieciešams ne tikai 
vēl vairāk iesaistīt mazos un vidējos uzņēmumus, 
bet arī jaunas akadēmiskās institūcijas, kas iepriekš 
šo instrumentu dažādu iemeslu dēļ nav varējušas 
izmantot.

debates ar pētniecības, zinātnes un inovācijas komi-
sāru karlušu Muedesu norisinājās eiropas Reģionu 
komitejas 113. plenārsesijas ietvaros. Latvijas dele-
gāciju plenārsesijā pārstāvēja Auces novada domes 
priekšsēdētājs gints Kaminskis, Mālpils novada 
domes priekšsēdētājs aleksandrs lielmežs, Rundāles 
novada domes priekšsēdētājs aivars Okmanis, 
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs leonīds 
salcevičs, Rīgas pilsētas domes drošības, kārtības un 
korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekš-
sēdētājs Dainis turlais, pārgaujas novada domes 
priekšsēdētājs Hardijs vents un ventspils pilsētas 
domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruktū-
ras jautājumos jānis vītoliņš.

Briseles ziŅas
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reģionu komiteja aicina piešķirt 
pašvaldībām lielākus resursus 
migrantu uzņemšanas vajadzībām

Reaģējot uz pašreizējiem eiropas savienības plāniem 
migrācijas jomā, Reģionu komiteja 8. un 9. jūlijā 
briselē notikušajā plenārsesijā pieņēma rezolūciju 
“ilgtspējīga es pieeja migrācijai”, uzsverot pilsētu un 
reģionu lielo nozīmi migrantu integrācijas procesā 
un aicinot dalībvalstis piešķirt pašvaldībām lielākus 
resursus šīs problēmas risināšanai.

debatēs eiropas Liberāļu un demokrātu grupas 
sanāksmē Latvijas delegācijas pārstāvis, Rīgas domes 
drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautā-
jumu komitejas priekšsēdētājs Dainis turlais aici-
nāja vērīgāk izvērtēt un atšķirt legālas un nelegālas 
migrācijas gadījumus. “Mēs nedrīkstētu veicināt nele-
gālu robežu šķērsošanu, kas ir likuma pārkāpums. 
Domājot par patvēruma meklētāju izmitināšanu 
Eiropas Savienības dalībvalstīs, nebūtu jāaizmirst ANO 
Konvencija par bēgļu statusu, kas joprojām ir spēkā,” 
norādīja d. turlais.

eiropas savienības dalībvalstu iekšlietu ministri 9. jūli-
jā iekšlietu ministru tikšanās laikā vienojās 20. jūlijā 
pieņemt galīgo lēmumu par šobrīd itālijā un grieķijā 
jau esošo 40 000 patvēruma meklētāju izmitināšanu 
citās dalībvalstīs. savukārt 9. jūlijā sasauktajā Latvijas 
Republikas saeimas ārkārtas sēdē, ko ar 45 deputātu 
parakstiem sasauca opozīcijas partijas un Nacionālā 
apvienība, lēmums par uzdevuma došanu valdībai 
izskaidrot bēgļu jautājumu netika pieņemts kvoruma 
trūkuma dēļ. tagad jau zināms, ka Latvija apņēmusies 
uzņemt 250 bēgļus.

latvijas delegācija reģionu komitejā 
akcentē austrumu partnervalstu 
lomu

Reģionu komitejas 8. un 9. jūlijā briselē notikušajā 
plenārsesijā pieņemtajā atzinumā par eiropas kai-
miņattiecību politikas nākotni uzsvērts, ka jaunajai 
politikai jāņem vērā ne tikai dalībvalstu, bet arī vietē-

jo un reģionālo pašvaldību un pilsoniskās sabiedrības 
viedoklis un loma gan prioritāšu izvēlē, gan rezultātu 
izvērtēšanā.

plenārsēdes dalībnieki apstiprināja virkni Latvijas un 
Lietuvas delegāciju kopīgi iesniegto grozījumu, kuros 
akcentēta nepieciešamība veicināt decentralizācijas 
procesus Austrumu partnerības valstīs. Latvijas dele-
gācijas pārstāvis, Auces novada domes priekšsēdē-
tājs gints Kaminskis aicināja ņemt vērā 21. un 22. 
maijā Rīgā notikušajā Austrumu partnerības samitā 
nolemto: “Mums būtu jāņem vērā Austrumu partne-
rības samita kopīgajā deklarācijā ietvertā atsauce uz 
CORLEAP īstenotajām aktivitātēm vietējo un reģionālo 
pašvaldību līmenī, kā arī aicinājums Eiropas Komisijai 
nodrošināt piemērotu, mērķētu atbalstu vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām, lai atbalstītu to lomu 
Austrumu partnerības mērķu sekmēšanā,” uzsvēra 
g. kaminskis.

Latvijas pašvaldību savienība jūnija beigās iesniedza 
eiropas komisijas kaimiņattiecību politikas un papla-
šināšanās sarunu ģenerāldirektorātam priekšlikumus 
eiropas kaimiņattiecību politikas izmaiņām kā atbildi 
uz eiropas komisijas un Augstās pārstāves kopīgo 
apspriešanas dokumentu “ceļā uz jaunu eiropas kai-
miņattiecību politiku”. Lps sagatavotajā dokumentā 
apkopoti būtiskākie 18. jūnijā Rīgā notikušā Latvijas 
pašvaldību savienības un pLAtfoRMAs organizētā 
semināra “pārmaiņas eiropas kaimiņattiecību politikā: 
Austrumu partnerība” dalībnieku – eiropas savienības 
un Austrumu partnerības valstu pašvaldību un to aso-
ciāciju – priekšlikumi.

aicina konsultēties ar pašvaldībām 
Pakalpojumu tirdzniecības nolīguma 
gatavošanā

15. jūlijā briselē eiropas Reģionu komitejas ekonomikas 
politikas komisijas sēdē diskusijās par pakalpojumu 
tirdzniecības nolīgumu (TiSA) Latvijas delegācijas pār-
stāvis Reģionu komitejā, Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbī-
bas jautājumos gunārs ansiņš sanāksmes dalībnie-
kiem norādīja uz negatīvajām sekām, kādas līguma 
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parakstīšana varētu radīt vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām.

viņš aicināja eiropas komisijas un dalībvalstu val-
dību pārstāvjus ievērot atklātuma politiku un vai-
rāk konsultēties ar iedzīvotājiem līguma sarunu 
gaitā. “Protams, pozitīvi, ka pēc nolīguma parakstīša-
nas Eiropas Savienības ekonomika varētu pieaugt par 
pieciem procentiem. Taču, runājot par iedzīvotājiem, 
rodas vairāki būtiski jautājumi, piemēram, šis nolīgums 
varētu negatīvi ietekmēt sabiedriskās ēdināšanas jomā 
sniegtos pakalpojumus un sekojoši radīt vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām papildu izdevumus veselī-
bas un sociālajā nozarē,” uzsvēra Latvijas delegācijas 
pārstāvis.

eiropas komisijas tirdzniecības ģenerāldirektorā-
ta nodaļas vadītājs ignasio iruarrisaga uzsvēra, ka 
TiSA ir politisks un ekonomisks nolīgums, taču par 
sociālajiem standartiem sarunas nenotiek. “Eiropas 
Savienības sociālie standarti ir mūsu izvēle, kas nākot-
nē var mainīties, jo mēs varētu izvēlēties piemērot vēl 
augstākus standartus. Tāpat TiSA priekštecī – Vispārējā 
vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību, kas stājās 
spēkā 1995. gadā, mēs arī iekļāvām atrunu par darba-
spēka klauzulām, kas noteica Eiropas Savienības dalīb-
valstu lēmumu pieņemšanu darba tiesību jomā, ietverot 
tādus jautājumus kā minimālā alga, darba devēju un 
darba ņēmēju vienošanās,” norādīja eiropas komisijas 
pārstāvis.

savukārt eiropas parlamenta referente par TiSA vivjena 
redinga vērsa sanāksmes dalībnieku uzmanību, ka ar 
šo nolīgumu eiropas savienība vēlas panākt lielākas 
eiropas savienības iedzīvotāju tiesības. “Labs TiSA 
nolīgums nozīmē lielākas Eiropas Savienības patērē-
tāju tiesības un mazākus šķēršļus Eiropas Savienības 
uzņēmumiem. Tas nav pieļaujams, ka ārzemju uzņē-
mumiem, kas ienāk Eiropas Savienības tirgū, nav tikpat 
stingri noteikumi kā mūsu uzņēmumiem, kuri vēlas 
strādāt ārpus Eiropas Savienības. Tāpēc mums jāno-
drošina, lai spēles noteikumi būtu godīgi, jo par noteiku-
mu trūkumu nāksies maksāt mūsu, Eiropas Savienības, 
uzņēmumiem,” uzsvēra v. Redinga.

TiSA ir tirdzniecības nolīgums, par ko patlaban norit 
sarunas starp 24 pasaules tirdzniecības organizācijas 
biedriem, ieskaitot es, kuri pārstāv 68% no pasau-
les pakalpojumu tirgus. pakalpojumu nozīme gan 
globālajā, gan katras eiropas savienības dalībvalsts 
ekonomikā kļūst arvien būtiskāka. Nolīguma mērķis 
ir pavērt jaunas iespējas tirgus piekļuves saistībās un 
uzlabot starptautiskos standartus. eiropas savienība ir 
pasaules lielākais pakalpojumu eksportētājs, nodro-
šinot pakalpojumu nozarē darba vietas desmitiem 
miljonu darba ņēmēju. pasaules tirdzniecības orga-
nizācijas dalībvalstis, kuras iesaistījušās sarunās par 
TiSA, vēlas atvērt pakalpojumu tirdzniecību savā star-
pā. tāpēc TiSA pamats ir patlaban pastāvošā vispārējā 
vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (vvpt), 

kas ietver visas pasaules tirdzniecības organizācijas 
dalībvalstis. tas nozīmē – ja pievienojas pietiekami 
daudz pasaules tirdzniecības organizācijas dalīb-
valstu, tad TiSA varētu kļūt par jaunu, plašu pasaules 
tirdzniecības organizācijas līgumu.

Oktobrī – “atvērto dienu” semināri 
Briselē

No 12. līdz 15. oktobrim briselē notiks “open days 
2015” jeb “Atvērto dienu” semināri, kas būs veltīti 
tēmai “eiropas reģioni un pilsētas: partneri investīci-
jām un izaugsmei”.

“Atvērto dienu” semināri eiropas reģionu un pilsētu 
nedēļas ietvaros tiek rīkoti jau 13. reizi, un tos organi-
zē Reģionu komiteja sadarbībā ar eiropas komisiju. 
interesentiem ir iespēja izvēlēties sev noderīgākos 
no vairāk nekā 100 piedāvātajiem semināriem, kuros 
piedalīsies pārstāvji no 177 reģioniem un pilsētām.

Šogad Latviju “Atvērto dienu” semināros pārstāvēs 
Rīgas pilsēta, vidzemes plānošanas reģions un paš-
valdību uzņēmums siA “zAAo”.

rīgas pilsēta piedāvā piedalīties seminārā “Ceļā uz 
elastīgu, ilgtspējīgu un resursu efektīvu enerģētikas 
savienību – eiropas galvaspilsētu un reģionu loma”. 
tajā vairākas eiropas savienības dalībvalstu galvaspil-
sētas iepazīstinās ar savām stratēģijām un aktivitātēm 
enerģijas drošības, elektroenerģijas un gāzes moni-
toringa un efektīvu siltumapgādes tīklu jomā, kā arī 
energoefektīviem projektiem sabiedriskā transporta 
sektorā.

vidzemes plānošanas reģions šoreiz rīko semināru 
“Nostājoties uz pareizā ceļa: pieejams transports 
gados vecākiem cilvēkiem” (semināra kods 13c08), 
piedāvājot labās prakses piemērus viedos risinā-
jumos pieejama transporta nodrošināšanā vecāka 
gadagājuma cilvēkiem. seminārs norisināsies 13. 
oktobrī, un to organizē flandrijas – eiropas sadar-
bības aģentūra, katalonija, Arnhem Nihmegen pil-
sētreģions, eindhovenas pilsēta, Liverpūles pilsēta, 
flandrija, Southend‒on‒Sea pašvaldība, Age platform 
europe un poLis tīkls.

savukārt sia “zaaO” piedalīsies seminārā “Nākotnes 
ilgtspējīga enerģijas nodrošināšana ar inovatīvu 
partnerību starpniecību – biometāna un sDg pie
mērs”. seminārā, kurā viens no runātājiem būs arī 
valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs jānis Baiks, 
iepazīstinās ar organisko atkritumu pārveidi biome-
tānā, kas ir otrās paaudzes biodegviela un rada ne 
tikai uzlabojumus enerģijas drošībā un emisiju sama-
zinājumā, bet arī jaunas darbavietas un ekonomisko 
izaugsmi. seminārs norisināsies 14. oktobrī, un to 
organizē inovatīvā partnerība ilgtspējīgai enerģijai 
2020.
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guntas Klismetas
saruna ar
izglītības un zinātnes ministri mĀrĪti seili

– Kādi izaicinājumi jaunajā – 2015./2016. mācību 
gadā gaida jūs un jūsu pārraugāmo jomu?

– Jaunajā mācību gadā izglītības un zinātnes ministrija 
turpinās izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–
2020. gadam noteikto pārmaiņu īstenošanu visos 
izglītības veidos un pakāpēs, bet es šoreiz uzsvēršu 
divus galvenos punktus – vispārizglītojošo izglītību un 
profesionālo izglītību.

sākšu ar profesionālo izglītību, jo domāju, ka tā ir 
uz pareizā attīstības ceļa un virzās uz mērķi, lai pēc 
devītās klases beigšanas 50 procenti bērnu turpinātu 
mācības vispārizglītojošās skolās un 50 procenti – pro-
fesionālajās skolās. Manā skatījumā profesionālajai 
izglītībai ir jābūt tikpat cienījamai izvēlei kā vispāriz-
glītojošām skolām un bērniem gan pēc vispārizglīto-
jošās skolas, gan profesionālās skolas jābūt vienādām 
iespējām pēc tam vai nu tālāk mācīties augstskolā, 
vai kādu laiku pastrādāt un tad mācīties. Šobrīd var 
teikt, ka notiek spēkošanās ar laiku un stereotipiem. 

diemžēl gan daudzi vecāki un skolēni, gan arī daļa 
skolotāju raugās uz profesionālās izglītības iestādi kā 
vietu, kur mācās tie bērni, kas netiek vidusskolās. bet 
tas ir nepareizs priekšstats! pēdējo gadu attīstība un 
cieša sadarbība ar darba devējiem iezīmējusi prin-
cipiāli citu virzienu – skolām, kas tagad veidojas, jo 
īpaši kā profesionālās izglītības kompetences centri, 
kur ieguldīti arī ievērojami eiropas savienības līdzekļi, 
tās modernizējot, nodrošinot ar modernu mācību 
vidi un kvalitatīvām mācību programmām sadarbībā 
ar darba devējiem, ir liela nākotne.

Attiecībā uz vispārizglītojošām skolām es gribētu, lai 
jaunajā mācību gadā būtu daudz diskusiju par to, kas 
ir kvalitatīva skola. Arī augustā notikušajās ikgadējās 
skolu vadītāju un pedagogu tradicionālajās tikša-
nās daudzviet par centrālo bija izraudzītas tieši šīs 
tēmas – kvalitatīva skola, mūsdienīga izglītība, nākot-
nes skola. Un tas mani patiesi priecē. Arī izglītības 
un zinātnes ministrijas organizētajā lielajā sanāksmē 
skolu direktoriem pirms mācību gada sākuma darba 
kārtībā bija iekļauta saruna par kvalitatīvu izglītību, 
un viena no diskusijas tēmām saistījās ar jauno kom-
petenču modeli, ko plānots izstrādāt un ieviest 2018. 
gadā. tikai tad, kad būsim atbildējuši uz jautājumu, 
ko mums Latvijā nozīmē kvalitatīva izglītība, varēsim 
daudz mērķtiecīgāk virzīties uz priekšu, lai to sasnieg-
tu, jo citādi – iet kaut kur, ja neesi precīzi pateicis, kur 
gribi nokļūt, arī nav prātīgi.

ceru, ka jaunajā mācību gadā kvalitatīvas izglītības 
tēma būs ļoti svarīga. Un praktiskie soļi ir uzsāktais 
darbs pie kompetenču pieejā balstīta jauna mācību 
satura izstrādes, kas ietvers gan mācību materiālus, 
gan metodes skolotājiem, kā strādāt, gan moder-
nizētu mācību vidi, kuras izveidei būs pieejami arī 
struktūrfondu līdzekļi, gan pilnīgi noteikti arī darbs 
ar informācijas tehnoloģijām, kā arī pastiprināta 
uzmanība dabaszinību priekšmetiem un matemāti-
kai – šajos mācību priekšmetos pavasarī paredzēts 
piloteksāmens. publiskajā retorikā biežāk dzirdams 
par inženierzinātņu, matemātikas un dabaszinātņu 
nozīmi, bet tas nekādā veidā nemazina sociālo un 
humanitāro priekšmetu nozīmi, svarīgs ir līdzsvars. 
Šobrīd eksaktos mācību priekšmetus izvēlas studēt 
daudz mazāk jauniešu, un šis virziens ir jāmaina.

– vai tuvākajā nākotnē paredzamas kādas konkrētas 
izmaiņas mācību saturā?

– Jau minēju, ka uzsākts darbs pie kompetenču 
nodalīta plānota mācību satura izveides, ko pare-

sPēKOŠaNĀs ar laiKu 
uN stereOtiPiem
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dzēts ieviest, sākot ar 2018. gadu. Šogad uz satura 
izmaiņām attiecas datorikas izvēles kurss, kā arī 
svešvalodas apguve jau no pirmās klasītes, bet tādas 
lielākas un konceptuālas izmaiņas būs ne ātrāk kā 
pēc trim gadiem. sabiedrībā ir pieprasījums pēc 
ļoti daudzām izmaiņām, piemēram, vairāk spor-
ta stundu, vairāk kordziedāšanas, vairāk datorikas, 
izskanējušas pat idejas par šaha mācīšanu skolās 
– priekšlikumi ir visdažādākie, un tas būs liels izai-
cinājums speciālistiem, kuri veidos jauno mācību 
saturu. tā izstrādē būs iesaistīti arī sociālie partneri, 
darba devēji, vecāki, un viņiem nāksies izlīdzsvarot 
arī ļoti pretrunīgas prasības no sabiedrības ar iespē-
jamo laiku, ko bērnam vajadzētu pavadīt skolā. tajā 
pašā laikā šis saturs jāizveido arī pedagoģiski pareizs 
un profesionāls, lai tā nebūtu tikai kompilācija no 
cilvēku vēlmēm, bet lai tas nodrošinātu bērnam 
mūsdienīgu izglītību. Un mūsdienīgu izglītību veido 
trīs komponentu kombinācija: zināšanas + prasmes 
+ attieksmes, un visi trīs komponenti ir ļoti svarīgi. 
pilnīgi noteikti šajā komplektā ietilpst arī bērnu gata-
vība pārmaiņām, bērnu gatavība visu mūžu mācīties, 
prasmes mācīties.

– sāpīgs jautājums daudzām pašvaldībām ir skolu 
tīkla optimizācija un tās sakarā izskanējušie apgal
vojumi, ka nākamgad vidusskolas klases vairs netiks 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, ja izglīto
jamo skaits tajās būs mazāks par 12. tad jau sanāk, 
ka skolu reitingiem un citiem izglītības kvalitātes 
apliecinājumiem ir tukša skaņa?

– Mans kā ministres galvenais mērķis ir veidot tādu 
izglītības sistēmu Latvijā, lai katram bērnam neat-
karīgi no tā, kur viņš ir dzimis, būtu vienlīdz labas 
iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību. paliek jautājums, 
kā to izdarīt. Un šeit mēs saskaramies, ar trim ļoti sva-
rīgiem, es pat neteiktu, principiem, bet trim svarīgām 
realitātēm: viena ir izglītības kvalitāte, otra – izglītības 
pieejamība un trešā – izmaksu efektivitāte. Ja raudzī-
tos uz katru atsevišķi un īstenošanas procesā varētu 
domāt tikai par vienu no šiem punktiem, tad viss 
būtu vienkārši. tā, piemēram, ja mēs domātu tikai 
par kvalitāti un mums būtu vienalga, cik tas maksā, 
tad tas būtu viens veids, kā kaut ko darīt. Ja mēs 
domātu tikai par izmaksu efektivitāti un mums būtu 
vienalga, kā ir ar kvalitāti un pieejamību, tad atkal 
būtu pilnīgi cits mehānisms. tāpēc par visām pār-
maiņām un darbībām, ko veicam ministrijā, es allaž 
paturu prātā un uzdodu jautājumu, vai mēs spējam 
līdzsvarot šos trīs principus.

izglītības attīstības pamatnostādnēs ir iestrādāta 
skaidra virzība attiecībā uz skolu tīklu līdz 2020. 
gadam, ka pirmās sešas klases ir pēc iespējas tuvu 
bērna dzīvesvietai, savukārt par vidusskolu vairs 
nesolām, ka tā būs blakus mājām, jo vidusskolas 
posms, ja to grib īstenot kvalitatīvi, ir daudz dārgāks 
nekā sākumskolas posms. Ja vēlamies, lai bērniem 
visā Latvijā būtu iespēja izvēlēties arī kādu no padzi-

ļinātiem virzieniem un katram šim virzienam būtu 
nodrošināta attiecīga materiāltehniskā bāze, spe-
cializējušies skolotāji, kuriem ir pietiekams stundu 
skaits, lai viņi varētu nopelnīt pilna laika algu, sanāk 
ļoti lielas izmaksas. Līdz ar to, domājot par kvalitāti, 
pieejamību, izmaksu efektivitāti, izlīdzsvarošanu un 
par pamatu ņemot izglītības attīstības pamatno-
stādnes, virzība ir tieši šāda: pirmās sešas klases pēc 
iespējas tuvu mājām, bet attiecībā uz vidusskolām 
demogrāfija un skarbā statistika ir realitāte.

Skolu reorganizācija
2015./2016. māc. gadā

11

6
3

3

4

Reorganizētas apvienojot.
Rezultātā piecas apvieno-
tas skolas (1)

Reorganizētas, pievienojot 
citai mācību iestādei (2)

Reorganizētas, mainot 
izglītības pakāpi
(vidusskola -> pamatskola, 
pamatskola -> sākumskola) 
(3)

Reorganizētas, apvienojot 
skolu administrāciju,
bet skolas saglabājot (4)

Slēgtas (5)

1.     Cēsu 2. vidusskola un Cēsu pilsētas 
pamatskola; Rīgas 24. pamatskola un 32. 
vidusskola; Rēzeknes 4. vidusskola un 
Rēzeknes vakara vidusskola; Vilpulkas 
sākumskola, Jeru pamatskola un Rūjienas 
vidusskola; Matkules un Vānes skolas.

2.   Bērzu sākumskola, Rīgas 68. vidusskola, 
Saldus sākumskola, Strautiņu pirmsskolas 
iestāde, Daugavpils 6. pirmsskolas iestāde, 
Gaujienas pirmsskolas iestāde.

3.   Indras vidusskola, Pērses un Grobiņas 
pamatskola.

4.   Rēzeknes Valsts ģimnāzija, Rēzeknes 1. 
vidusskola, Kuldīgas Centra vidusskolas 
Snēpeles fiiliāle.

5.   Bērzgala, Aulejas, Gārsenes, Sarkaņu 
pamatskola.
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statistika parāda, ka aizvadītajā mācību gadā vairāk 
nekā 30 vidusskolās vispār nebija desmitās klases un 
11 šādas skolas atradās Rīgā, gana daudz vidusskolu ir 
ar ļoti mazu skolēnu skaitu. Un paralēli redzam, ka, 
piemēram, uz šogad atvērto Rīgas tehniskās univer-
sitātes vidusskolu bērni no visas Latvijas stāv rindā un 
šajā skolā iekļūst salīdzinoši mazs skolēnu skaits, kuri 
gribētu tur mācīties. Šis ir signāls, ka pieprasījums 
pēc stiprām vidusskolām ir pilnīgi skaidrs un neap-
strīdams. es gribētu, lai katram bērnam Latvijā neat-
karīgi no tā, kur viņš dzīvo, ir pieejama tiešām laba, 
stipra vidējā izglītība. starp citu, salīdzinot ar igauniju, 
mums ir daudz vairāk vidusskolu un igaunijā, lai 
atvērtu vidējās izglītības klases, ir jābūt 28 bērniem. 
es nesaku, ka kvalitatīvu izglītību nevar nodrošināt 
kaut vai piecu bērnu vidusskolā, bet tad mums būs 
vairāk skolotāju nekā bērnu un izmaksas uz cilvēku – 
astronomiskas. Nezinu nevienu valsti pasaulē, kas to 
varētu atļauties.

– vai ministrija ir pētījusi līdzšinējo un tuvāko 
paredzēto reformu un skolu optimizācijas ekono
miskos aspektus un vai ir kādi aprēķini un salīdzi
nājums par to, cik izmaksā skolu slēgšana pretī šo 
ēku uzturēšanai, mācībspēku un tehniskā perso
nāla bezdarbam, internātu uzturēšanai, transporta 
nodrošināšanai?

– Šeit jautājums par izglītības izmaksām, un tas, ko 
es apgalvoju un redzu, salīdzinot ar citām pasaules 
valstīm – nav nevienas, arī krietni turīgākas valsts 
par Latviju, kas varētu nodrošināt pilnu spektru kva-
litatīvas vidējās izglītības ar tik zemu bērnu skaitu. 
protams, līdztekus ir jārisina jautājums par bērnu 
nokļūšanu skolās, taču mums jau nav simtiem kilo-
metru, un jau šobrīd ir daudz piemēru, ka jauniešu 
mobilitāte starp skolām ir ļoti aktīva un daudzi bērni 
izvēlas mācīties nevis tuvējā vidusskolā, bet brauc uz 
kādu citu, viņuprāt, piemērotāku vidusskolu.

plānotā reforma šobrīd Ministru kabinetā vēl nav 
akceptēta, bet tās gaitā pilnīgi noteikti kopā ar pārē-
jām ministrijām tiks izvērtēts gan ceļu tīkls, gan kop-
mītņu pieejamība, un svarīga arī sadarbība starp 
pašvaldībām. Mēs, neapšaubāmi, nonāksim situācijā, 
ka daudzviet būs jāslēdz vidusskolas posms, taču vie-

nai no divām mazām kaimiņu vidusskolām vajadzētu 
palikt. Šī vienošanās noteikti nebūs vienkārša, tāpēc 
ceru, ka pie premjeres izveidotā darba grupa, kur 
iesaistītas gan vARAM, gan izglītības un zinātnes, gan 
ekonomikas, gan satiksmes ministrija, spēs atrast īsto 
veidu un bērniem labāko risinājumu. galvenais – lai 
skolēni nebūtu zaudētāji visā šajā stāstā. Mani tas 
uztrauc visvairāk.

– savukārt pedagogus, jūs zināt, visvairāk satrauc 
jaunais pedagogu darba atalgojuma modelis.

– Jā, tā ir viena no jaunā gada jautājuma zīmēm. 
droši vien jau no medijiem zināms un vakar (saruna 
notiek 26. augustā) bija arī premjeres paziņojums, 
ka izglītības un zinātnes ministrija ir viena no tām 
ministrijām, kam plānotie izdevumi 2016. gadā netiek 
samazināti, bet šobrīd nav iezīmēts arī nekāds pie-
augums. Joprojām ar jautājuma zīmi un uzdevumu ir 
teikums: ja būs modelis, būs nauda...

– tad tas vēl nav skaidri zināms, ka jauno modeli 
ieviesīs ar 2016. gada 1. septembri?

– Nē, šajā brīdī nekas vēl nav skaidri zināms. Mūsu 
sociālie partneri, arodbiedrības, direktoru asociācija 
un Latvijas izglītības vadītāju asociācija iebilst pret 
ļoti konkrētām pozīcijām un saka, ka vajag augstā-
kas algas skolotājiem, augstākas algas pirmsskolas 
pedagogiem, nekā šobrīd iestrādāts modelī, ka vajag 
vairāk logopēdu, vairāk psihologu, bet tas, protams, 
prasa vēl lielākus izdevumus budžetā. tas atalgoju-
ma modelis, ko skatīja Ministru kabineta komitejā 
pirms divām nedēļām un pret kuru bija iebildumi 
sociālajiem partneriem, izmaksātu valstij apmēram 
31 miljonu gadā un pašvaldībām ap 38 miljoniem 
gadā, jo bērnudārzu skolotāju atalgojums ir pašval-
dību budžetos. koalīcijas partneru un arī premjeres 
teiktais bija viennozīmīgs: mēs šogad to nevaram 
atļauties, jāatrod iespēja samazināt šīs vajadzības. 
Šobrīd gatavojam nākamo piedāvājumu ar konkrē-
tiem priekšlikumiem, kas ļautu samazināt budžetu, 
bet tas vēl lielākā mērā neatbildīs sociālo partneru 
prasībām. vai būs iespējams kompromiss starp valdī-
bu un sociālajiem partneriem – ceru, ka tā būs tuvākā 
mēneša izšķiršanās.

– valsts budžeta finansējums pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogiem – jūsuprāt, tas ir nereāli? Šāda 
jautājuma aizstāvībai jāatgādina, ka tas jau bija 
noteikts izglītības likumā 1998. gada 29. oktobra 
redakcijā.

– Šobrīd valdībā šāds solis netiek apsvērts. Jā, ir biju-
si tāda prasība no lielajām pilsētām, arī pašvaldību 
savienība minējusi, ka valstij būtu jāpārņem arī 
pirmsskolas izglītība, bet pagaidām valdībā tas nav 
apspriests.

Šajā pedagogu atalgojuma modelī, ko piedāvājam, 
ir ietverts palielinājums arī pirmsskolas pedagogiem, 

izglītības un zinātnes ministres mārītes seiles reģionālā 
vizīte Preiļos un Preiļu valsts ģimnāzijā šāgada 16. janvārī
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un tie ir tie 38 miljoni, kas būtu nepieciešami vienam 
gadam pašvaldībās. pašvaldību ziņa šobrīd ir pilnī-
gi skaidra – tādas naudas pašvaldību budžetā nav. 
iespējas ir divas: vai nu valsts kompensē šādu summu 
vai ievērojamu daļu no tās, bet, ja valsts to nedara, 
tad pirmsskolas pedagogu atalgojums pieaugs lēnāk, 
nekā ministrija to bija iecerējusi piedāvātajā variantā. 
par šo jautājumu šobrīd notiek diskusijas.

– Kā vērtējat aizvadītos skolēnu dziesmu un deju 
svētkus un savu rīcību šobrīd?

– Šobrīd svarīgi ir pabeigt komisijas darbu, lai izvērtē-
tu, ko varam darīt citādi nākamajos svētkos un vispār 
liela mēroga pasākumos, kur iesaistīti bērni. galvenais 
ir saprast, kas mums ir jādara, lai mazinātu jebkādus 
riskus bērnu veselībai un drošībai. Manuprāt, priori-
tātes, kādā secībā tās būtu sarindojamas, ir šādas: kā 
pirmo prioritāti es liktu bērnu veselību un drošību, kā 
otro prioritāti – svētki bērniem, trešā – latvisko tradī-
ciju saglabāšana un ceturtā – mākslinieciskā kvalitāte. 
Un es domāju, ka šīs četras prioritātes ir iespējams 

izlīdzsvarot, taču pats galvenais manā skatījumā ir 
bērnu veselība un drošība. es pati komisijas darbā 
nebiju iesaistīta, taču no sarunām esmu dzirdējusi, 
ka sagatavoti konkrēti un praktiski ieteikumi, piemē-
ram, kā var mainīt paužu ritmu, kā var labāk organizēt 
transporta loģistiku un citi.

– Ko jaunā mācību gada priekšvakarā jūs gribētu 
teikt pašvaldībām?

– pašvaldībām es vispirms gribu pateikt milzīgu pal-
dies par aktivitāti un iesaisti šajos aizvadītajos nu jau 
gandrīz desmit mēnešos, kopš esmu izglītības un 
zinātnes ministre. Mums ir bijusi ļoti laba sadarbība 
gan ar pašvaldību savienību un arī man personīgi, gan 
ar pašvaldībām. es ļoti gribētu, lai turpmākā sadarbī-
ba mums veidojas konstruktīva un pirmām kārtām ar 
domu par bērniem – lai uz katru soli, ko plānojam 
izglītības jomā, mums būtu skaidra atbilde, ko tas 
mainīs bērnu dzīvē.

– Kā jūs gribētu pamosties 1. septembrī – vai kā 
skolniece, kā skolotāja, kā skolas direktore vai kā 
ministre?

– ceru, ka valdības pārmaiņas tuvāko pāris dienu laikā 
nenotiks un es joprojām būšu ministre un tā arī pamo-
dīšos. Līdzsvars starp sapņiem un realitāti man patie-
šām ir ļoti svarīgs, un es gribu pamosties tajā realitātē, 
kādā šobrīd esmu. Lai sapņiem paliek sapņi un realitā-
tei – realitāte! es gribu izdzīvot realitāti tajā lomā, kādā 
esmu šobrīd, un būt ar šo lomu apmierināta.
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Kompetenču pieejā balstīta izglītības satura •	
izstrāde

kompetenču pieejā balstīta izglītība ir atslēga skolēnu 
panākumiem gan mācībās, gan profesijas apguvē. 
Līdz 2015. gada beigām eiropas sociālā fonda projekta 
ietvaros tiks uzsākta kompetenču pieejā balstīta vispā-
rējās izglītības mācību satura izstrāde, kā arī aprobācija 
80 izglītības iestādēs, pakāpeniskas pārmaiņas plāno-
jot gan pirmsskolas izglītības, gan pamatizglītības, gan 
vidējās izglītības mācību saturā un pedagogu profe-
sionālo kompetenču pilnveidē, tajā skaitā iekļaujošās 
izglītības nodrošināšanas kontekstā.

Plānots centralizētā eksāmena fizikā, ķīmijā vai •	
dabaszinībās pilotprojekts

Šajā mācību gadā paredzēts organizēt centralizētā 
fizikas, ķīmijas un dabaszinību (pēc izvēles) eksāme-
na pilotprojekta norisi 12. klašu skolēniem. plānots, 
ka aptuveni 50 izglītības iestāžu 800 skolēni tiks 
iesaistīti zināšanu pārbaudē dabaszinību eksāmenā, 
60 izglītības iestāžu 1200 skolēni – fizikas eksāmenā 
un 60 izglītības iestāžu 1200 skolēni – ķīmijas eksā-
menā. visu pilotprojekta eksāmenu norisi paredzēts 
nodrošināt vienlaicīgi 2016. gada 13. aprīlī. vienlaikus 
plānots organizēt diagnosticējošos darbus matemā-
tikā 8. klasei, dabaszinātnēs 9. klasei, fizikā un ķīmijā 
– 10. un 11. klasei. 10. klases diagnosticējošo darbu 
norisi iecerēts īstenot šāgada septembrī, pārējo – 
2016. gada februārī un martā.

157 izglītības iestādēs noritēs datorikas mācību •	
satura aprobācija

No šāgada 1. septembra tiks īstenots pilotprojekts 
mācību programmas “datorika” aprobācijai, pare-
dzot agrāku digitālo kompetenču attīstīšanu skolē-
niem. Šāgada maijā izglītības un zinātnes ministrija 
un valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociā-
ciju izstrādājis piecus mācību programmu parau-
gus digitālo kompetenču apguvei, tādējādi piesakot 
vienu no prioritātēm mācību satura pilnveidē un 
izvirzot to kā pirmo soli pakāpeniskai kompetencēs 
balstīta izglītības satura ieviešanai, kur līdztekus citām 
eiropas komisijas definētajām kompetencēm akcen-
tēta arī digitālās kompetences attīstīšana.

svešvalodu centralizēto eksāmenu plānots •	
aizstāt ar starptautiski atzītu testēšanas institūciju 
pārbaudījumu

patlaban notiek valsts sekretāru sanāksmē 23. jūli-
jā izsludināto noteikumu projekta “Noteikumi par 
svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidē-
jās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautis-
kas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” 
saskaņošanas process. Noteikumi noteiks kārtību, 
kādā svešvalodas centralizēto eksāmenu aizstāj ar 
starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu 

svešvalodā, un apstiprinās starptautisko testēšanas 
institūciju sarakstu un to pārbaudījumus, ar kuriem 
var aizstāt svešvalodas eksāmenu. Noteikumu pro-
jekts vēl jāapstiprina valdībai.

svešvalodu agrāka apguve sākumskolā•	
Šajā mācību gadā jau 1. un 2. klases skolēni apgūs 
pirmo svešvalodu. izglītības iestādei kā apgūstamo 
pirmo svešvalodu vecāku izvēlei jāpiedāvā viena no 
eiropas savienības oficiāli noteiktajām valodām. Šī 
jau pērn uzsāktā reforma ir svarīgs solis, lai uzlabo-
tu jauniešu svešvalodu zināšanas un konkurētspēju 
darba tirgū nākotnē.

turpinās darba devēju iesaiste profesionālās •	
izglītības procesā un profesionālās izglītības 
pievilcības veicināšana,

nodrošinot eiropas savienības fondu ieguldījumus 
profesionālās izglītības satura pilnveidē, kā arī izglītī-
bas iestāžu (prioritāri – profesionālas izglītības kompe-
tences centru) infrastruktūras modernizēšanā. tāpat 
tiek turpināta aktīva sadarbība ar darba devējiem, tajā 
skaitā nozaru ekspertu padomēs, nodrošinot darba 
vidē balstītu mācību turpmāko attīstību un sasaisti ar 
darba tirgus vajadzībām, vienlaikus stiprinot jauniešu 
iespējas iesaistīties darba tirgū.

Nodrošinās valsts atbalstu latviešu valodas un •	
kultūrvēstures apguvei diasporā

Arī šajā mācību gadā tiks nodrošināts atbalsts materiā-
lu izstrādei latviešu valodas apguvei dažādu vecumu 
diasporas bērniem, finansējums diasporas nedēļas 
nogales skolām un to pedagogu profesionālajai piln-
veidei. 2015. gadā diasporas skolu finansiālā atbalsta 
ietvaros konkursa kārtībā atbalstītas 28 skolas eiropā 
un 14 skolas Asv, Austrālijā un kanādā. plānots, ka 
2016. gadā atbalsts diasporai no budžeta sasniegs 
200 000 eiro.

latviešu valodas kā svešvalodas apguve •	
elektroniskā mācību (emācību) vidē,

lai nodrošinātu attālinātu un individuālu valodas 
apguvi pa līmeņiem. par speciālu tālmācības prog-
rammu diasporai latviešu valodas un kultūrvēstures 
apguvei ir notikušas izM sarunas ar pasaules brīvo 
latviešu apvienību. valodas apguve diasporā gal-
venokārt notiek neformālā veidā, kas iespējama arī 
attālināti e-mācību veidā. izM un Latviešu valodas 
aģentūra apzinās, ka turpmāko trīs gadu laikā jātur-
pina pilnveidot un nodrošināt latviešu valodas kā 
svešvalodas apguves sistēmu e-mācību vidē, kas 
būtu ilglaicīgi, sistemātiski uzturama, interaktīva un 
papildināma, kā arī pielāgojama dažādu mērķa grupu 
vajadzībām.

valsts apmaksātas brīvpusdienas 1.4. klašu •	
skolēniem

aKtualitĀtes 2015./2016. mĀCĪBu gaDĀ
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kopš šāgada 1. septembra valsts apmaksātas brīv-
pusdienas saņems arī 4. klases skolēni. iepriekšējā 
mācību gadā brīvpusdienas saņēma pirmo trīs klašu 
audzēkņi. Atbilstoši statistikas datiem 2015./2016. 
mācību gadā vispārējās pamatizglītības un vidējās 
izglītības iestādēs 1.–4. klasē mācīsies 82 282 skolēni. 
Lai arī 4. klases skolēni saņemtu brīvpusdienas, šogad 
papildus nepieciešami 2 150 947 eiro, bet 2016. gadā 
– 4 473 384 eiro. kopējais finansējums skolēnu ēdi-
nāšanai 2015. gadā plānots 17 703 517 eiro, nākamgad 
– 20 541 554 eiro.

Nodrošinās pedagogu profesionālās •	
kompetences paaugstināšanu

Arī 2015./2016. mācību gadā plānots nodrošināt 
valsts atbalstu pedagogu profesionālo kompetenču 
pilnveidei, tajā skaitā jaunajiem pedagogiem, un kva-
lifikācijas paaugstināšanai. prioritāri atbalsts plānots 
matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību 
priekšmetu un jomu pedagogiem. plānots, ka A un 
b programmās prasmju pilnveidē tiks iesaistīti vairāk 
nekā 3200 pedagogu. paredzēts arī organizēt profe-
sionālās pilnveides kursus skolotājiem, kuri strādā vai 
strādās ar reemigrējušajiem bērniem.

Pilnībā nodrošinās valsts līdzfinansējumu sporta •	
treneru darba samaksai sporta skolās

Atbilstoši normatīvam no šāgada 1. septembra 
izglītības un zinātnes ministrija nodrošinās profesio-
nālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai 
nepieciešamo valsts līdzfinansējumu pilnā apmērā.

Īstenos pilotprojektu augstas klases sportistu •	
sagatavošanas centru izveidei

septembrī pilotprojektu plānots uzsākt ventspilī un 
valmierā. sportistu sagatavošanas centru izveides 
mērķis ir sagatavot starptautiski konkurētspējīgus 
augstas klases sportistus olimpiskajos sporta veidos, 
lai nodrošinātu izcilus sasniegumus sportā ilgtermiņā. 
izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi konceptu-
ālo ziņojumu “Augstas klases sportistu sagatavošanas 
centru sistēmas izveide”, ko izskatīs Ministru kabineta 
sēdē.

jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa •	
ieviešana

tiks uzsākta augstskolu finansēšana par rezultātiem 
pētniecībā balstītas augstākās izglītības attīstībā. 
papildu finansējumu saņems augstskolas, kas vis-
veiksmīgāk iesaistījušas pētniecībā un radošajā darbā 
studentus un jaunos zinātniekus, īstenojušas starp-
tautiskos pētniecības projektus un sadarbojušās ar 
uzņēmējiem. vienlaikus izM kopā ar augstskolām 
pārskatīs augstskolu mācībspēku atalgojuma politi-
kas, lai nodrošinātu studiju un zinātniskā darba integ-
rāciju un atalgojuma orientāciju uz sasniegtajiem 
rezultātiem.

zinātnes strukturālā reforma•	
turpināsies zinātnisko institūciju strukturālā reforma, 
kuras mērķis ir starptautiski konkurētspējīga zinātne 

un pētniecībā balstīta moderna augstākā izglītība. 
tiks īstenotas konsolidācijas aktivitātes, kas ļaus vei-
dot lielākas un spēcīgākas, starptautiski konkurētspē-
jīgas zinātniskās institūcijas ar augstāku pētniecības 
veiktspēju. zinātniskās institūcijas izstrādās pētniecī-
bas programmas un uzlabos rezultātu pārvaldību.

licencēšanu un akreditāciju turpmāk veiks •	
neatkarīga organizācija

Šāgada jūlijā valdībā apstiprināti jaunie noteikumi 
par studiju programmu licencēšanas un augstsko-
lu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas kārtī-
bu, kas nosaka, ka akreditāciju un licencēšanu veic 
Akadēmiskās informācijas centrs. pārmaiņas ne tikai 
veicinās studiju programmu kvalitātes uzlabošanu, 
bet licencēšanas un akreditācijas darbs tiks orga-
nizēts atbilstoši starptautiskiem standartiem, katrai 
novērtēšanai piesaistot arī neatkarīgus augsta līmeņa 
ārvalstu ekspertus.

izglītības kvalitātes nodrošināšanas pārraudzība•	
2015. gada nogalē izglītības kvalitātes valsts dienests 
publicēs rokasgrāmatu nozaru ekspertu padomju 
deleģētajiem akreditācijas ekspertiem un turpinās 
rīkot kursus izglītības iestāžu vadītājiem un akreditā-
cijas ekspertiem. tiks aktualizēta kvalitātes novērtē-
šanas kārtība, pastiprinot kvalitātes aspektu izglītības 
procesa un rezultāta vērtēšanā.

tiesiskuma uzraudzība izglītībā•	
izglītības kvalitātes valsts dienests, uzraugot izglītības 
procesa tiesiskumu, īpašu uzmanību pievērsīs 2015. 
gada 18. jūnijā pieņemtajiem izglītības likuma grozīju-
miem – gan izglītības iestādes padomes lomas palie-
lināšanai, gan pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju 
pienākumam būt lojāliem pret Latvijas valsti.

Pastiprinātu uzmanību pievērsīs izglītojamo •	
drošībai izglītības iestādēs

2015./2016. mācību gadā izglītības kvalitātes valsts 
dienests īstenos Ministru kabineta noteikumus 
“izglītības iestāžu un citu izglītības likumā noteiktu 
institūciju reģistrācijas kārtība”. Atbilstoši jaunajai 
kārtībai tiks reģistrētas ne tikai izglītības iestādes, bet 
arī citas institūcijas (biedrības, nodibinājumi, amatu 
meistaru darbnīcas, studijas vai Nacionālo bruņoto 
spēku vienības), kuras īsteno izglītības programmas. 
Lai novērstu situācijas, kad izglītības iestāde vai 
institūcija savā darbībā neievēro normatīvos aktus, 
pirms reģistrācijas izglītības iestādēm vai institūci-
jām būs jāiesniedz dokumenti, kas apliecina telpu 
atbilstību higiēnas, drošības un būvēm noteiktajām 
prasībām (veselības inspekcijas, valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienesta, pašvaldības būvvaldes 
vai būvniecības valsts kontroles biroja sniegtie atzi-
numi).

sagatavojusi laura zaharova,
izglītības un zinātnes ministrijas

komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
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Daina Oliņa

ilūkstes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
maigurs Krievāns, svei-
cinot 21. augustā uz 
lPia sanāksmi ciemos 
atbraukušos izpilddi-
rektorus, kuru rindas 
pamanāmi izdaiļoja līdzi 
paņemtās izglītības sfē-
ras lietpratējas, uzreiz 
atklāja dažu noslēpumu. 
viesiem par godu esot 
pat jaunu baseinu uzcē-
luši! pašvaldībās, kur 
lēmējvara un izpildvara darbojas saskanīgi kā roka 
ar cimdu, var paveikt 
lielas lietas. Un ilūkstes 
novada izpilddirektore 
līga Bukovska ir visnotaļ 
atbilstošs “cimds”. par to 
ciemiņi pārliecinājās, vēl 
zālē sēžot, noskatoties 
mūsdienīgo un oriģinālo 
novada prezentāciju bez 
neviena vārda – vizuāliem 
asociāciju tēliem bagātu 
un muzikāli skanīgu (tur-
klāt tā vis nav par bargu 
naudu pasūtīta kādā 
superstudijā, bet tapusi mājās rodamiem spēkiem). 
pēc sanāksmes ilūkstieši bija sagatavojuši pamatī-
gu novada iepazīšanas maršrutu klātienē. Jādomā, 
ka līdz šim tālā un daudziem maz zināmā ilūkste, 
bebrene un dviete, kā arī citas ceļojumā vērotās vie-
tas sagādāja tik pārsteidzošus iespaidus, ka ne viens 
vien rīkosies saskaņā ar M. krievāna novēlējumu – 
atbraukt šurp vēlreiz nevis darba, bet atpūtas vizītē.

vēl kādu noslēpumu, atstāstot LpiA valdes sēdē 
lemto, “pačukstēja” priekšsēdētājs guntis Kalniņš. 

viena no jaukā koncer-
ta dalībniecēm – izjus-
tā dziedātāja Jana esot 
ne tikai vizuāli līdzīga 
ilūkstes novada izpilddi-
rektorei Līgai bukovskai, 
bet abas vienojot cieša 
radniecība. koncerta 
izskaņa ar pašu jaunāko 
dziedātāju gaisā raidīta-
jiem ziepju burbuļiem 
radīja tik gaišu noskaņu, 
ka atlika vien pievērsties 
prezentācijai, ko Līga 

bukovska pieteica kā novada sapņu “parādi” – jau 
izsapņoto un to, kurus vēl sapņo.

Latvijā nemaz nav daudz tādu novadu, kuru teritorijā 
atrodas divas pilsētas – ilūkste un subate, kas sēlijas 
tālajā galā sadzīvo ar sešiem pagastiem. iedzīvotāju 
skaits novadā pārsniedz astoņus tūkstošus, turklāt 
dienas ritumā ne reizi nedzirdējām sūrošanos par to, 
ka jaunie pamet šo Rīgai patālo novadu. tieši otrādi – 
novadā jauniešu ir 20 procenti. varbūt tāpēc prezen-
tācijā var lepni teikt, ka “pēdējos piecos gados esam 
ļoti auguši”. Un novada svētki raksturoti kodolīgi – kā 
personiski, piepildīti un skaisti.

ilūKstes NOvaDa CerĪBas
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Kur meklēt miljonu?

siA “zz dats” direk-
tora vietnieks Dainis 
Dosbergs informēja 
par iespējām gādāt par 
iedzīvotāju izglītību ar 
vienotās pašvaldību sis-
tēmas atbalstu, kā arī 
iepazīstināja ar citām sis-
tēmas iespējām, ko paš-
valdības maz izmanto 
vai nemaz nelieto. viņa 
teikto papildināja Lps 

padomnieks guntars 
Krasovskis, atzīstot, ka 
“zz dats” piedāvātais 
rīku klāsts pašvaldībām 
jāizmanto efektīvāk. 
turklāt drīzumā uzņē-
mums piedāvās jaunu-
mu – dokumentu pār-
valdību. pat pašvaldību 
it jomas rūdīto “specu” 
pārsteidza dzirdētie dati 
par to, cik maz Latvijas 
pašvaldības izmanto 

mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas – tikai 15% 
no paziņojumiem par nekustamā īpašuma nodokli 
ceļo virtuāli e-pastā. pieņemot, ka pasta sūtījums 
izmaksā vienu eiro un gadā izsūta vairāk nekā mil-
jonu nodokļu aprēķinu, nākas secināt, ka Latvijas 
pašvaldības, izsūtot paziņojumus ar “sentēvu meto-
dēm”, tērē veselu miljonu eiro gadā! pētījums lie-
cina, ka izteikts līderis pozitīvā ziņā ir salacgrīvas 
novads, kas e-pastā izsūta ap 40% paziņojumu. 
diemžēl ir arī tādas vietvaras, kur virtuāli nosūta tikai 
2% paziņojumu.

guntars krasovskis meta sapņu tiltu uz laiku, kad 
valstī tiks izveidota vienotā elektroniskā e-pasta sis-
tēma, kurā katram iedzīvotājam jau gandrīz reizē 
ar dzimšanas brīdi tiks piešķirta e-pasta adrese, kas 
sekos viņam līdzi visu mūžu. tajā varēs saņemt visus 
oficiālos paziņojumus un rēķinus. taču Lps padom-
nieku vienlaikus māc bažas, ka, visu ietverot virtuālajā 
vidē, mūsu saziņā nepaliks ne kas “taustāms”, ne citā-
di “izgaršojams”. tomēr vajadzību taupīt pašvaldību 
resursus tas nemazina. guntis kalniņš gan piebilda, 
ka lielai iedzīvotāju daļai diemžēl nav ne tikai e-pasta, 
bet arī apjausmas, ko tas nozīmē. grozies, kā gribi, 
atkal nonākam pie izglītības, jo bez it prasmēm situā-
cija nemainīsies arī nākotnē.

izglītības sfēras mainīgā un nemainīgā daļa

Jauno gadu izpilddirektori tradicionāli uzsāk ar saru-
nu par finansēm; jauno mācību gadu sagaida, no 
“pirmavotiem” skaidrojot izglītības jomas jaunumus. 
guntis kalniņš atzina, ka izglītības jautājumi pašval-

dībās sastāv no divām daļām: nemainīgo nodrošina 
fakts, ka pašvaldību budžetā tieši izglītībai tiek tērēti 
50 (vietām pat vairāk) procenti līdzekļu, bet par mai
nīgo “rūpējas” nebeidzamās reformas.

Jaunākās vēstis no izglītības jomas šoreiz uz ilūksti 
bija atveduši izglītības un zinātnes ministrijas (izM) 
valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra 
vietniece – izglītības departamenta direktore evija 
Papule, izglītības departamenta direktores vietnie-
ce izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā 
līga Buceniece un vecākā eksperte modra jansone, 
kā arī struktūrfondu un starptautisko finanšu ins-
trumentu departamenta vecākais eksperts edgars 
lore. vērtējot prezentācijās un diskusijās dzirdēto 

un uzklausot dalībnieku pārdomas pēc sanāksmes, 
nākas secināt: varbūt grūti reizē uzrunāt divas visai 
atšķirīgas auditorijas, jo izpilddirektoriem un peda-
goģijas sfēras ļaudīm tomēr ir atšķirīgas intereses. 
iespējams, domājot par izpildvaras pārstāvjiem, evija 
papule vispirms deva vārdu edgaram Lorem, jo iespē-
jas rast līdzekļus izglītības infrastruktūras sakārtošanai 
ir bezgala svarīgs mezglapunkts pašvaldību darbā. 
turpretim pedagogiem un izglītības nodaļu (pār-
valžu) vadītājiem tā noteikti nav pirmā rūpe. viņi 
gaida atrisinājumu ilgajam pedagogu algu modelē-
šanas maratonam (starp citu, par to detalizēti tika 
spriests jau LpiA sanāksmē 2014. gada augustā!). 
Modra Jansone gan centās skaidrot pedagogu darba 
samaksas noteikumus, kas varētu stāties spēkā 2016. 
gada 1. septembrī, tomēr, atceroties gunta kalniņa 
teikto par izglītības mainīgo daļu, ceru, ka sapratīsiet, 
kādēļ to žurnālā neatspoguļosim.
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ievadot sarunu, evija papule norādīja, ka es struk-
tūrfondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā tiks 
īstenotas izglītības attīstības pamatnostādnes. Šo 
izmaiņu iespējas nodrošinās es struktūrfondi ar aptu-
veni 322 miljoniem eiro plānošanas periodam. Šoreiz 
detalizēti nepārstāstīsim LpiA sanāksmē dzirdēto arī 
tāpēc, ka šajā – izglītībai veltītajā žurnāla numu-
rā – radniecīgas problēmas iztirzātas vairākos rak-
stos. savukārt izglītības un zinātnes ministrijas saga-
tavotie informatīvie materiāli un statistikas pārskati 
daļēji publicēti žurnālā, bet pārējās prezentācijas 
pieejamas Lps interneta vietnē: http://www.lps.lv/
izpilddirektoru_asociacija/?task=sessions&committ
ee_id=1541. tur katrs var izvēlēties padziļināti studēt 
to, kas interesē.

edgars Lore konkrētāk izskaidroja tos mērķus, kam 
būs paredzēti eiropas līdzekļi. vislielākā summa plā-
nota mācību vides uzlabošanai. 8.1.2. pasākuma mēr-
ķis (162,81 milj.) ir rekonstruēt un modernizēt 110 – 115 
skolas ar kopējo audzēkņu skaitu pāri par 45 tūksto-
šiem lielajās pilsētās un novados, kur atsevišķi tiek 
izdalīti reģionālās attīstības centri. par atbalstāmajām 
darbībām un citiem obligātajiem nosacījumiem sīkāk 
skatiet prezentācijā Lps interneta vietnē!

e. papule uzsvēra, ka struktūrfondi domāti skolu 
tīkla sakārtošanai, tie būs nevis atbalstam, bet attīs
tībai. galvenie izM nosacījumi (politiskie uzstādī-
jumi) – lielas vidusskolas, koncentrētas. pirmo līdz 
sesto klašu audzēkņiem mācības jānodrošina pēc 
iespējas “tuvāk sirdij, tuvāk mājām”. Ārpus lielajām 
pilsētām un 21 reģionālā centra pašvaldībām tiesī-
bas pretendēt uz atbalstu varētu būt arī citu novadu 
vidusskolām. diemžēl tikai trīs no pārējo 89 novadu 
vidusskolām spēj izturēt prasību par vismaz 270 
audzēkņiem, pārējās tātad paliek aiz “eiropas labumu 
kuģa borta”.

Lps padomniece ināra 
Dundure informēja par 
tiem jautājumiem, kuros 
Lps nepiekrīt ministrijas 
plāniem. Jautājums par 
struktūrfondu pieejamī-
bu izglītības infrastruk-
tūrai ir dienaskārtībā 
Ministru kabineta darba 
grupā, ko vada Laimdota 
straujuma. viņiem ir 
darīts zināms pašvaldību 
viedoklis, ka 270 vidus-
skolēnu ir nepieņemami 
augsts slieksnis. Lps uzturēs prasību, ka nepiecie-
šamas investīcijas vismaz tālu esošajām pašvaldību 
iestādēm. it un jauna metodika jāizmanto arī maza-
jās klasēs, kā to daudzas pašvaldības jau dara. Lps 
atbalsta viedokli par pirmo sešu klašu izglītību tuvāk 
mājām, taču arī šīm skolām Latvijā būtu jāparedz 
investīciju iespējas. diemžēl izM un L. straujumas 
vadītā darba grupa līdzekļus tam nevēlas paredzēt, 

atkal visas rūpes noveļot uz pašvaldību pleciem. 
tomēr Lps uzturēs šo prasību.

izM pārstāves prezentācijās uzrādīja arī jaunumus, 
kas šajā mācību gadā sagaida audzēkņus un peda-
gogus. to vidū ir daudz lielisku ieceru – brīvpusdie-
nas nu jau arī ceturtklasniekiem, pirmās svešvalodas 
apguve 1. un 2. klasē, mācību programmas “datorika” 
aprobēšana 157 izglītības iestādēs un citi.

pēc sanāksmes tomēr urdīja dažu tēžu atrautība no 
reālās dzīves. izM statistikas ailes liecina par sarūkošo 
skolēnu, it sevišķi vidusskolēnu skaitu. taču piecus un 
sešus gadus veco bērnu skaita pieaugums spriestspē-
jīgos mudina domāt, kas ar šiem ķipariem notiks pēc 
gadiem. kurš šobrīd ņemsies apgalvot, ka vairākums 
nekādā gadījumā nedomās par vidusskolu, tāpēc 
tās, kur maz audzēkņu, steidzami jāslēdz? it kā mēs 
jau nebūtu pieredzējuši bērnudārzu “izputināšanu” 
deviņdesmitajos gados, no kuras daža pašvaldība nav 
reanimējusies joprojām! Un vai gan iespējamos bēgļu 
bērnus mēs neskolosim? Šobrīd varam tikai minēt, 
kādas vecuma grupas viņi pārstāvēs. itin dīvaini bija 
no izglītības jomas nākotnes vizionāriem uzklausīt 
pesimistisku tēzi, ka daļa skolojamo jau tik un tā aiz-
brauks no Latvijas. bet valdības lozungs visu laiku bijis 
par izceļojušo tautiešu atgriešanu dzimtenē...

pavisam absurda liekas eiropas savienības fondu pra-
sība: ieguldīt skolu infrastruktūrā var un vajag, tikai 
– jāgarantē, ka audzēkņu skaits šajā, par es līdzek
ļiem uzprišinātajā skolā piecu gadu laikā nemainī
sies, precīzāk – nesamazināsies! derētu fondu turē-
tājiem un uzraugiem apjautāties, kādus paņēmienus 
šajā ziņā izmantoja citās valstīs, jo arī vecajā eiropā ne 
visur valda demogrāfijas augšupeja.

autotaures iegrožots ceļojums

Jāatzīst, ka pat diskusijas šoreiz nebija ierasti kais-
mīgas, varbūt vainīga atskārsme, ka pēc diskusijām 
gadu iepriekš nekāda virzība nenotika. tāpēc ar evijas 
papules tradicionālo novēlējumu “Laimīgu jauno 
gadu!” LpiA sanāksmes tematiskās daļas atreferējumu 
slēdzam, lai divos autobusos dotos brīnišķīgā ceļoju-
mā pa ilūkstes novadu.

ilūkstes novada pašval-
dības Attīstības plāno-
šanas nodaļas vadītājas 
vietniece ineta zībārte 
gan uzreiz atrunājās, ka 
neesot gide, bet kurš gan 
vēl labāk visu mums izrā-
dītu un izstāstītu! turklāt 
stingrā grafika interesēs 
viņa brīžam no gides 
pārvērtās par gustavu 
ar auto tauri, lai ziņotu, 
ka kārtējā vizīte beigu-
sies. ineta uzreiz atzinās 
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mīlestībā savai pilsētai un novadam, kuru mainīt viņa 
negrasās. kāpēc? tāpēc, ka te ir ģimenei draudzīga 
infrastruktūra – izglītības, kultūras un sporta iespējas 
tuvu dzīvesvietai, bet galvenais, ka ir nākotnes cerība 
(20% jauniešu). Ne reizi vien tika uzsvērta piederība 
sēlijai, kas tikai pēdējos gados sasparojusies pieteikt 
savas tiesības. brauciena laikā stāsti nomainīja cits 
citu – par tranzīta ielas rekon strukciju (pēc divu gadu 
sarakstes ar ministriju izdevās pierādīt, ka Raiņa un 
brīvības iela veido vienotu tranzīta ielu!), par vēs-
turisko strūklaku, ko atjaunoja reizē ar tranzīta ielas 
projektu, par ēku siltināšanu (jaunākais no tiem – kul-
tūras centrs, kur notika sanāksme), par dievnamiem, 
par elektromobiļiem, kas vis nestāv “pie slitas”, bet 
domes dienesti ar ekoloģisko braucamo ceļo pat 
uz daugavpili, jo izmaksas ir 2,70 eiro uz 100 km. 
ilūkstes veselības centrs tapis “atņemtās” slimnīcas 
vietā, taču pašvaldība cenšas savējiem nodrošināt 
maksimāli daudz medicīnisko pakalpojumu (par pro-
jektu naudām iegādāta mūsdienīga aparatūra par 
pusmiljonu eiro), ko labprāt izmanto arī kaimiņi. 
ilūkstē ir 14 daudzdzīvokļu mājas, tomēr pārsvarā 
– ģimenes mājas vai divu trīs dzīvokļu ēkas, tāpēc 
pilsēta ir lauku videi atbilstoši “piezemēta” un mūsu 
gidei patīkama.

Lepna un skaista aiz loga pazibēja ilūkstes 1. vidus
skola, kuru 1927. gadā atklāja toreizējais izglītības 
ministrs Rainis. viņam par godu pie skolas 1990. gadā 

uzstādīts tēlnieka induļa 
folkmaņa veidots piemi-
neklis. skolas audzēkņi 
izceļas ar labām sekmēm, 
gūstot atzinību “draudzīgā 
aicinājuma” reitingos. 
turpat līdzās jaunā estrā-
de ar 710 sēdvietām. 20 
ielu posmiem nomainīts 
apgaismojums, turklāt 
ilūkstieši vis nelika Led 
lampas kopā ar stabiem, 

bet tēriņus samazināja, daudzviet atstājot vecos koka 
balstus. siltuma tarifs ilūkstē ir 33,40 eiro, topošais 
koģenerācijas projekts to vēl samazinās. Renovētajā 
bērnudārzā uzturas 200 audzēkņu. pēdējo piecu 
gadu laikā kopējā apgūto projektu nauda ir desmit 
miljoni eiro!

Peldbaseins, kas ciemu dienā vēl tikai gaidīja pir-
mos peldēšanas alcējus, izrādās, tapis ilgi un grūti. 
vērienīgs projekts sporta kompleksam vairākos stā-
vos dzima jau 2008. gadā, diemžēl deputāti to neak-
ceptēja. sapņu pils palika papīra formātā, vienīgi par 
pašvaldības līdzekļiem ieliktie pamati iekonservēti 
pacietīgi gaidīja līdz 2015. gada martam, kad sākās 
būvdarbi – gan “sašaurinātā” apmērā, bet galvenais 
sapnis bija un palika baseins. Nu to ir divi – lielais 

un mazajiem ķipariem paredzētais. kolēģiem, kam 
baseina vēl nav, noderēja ilūkstiešu stāsts par teh-
nisko risinājumu, izdevumiem, bet galvenais – par 
neatlaidību un uzdrīkstēšanos sapņot.

dvietes lepnums ir izcilais selekcionārs pauls 
sukatnieks, kura vārds pirmām kārtām saistās ar 
Latvijas apstākļiem neierastas kultūras – vīnogu 
audzēšanu. viņa dzimtas māja “Apsītes” būtu teju 

vai sabrukusi, ja ilūkstes 
novada pašvaldība to 
neņemtu savā gādībā. P. 
sukatnieka vīnkopības 
un selekcijas centrs uzņē-
mīgās un apsviedīgās vadī-
tājas vandas gronskas 
uzraudzībā dažu gadu 
laikā ļāvis atdzimt gan 
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mājai, gan dārzam. Mūsu vizītes dienā te viss bija 
sevišķi posts nākamās dienas dižajam notikumam – 
Latvijas vīnkopju un vīndaru svētkiem “Ābele paula 
sukatnieka dārzā”.

dižo selekcionāru interesēja ne tikai vīnogas, bet 
arī arbūzi. varbūt tieši no paula sukatnieka savu 
mazā biznesa ideju aizņēmās jaunā inetas un ivara 

timšānu ģimenīte. viņu siltummīļu bizness ir īsts 
veiksmes stāsts, kas jau pirmajā darbības gadā, par 
spīti nelabvēlīgajai vasarai, ļāvis atpelnīt visus iegul-
dījumus! Abi saimnieko ceturto gadu – sākuši ar 
gaļas lopkopību un graudkopību, bet šogad arbūzu 
cienītājiem dzimusi doma audzēt tos pašiem, lai būtu 
drošība par kvalitāti. Abi Jelgavā skolotie agronomi ir 
lieli praktiķi, kas nepaļaujas uz citu ieteikumiem, bet 
siltummīļu šķirnes izmēģina paši. tās pasūtītas gan 
Latvijā, gan igaunijā. Uzcēluši siltumnīcu, kas nu jau 
kļuvusi par mazu. stādīšana ir roku darbs, ko paveiku-
ši, rīkojot talku. Nākotnē timšāni cer uz projektiem, 
diemžēl jaunajiem zemniekiem eksotiskiem labu-
miem atbalsta nav, tāpēc jādomā citas alternatīvas. 
timšāni visu realizē Rīgas bāzē, ar ko noslēgts līgums. 
viņu piedāvājumā ir sešas cukīni un kabaču šķirnes, 
astoņas saldo zirņu šķirnes, 24 arbūzu šķirnes un 12 
meloņu šķirnes. tieši šis nelabvēlīgais gads ļāvis atrast 
īstās šķirnes Latvijas un dvietes apstākļiem.

Dabas parka “Dvietes 
paliene” informāci
jas centrā “gulbji” 
bebrenes pagas-
ta putnu salā pie 
Benitas Štrausas mēs 
ne tikai degustējām 
ekskluzīvo ārstniecī-
bas līdzekli – bebru 
dziedzeru uzlēju-
mu un ugunskurā uz 
grila iesmiem cepto 

“bebrienes kociņmaizi” (tā būtu 
izcila latviskā alternatīva jāņusvētku 
šašlika tradīcijai, jo uztīt uz iesma 
rauga mīklu spētu katrs). teiksmainu 
sapņu noskaņu šai vietai piešķir sav-
vaļas zirgu pelēcīgais bars palienes 
pļavās.

Bebrenes vispārizglītojo
šā un profesionālā vidus
skola uzņēmīgās direkto-
res ērikas Šaršunes vadībā 
jau kopš 2014. gada 7. feb-
ruāra īsteno mūsdienīgo 
modeli par vispārējās un 
profesionālās izglītības 
satuvināšanu. direktore 
nesūrojas par audzēkņu 
trūkumu, bet izmanto visas 
iespējas to skaita pieaugu-
mam. viņas emocionālā 
uzruna izpilddirektoriem 

tovakar uzlika vērtīgu punktu ilūkstes sākumburtam.

“Būtu labi, ja mūsu mazajā valstī tās vadītāji dzīvotu 
ar Sent-Ekziperī principu – būt atbildīgam par tiem, 
kurus pieradinājuši. Tādi esam arī mēs, kas vēl tura-
mies laukos, jo esam pieraduši pie šīs vides. Mūsu 
skolā nav Eiropas noteiktā audzēkņu skaita – 270, 
mums ir 190. Ja kādam liekas, ka lauku skolai šeit, 
Bebrenē, tas ir maz, tad ir maz. Mums nepienākas 
remonts dienesta viesnīcā. Ja mums tas pienāktos, 
varu droši apgalvot, ka pēc pāris gadiem mums 
būtu pat vairāk par 270 audzēkņiem, jo mūsu galve-
nais mērķis ir izglītības kvalitāte. Jūs varēsiet redzēt 
mūsu Ilūkstes pašvaldības drosmīgo soli, pārņemot 
Bebrenes profesionālo vidusskolu, kas bija pirmā 
slēdzamo skolu skaitā. Tagad mēs attīstāmies, mācā-
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mies un nebūt neguļam, jo reizēm tiešām pietrūkst ar 
24 diennakts stundām. Tādi mēs šeit esam – mazliet 
patrioti, gribam dzīvot tur, kur dzīvojam. Un vēl 
svarīgi, ka neesam gliemeži, kam māja uz muguras 
– tiklīdz kas, es aizeju. Vai maz ir iespējams, ka Rīga, 
Daugavpils, Jelgava, Valmiera un citas lielās pilsētas 
spēs uzņemt visus lauku ļaudis?

Ja kāds izlēmis, ka Latvijai laukus nevajag, tad tā 
viennozīmīgi ir kļūda. Kāds ir arī izdomājis, ka bēr-
nam jau no dzimšanas brīža rokās jāieliek planšete. 
Man jāsaka, ka šo cilvēku gaida ļoti rūgtas vecum-
dienas, jo arī tad viņu bērnus un mazbērnus inte-
resēs planšetes, nevis savu mīļo liktenis. Mūsdienu 
tehnoloģijas cilvēku emocionāli notrulina. Uzskatu, 
ka mācību darbu arī bez planšetēm var organizēt 
radoši un interaktīvi. Klausoties mudinājumus jau-
nāko klašu skolēniem gādāt planšetdatorus, man 
gribas jautāt: kāpēc pirms pieciem gadiem vajadzē-
ja izšķiest Eiropas Savienības naudu interaktīvajām 
tāfelēm, ja to mūžs ir tikai pieci gadi? Varbūt par 
šo naudu mēs varējām sakopt vidi, veidot radošos 
centrus un zinātniskās pētniecības centrus. Tagad šīs 
tāfeles skaitās novecojušas, kaut liela daļa skolu tās 
vēl pat īsti nav apguvušas. Nu šis brīnums vairs nav 
vajadzīgs, jo virziens ir planšetes.

Gribi vai negribi, bet raisās pārdomas, ka kaut kas 
nav īsti pareizi mūsu valstī vai pasaulē vispār. Nekā 
personīga pret bēgļiem, pret tiem, kas aizbrauc uz 
citurieni. Tieši otrādi, aizbraucēji īstenībā ir tie cilvēki, 
kuri grib strādāt, negrib dzīvot un eksistēt uz pabal-
stiem. Nekā personīga, bet atmiņā palika sanāksmē 
dzirdētais teiciens: “Bēgļu bērni to nav izvēlējušies, 

viņi vienkārši ir tāda grupa.” Tāpēc gribas jautāt – 
bet kā ir ar lauku pašvaldībās dzīvojošiem cilvēkiem 
un viņu bērniem? Vai viņi to ir izvēlējušies? Vai tas 
ir normāli, ka skolotāji laikam ir vienīgā kategorija 
Latvijā, kam divreiz gadā maina algu? Bet mazpilsē-
tās un laukos viņi ir arī sociālie pedagogi, logopēdi, 
psihologi un vēl daudzkas.

Pagājušajā vasarā biju Gruzijā kopā ar kolēģiem 
no elitārām Rīgas skolām. Viņi stāstīja: tiklīdz klasē 
rodas problēmas, atverot durvis un aizsūtot audzēkni 
pie sociālā pedagoga vai psihologa. Vai valstī ir parē-
ķinājuši, cik tiek ietaupīts uz šo speciālistu neesa-
mības rēķina lauku skolās? Vismaz mūsu Ilūkstes 
novadā spēj atrast risinājumu, lai arī mūsu skolās 
būtu logopēds, psihologs un sociālais pedagogs, ja 
šie speciālisti ir vajadzīgi.

Uz šīs pārdomu nots sveicinu jūs visus “Nekurienes” 
vidū! Cauri lielceļu un ceļu putekļiem no visām pusēm 
jūs esat atbraukuši uz Bebreni. Mēs parādām vietu, 
kur mēs esam, kur lielākā daļa grib arī novecot. Mēs 
elpojam svaigu gaisu. Mēs mācām mūsu bērniem 
sajust lapu zeltu rudenī, balto sniegu ziemā, pava-
sarī mudinām ieklausīties strautu skaņās un vasarā 
vienkārši atpūsties.

Parādīšu jums Ilūkstes novada pašvaldības drosmī-
go soli – vecajos laikos šajā ēkā bija Bebrenes profe-
sionālā skola, tagad te atrodas – Bebrenes vispāriz-
glītojošās un profesionālās vidusskolas profesionālā 
nodaļa. Ja kāds atļausies teikt, ka šeit pie mums ir 
nekvalitatīva izglītība, tas lai paliek vērtētāja ziņā. 
Mēs tā nedomājam.”

guntas Klismetas, Dainas Oliņas 
un sniedzes sproģes foto
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Daina Oliņa

valstī darbojas daudz nozaru arodbiedrību, dažai 
nozarei pat vairākas, tomēr latvijas izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrība (lizDa) to vidū ir 
viena no pamanāmākajām. Šopavasar par tās vadī
tāju kļuva iNga vaNaga. stāvot uz jaunā mācību 
gada sliekšņa, gribējām uzklausīt viņas secināju
mus, kas radušies šajā laikaposmā. galvenokārt par 
mūsu auditorijai svarīgo – kā arodbiedrība vērtē 
pašvaldību ieguldījumu izglītībā, kādas ir abu pušu 
attiecības.

– vispirms, lūdzu, iepazīstiniet lasītājus ar sevi! 
Kuras skolas saucat par savējām?
– pamatskolas gados mācījos elejas vidusskolā, tad 
pusgadu mācījos ozolniekos, bet vēlāk pārgāju uz 
Jelgavas spīdolas ģimnāziju, ko absolvēju. ekonomistes 
bakalaura grādu ieguvu Lauksaimniecības universitā-
tē, pēc tam kļuvu par socioloģijas maģistri. esmu strā-
dājusi par lektori, bet no 2011. gada rudens līdz 2013. 
gada janvārim biju izglītības un zinātnes ministrijas 
parlamentārā sekretāre, pa vidu gan aizgāju nedaudz 
garākā atvaļinājumā sakarā ar maziņo.

– Kā jūtas cilvēks, nokļūstot “ierakumu” otrā pusē?
– tik traki jau nav! tagad, redzot ne vienmēr korek-
to komunikāciju ar varas pārstāvjiem, daudz labāk 
izprotu pagātnes notikumus, kuros arodbiedrība rei-
zēm bijusi skarbāka un asāka. kad tikos ar Ministru 
prezidenti Laimdotu straujumu un arī mūsu ministri 
Mārīti seili, apliecināju viņām, ka vēlamies būt kons-
truktīvs sadarbības partneris. protams, būs situācijas, 
kurās ātri atradīsim kopīgu valodu, bet būs arī tādas, 

kur paliksim pretējās domās. tā nav traģēdija, jo līdzī-
gas domstarpības mums bijušas arī ar Lps vai Rektoru 
padomi.

– mūsu saruna sākās par ilglaicīgi strebto un dis
kutēto pedagogu darba samaksas problēmu, jo 
tieši todien lizDas ļaudis bija pilni sašutuma, ka 
ministru kabineta komitejas sēde par šo viņiem tik 
aktuālo problēmu pēkšņi tikusi sasaukta steigā un 
gandrīz vai pusslepeni.
– tas tomēr ir nekrietni, ja tev ir sadarbības partneris, 
kurš darbojas pēc principa “pamanīsi pats, tev paveik-
sies; ja nepamanīsi – vaino pats sevi”.

– tomēr sarunas atspoguļojumā žurnālā mazvērtīga 
ir informācija, kur svarīga operativitāte un kur katra 
jauna diena nes izmaiņas. mūsu intereses skar citu 
žurnāla auditorijai nozīmīgu jomu – arodbiedrības 
saikni ar pašvaldībām.
– Ar pašvaldību savienību aizvadītajā laikaposmā 
sadarbība bijusi ļoti laba. protams, reizēm mēs iebil-
stam, tomēr labi saprotu savienību, arī jau minētajā 
pedagogu atalgojuma sakarā. izprotu, ka pašvaldī-
bām uzticēts ļoti daudz ar izglītību saistītu funkciju, 
izglītības sfērai vietējā vara tērē pusi budžeta, dažviet 
pat vairāk par pusi. tāpēc atbalstām domu, ka jāat-
jauno (kaut vai pakāpeniski) budžeta finansējums 
algu nodrošināšanai pirmsskolas izglītības pedago-
giem un darbiniekiem. Lps vēlas, lai tas notiktu ar 
2018. gada 1. jūniju, mēs kā arodbiedrība to vēlētos 
ātrāk. Uzskatām, ka algai būtu jābūt lielākai par līdz 
šim paredzēto amplitūdu no 600 līdz 760 eiro. 
vienlaikus saprotam, ka pašvaldību budžets vairāku-
mā gadījumu to nespēj, tāpēc ātrāk jāiesaistās valstij.
otra mezgla problēma noteikti saistās ar skolu tīkla 
optimizāciju. Arodbiedrība iestājas par to, ka maksi-
māli tuvu dzīvesvietai jābūt izglītībai no pirmās līdz 
sestajai klasītei. Šim vecuma posmam nedrīkst vērtēt 
vienīgi to, cik tas izmaksā, jo svarīga ir gan drošība, 
gan bērna spējas adaptēties jaunajā vidē – jāgādā, lai 
viņš nenogurtu tālajos pārbraucienos līdz skolai un 
atpakaļ. piekrītam jaunajiem Mk noteikumiem, ka no 
2016. gada 10. klasi varēs atvērt tikai tad, ja izglītojamo 
skaits pārsniegs 12, bet no 2017. gada – 14 audzēkņus. 
7.–9. klašu grupā atbalstām viedokli, ka katrs gadījums 
jāvērtē atsevišķi. Latvija nav nedz Amerika, nedz Ķīna, 
un tiesības lemt par skolu slēgšanu un reorganizāciju 
pieder pašvaldībai. vidusskolēnus aizvest līdz tuvā-
kajai vidusskolai nav pārāk sarežģīti, bet 7.–9. klašu 
skolēniem jāvērtē konkrētā situācija. iespējams, ka 
šobrīd vidusskolēnu skaits liekas nepietiekams, taču 
jāanalizē arī audzēkņu daudzums iepriekšējā vecuma 
grupā, lai pēc gada vai diviem nenāktos atkal atjaunot 
vidusskolu.

Par gODĪgiem 
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esmu pārliecināta, ka pašvaldības vērtē situāciju ilg-
termiņā, turpretim valdību nereti interesē tikai finan-
siālie aprēķini. Mēs nereti kaut ko izjaucam, aizmirstot 
to, cik grūti pēc tam atjaunot no nulles. izglītības un 
zinātnes ministrija aprēķinājusi, ka vidusskolu slēgša-
na var skart apmēram 80 pašvaldības, tomēr pašval-
dībām drīkst būt savs viedoklis. Ministrija priekšplānā 
izvirza kvantitatīvos rādītājus, mēs aicinām (jo tiesību 
uzstājīgi pieprasīt mums nav) akcentēt arī kvalitāti. 
visām iesaistītajām pusēm to kopīgi vajadzētu izdis-
kutēt un tad pieņemt saprātīgu lēmumu. Jāņem vērā 
būtu centralizēto eksāmenu un olimpiāžu rezultāti, 
sasniegumi zinātniskās pētniecības jomā, arī peda-
gogu darbības kvalitāte, iesaiste projektos. Ne mazāk 
nozīmīgi vērtēt infrastruktūru – cik tālu atrodas cita 
tuvākā skola, vai tajā ir dienesta viesnīca, ja nāktos 
slēgt vidusskolu, un vēl daudz citu problēmu.
Mūsu arodbiedrība ir iekļauta pedagogu atalgojuma 
mērķdotācijas sadales komisijā. pētot un analizējot 
mums pieejamo informāciju valsts izglītības infor-
mācijas sistēmā (viis), esam atklājuši, ka šajā mācību 
gadā par 2300 bērniem pieaugs piecus un sešus gadus 
veco apmācāmo skaits. Liktos – mūsu demogrāfiskajā 
situācijā par to no sirds jāpriecājas, bet... valsts budže-
tā nav naudas, lai apmaksātu nepieciešamo papild-
pedagogu darbu par 2015. gada atlikušajiem četriem 
mēnešiem. tas liekas ļoti nesolīdi pret pedagogiem, 
jo viņi nedrīkst ciest nepilnīgo datubāžu dēļ.

– man tas liekas sevišķi dīvaini, jo neiespējami būtu 
prognozēt nākamajam gadam jaundzimušo skaitu. 
te tomēr ir runa par bērniem, kuriem jau piecus vai 
sešus gadus jābūt mūsu valsts statistiskajā uzskaitē!
– Arī mums to grūti saprast, jo ir taču iedzīvotāju 
reģistrs un citas datubāzes. pat tad, ja novēloti atklā-
jas, ka uz šo mācību gadu audzēkņu būs vairāk, jābūt 
rezervei, lai šādu laikus nepamanītu situāciju spētu 
atrisināt mazsāpīgi. pateikt, ka pašvaldības viisā ieva-
dījušas neprecīzas prognozes, ir pats vienkāršākais 
risinājums. turklāt to mēs detalizēti nevaram pārbau-
dīt. pieņemsim, ka tiešām vainojama kāda nolaidība. 
Labi, šo jautājumu var risināt konkrēti, bet peda-
gogam ar to nav nekāda sakara, viņam ir jāsaņem 
alga par darbu, ko viņš veic. kur tad paliek princips 
“nauda seko skolēnam”?! protams, neviens nešau-
bās, ka pašvaldības meklēs naudu savā budžetā, lai 
kompensētu šo valstisko neizdarību. taču valdība 
nedrīkstētu to uztvert kā pašsaprotamu labās gribas 
žestu, nākamā gada sākumā pieklātos pašvaldībām 
kompensēt šos līdzekļus.
LizdAs eksperti aprēķināja, ka septembrī 683 peda-
gogi būs ieguvuši jaunas kvalitātes pakāpes (trešo, 
ceturto un piekto skaitām kopā). Un arī te atkārtojas 
tā pati situācija – cilvēks vasarā ieguvis jaunu pakāpi, 
bet četrus mēnešus viņam par to nemaksās! kā lai 
izskaidro cilvēkam, kādēļ viņam būs mazāka alga 
nekā kolēģim, kurš pakāpi ieguvis jau sen? skumji, ka 
mūsu valstī ir tā, ka pedagogs cenšas, bet nezina, vai 
atbilstošu atalgojumu viņš saņems no 1. septembra 
vai tikai no budžeta gada sākuma.

gan pašvaldību savienība, gan Latvijas izglītības vadī-
tāju asociācija norādīja, ka par šīm problēmām runāt 
sāka jau pirms pāris gadiem. tika ierosināts, ka situā-
ciju varētu itin viegli atrisināt, pedagogiem nosakot 
vēl kādu trešo atskaites datumu, kurā fiksē skolēnu 
skaitu un datus par padagogiem. taču nekas nav mai-
nījies. Šādos brīžos dusmas mijas ar izmisumu – it kā 
visu laiku uzsveram pedagogu kvalitātes nozīmi; viņi 
cenšas sevi pilnveidot, lai iegūtu augstāku pakāpi, 
bet viņus nenovērtējam. Mēs runājam, ka svarīgs ir 
katrs bērns, bet... protams, skolotājs jau nedzīs laukā 
audzēkni, ja par viņu nemaksā. tomēr tas nav solīdi 
no valsts puses – cerēt uz pašvaldību kā caurumu 
lāpītāju.
trūkstošo naudu mainīgajā situācijā varētu taču “aiz-
dot” gan piecus un sešus gadus veco bērnu audzi-
nātājiem, gan jaunu kategoriju ieguvušajiem – no 
līdzekļiem, kas bija rezervēti pedagogu atalgojuma 
jaunajam modelim, ko cerēja jau ieviest. Ja nekādi 
nav iespējams līdzekļus novirzīt ne šo 2300 bērnu 
skolotājiem, ne 683 augstāku kategoriju nopelnīju-
šajiem pedagogiem, tad arodbiedrība piedāvā citu 
risinājumu. Aicinājām ar šo naudu vismaz jau šajā 
mācību gadā papildināt mazo skolu pedagogu atal-
gojumu reģionos (šoreiz gan ne privātajā sektorā 
nodarbinātajiem). pašlaik lielo skolu skolotājiem viss 
ir puslīdz kārtībā, viņiem samaksā par visiem veikta-
jiem pienākumiem. daļa pašvaldību gan jau tagad 
veic līdzekļu pārdali, lai mazo skolu pedagogi justos 
līdzvērtīgāki atalgojuma ziņā. tomēr vēl joprojām 
virknē mazo skoliņu pedagogi saņem algu tikai par 
kontaktstundām, viņiem neapmaksā ne klases audzi-
nāšanu, ne darbu labošanu, ne gatavošanos stun-
dām. Līdz jaunā atalgojuma modeļa ieviešanai šis 
būtu godīgs risinājums.
Nevaram piekrist nākotnē plānotajam atalgojumam, 
kurā netiks maksāts par starpbrīžiem. ko tad peda-
gogi starpbrīdī darīs? tāpat dežurēs gaiteņos vai 
visā skolā, neslēgs taču ciet kabineta durvis atpūtai. 
vecajā modelī par klases audzināšanu pieskaitīja 
sešas stundas, jaunajā – vairs tikai četras. Arī par 
gatavošanos stundām vecajā modelī maksāja vai-
rāk. starpbrīžu darbs arī tika ierēķināts, bet jaunajā 
modelī šīs pozīcijas vispār nav. kā lai tam visam 
piekrītam?

– Kā jūs iegūstat datus? izmantojat informācijas 
sistēmā pieejamos vai kaut ko cenšaties savākt arī 
paši?
– Mūsu arodbiedrībai ir pieejama daļa no viis infor-
mācijas, kas gan, kā jau minēju, nav pilnīga. Mums ir 
paveicies ar sociālekonomisko jautājumu eksperti ilzi 
priževoti. Mērķdotāciju sadales analīzei 119 pašvaldī-
bām mums bija iedotas tikai divas dienas, taču pat tik 
īsā laikā viņa spēja “uztaustīt” šīs netaisnības. pirmajā 
reizē sadalījumu nesaskaņojām. otrajā reizē pēc 
sarunām izvirzījām prasību protokollēmumā ietvert 
šīs problēmas. Lai nākamreiz, sēžoties pie sarunu 
galda par mērķdotāciju sadali, mēs atkal nesadurtos 
ar tām pašām nedienām.
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– vai jūsu rūpju loks ietver tikai arodbiedrības bied
rus vai visu pedagogu kopumu?
– visi pedagogi nav mūsu arodbiedrības biedri, tomēr 
mēs iestājamies par visiem. protams, ir mazliet netais-
ni, ka biedri maksā biedru naudu, bet pārējie priecīgi 
noskatās, ka kāds viņus aizstāv arī tāpat. No solidari-
tātes viedokļa tas nav pareizi. pati LizdAs vadību pār-
ņēmu maijā, tomēr citi kolēģi atgādināja gadījumu, 
kad arodbiedrībām izdevās panākt pedagogu algu 
pielikumu un valdīja šķietams prieks, bet daži mūsu 
biedri pameta arodbiedrību, jo reizē ar algu nedaudz 
pieauga arī biedru naudas summa. sanāk, ka grūtā 
brīdī cilvēks klaudzina pie arodbiedrības durvīm, 
taču pēc problēmas atrisinājuma pagriež tai muguru.
tomēr arodbiedrības biedriem ir pieejams kāds diez-
gan būtisks “bonuss” – mums ir materiālās palīdzības 
fonds, kas biedriem dod iespēju saņemt pabalstu 
traumu vai citu nelaimju gadījumos.

– vai esat prognozējuši, kas notiks brīdī, ja daļu no 
vidusskolām tiešām slēgs?
– Mēs kā arodbiedrība nevaram nepiekrist tam, ka 
skolu tīkls, sevišķi 10.–12. klašu grupā, ir jāsakārto. pati 
personiski izpētīju datubāzi, tāpēc zinu, ka daudzās 
vidusskolās ir ļoti maz audzēkņu. saņemam eiropas 
naudas izglītības modernizācijai, bet šie līdzekļi gal-
venokārt tiek lielajām pilsētām, kur izglītības kvalitāte 
un mūsdienīgās iespējas arvien pieaug. Jārēķinās ar 
to, ka nākotnē daļa pedagogu paliks vai nu bez darba, 
vai viņiem nāksies strādāt nepilnu slodzi. Lai cik sva-
rīga ir nauda, mēs nedrīkstam iestāties tikai un vienīgi 
par to. pieļauju, ka privātā sektora pārstāvis paziņotu: 
nepieciešamas pārmaiņas, nevienam darbu negaran-
tē uz mūžu, katram pašam jāspēj pilnveidoties vai 
pārkvalificēties, lai spētu no jauna iekļauties darba 
tirgū. tomēr vēlos apelēt pie tā, ka valsts nav pietieka-
mi savlaicīgi rūpējusies par demogrāfiskās situācijas 
jautājumiem. piekrītu, daudzi ir izceļojuši no Latvijas, 
bet šo lēmumu taču veicinājusi valsts politika. Ne jau 
tikai naudas dēļ ļaudis pameta valsti, daudzus neap-
mierināja gan knapā rocība, tomēr arī valsts politika.
vēl neesam ar mūsu ministriju un Labklājības minis-
triju analizējuši šo problēmu – laikus palūkoties, kā 
palīdzēt pedagogiem, kas nākotnē var zaudēt darbu, 
būt tam gataviem. Rosināt viņus domāt par citām 
darba iespējām. Rīgā un pierīgā joprojām aktuāla ir 
pirmsskolas pedagogu problēma. Neesam pret to, ka 
risinājumā iesaistās privātais sektors. varbūt kāds savu 
nākotnes darbavietu varētu atrast te. Līdzīga sistēma 
ir pieaugušo izglītības jomā, kurā arī iesaistījies pri-
vātais sektors, jo te ieplūda prāvi eiropas savienības 
līdzekļi. diemžēl ne visur šā pakalpojuma latiņa ir 
pienācīgi augsta. iespējams, ka bez darba palikušie 
pedagogi varētu sekmīgi iekļauties šajā atzarā. par to 
noteikti jārunā.
gadījumos, kad skolu tomēr slēgs, prasām “lieko” 
naudu atstāt tajā pašā sektorā. Lai vairāk līdzekļu 
būtu, piemēram, bibliotēkām. tad būs nevis viens 
bibliotekārs uz 500 bērniem, bet viens uz 300 
bērniem.

– vai ir precīzi izskaitļota summa, cik pēc skolas 
slēgšanas pašvaldība ietaupīs (algas) un cik zaudēs, 
pārvadājot audzēkņus, maksājot par uzturēšanos 
internātā, par atbrīvoto telpu uzturēšanu un tam
līdzīgi?
– tur jau tā lieta, ka nav! ir taču kaut aptuveni jāsa prot, 
cik liela summa paliks pāri, kāds būs izdevīgums. 
Nevar būt, ka to aplēst ir tik neiespējami.

– vai streiks būs?
– to man jautā daudzi. Arodbiedrībā esam runājuši 
gan par piketiem, gan streikiem un citām protesta 
formām. tomēr esmu ne reizi vien skaidrojusi arod-
biedrības biedriem, ka pikets gan ir viena no protesta 
formām, bet tā sevi ir nedaudz devalvējusi. piketi 
pagātnē ir bijuši, tie it kā skaļāk liek manīt sasāpēju-
šas problēmas, taču politiķi jau kļuvuši mazliet imūni 
pret daudzajiem piketiem. Ja arī mēs iziesim ielās, tad 
jābūt pārliecībai, ka sasniegsim rezultātu vai kāds – es 
atvainojos! – zaudēs amatu. tomēr uzskatu, ka līdz 
pēdējam jācenšas izmantot citas metodes, ne šo, 
galējo. Runāt, skaidrot, pārliecināt. gribu piebilst, ka 
arī darba devējiem un vecākiem skatījums uz protes-
tiem nav viennozīmīgs.
starp citu, skaidrot nākas pat šķietami absurdas lietas, 
piemēram, pēc dažu lielo skolu pedagogu un vadītā-
ju algu publiskošanas atskanēja iebildes: sak’, par ko 
gan viņi cīnās, ja algas jau tā ir tik lielas?! Arī vecāki 
nereti vadās pēc publiski pieejamās informācijas, 
neiedziļinoties tajā. viņiem nevar pārmest un tomēr. 
Neslēpšu, ka dažas skolas tiešām bija diezgan veikli 
izmantojušas iespējas, ko normatīvie akti gan pie-
ļauj, lai savējiem izkārtotu lielāku atalgojumu. Ja reiz 
nauda seko skolēnam un skolā ir daudz audzēkņu, 
tad var rasties līdzekļu pārpalikums, ko sadala savē-
jiem. No otras puses, lielās skolas ir lielajās pilsētās, 
kur dzīvei nepieciešams vairāk naudas nekā laukos. 
taču šo gadījumu ar, teiksim, 1700 eiro lielu algu 
ir nedaudz. Ministrijai būtu jārod risinājums, kā to 
laikus atklāt un izskaust. varbūt jāpilnveido norma-
tīvo aktu bāze. tomēr nav korekti visās prezentācijās 
izmantot šos atsevišķos faktus, minot, ka pedagogu 
samaksa ir līdz 1700 eiro. būsim godīgi! parādiet, cik 
pedagogu saņēma lielo algu, bet blakus uzrādiet, cik 
daudz pedagogu mazajās lauku skoliņās nesaņēma 
pat 420 eiro, ieskaitot nodokļus! Nepatīkami, ja 
manipulē ar datiem, kurus vecāki vai privātā sektora 
pārstāvji uztver par baltu patiesību. bet īstenībā algu 
no 420 līdz 500 eiro saņem 56 procenti pedagogu! 
No 501 līdz 600 eiro saņem pāri par 30 procentiem 
skolotāju.
Mēs uzstājam, ka nepieciešams vismaz aptuvens 
nākotnes grafiks (turklāt tas noteikts izglītības likuma 
53. pantā), lai pedagogi zina, kas ar viņu atalgojumu 
notiks ne tikai šajā un nākamajā gadā, bet arī, piemē-
ram, pēc pieciem un vairāk gadiem. Lai jauniešiem 
būtu cerība uz izaugsmes iespējām. Arī tiem, kas vēl 
domā par profesijas izvēli. Nereti dzirdam, ka augst-
skolas rada pedagogu pārprodukciju, taču sektorā 
trūkst strādājošo. par ko te brīnīties, ja jauns cilvēks ar 
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šo minisummu nespēs izveidot un uzturēt ģimeni. kā 
tu viņu dabūsi skolā?

– atgriezīsimies pie mūsu žurnāla mērķauditorijas! 
varbūt vēlaties izmantot šo iespēju uzrunāt pašval
dību ļaudis?
– pašvaldības tiešām dara daudz savu gados jaunāko 
iedzīvotāju labā. Lai minu kaut vai brīvpusdienas, 
ko atsevišķās pašvaldībās nodrošina visiem izglīto-
jamiem, citur krietni vairāk audzēkņiem nekā valsts 
apmaksātās brīvpusdienas trim pirmajām klasēm 
(šajā mācību gadā arī ceturtklasniekiem). dāsnu paš-
valdību atbalstu saņem interešu izglītības pedagogi, 
arī valdības plānos neparedzētais, bet ļoti nepiecie-
šamais atbalsta personāls. gribu pieminēt arī pašval-
dību stipendijas gan skolu, gan profesionālo skolu 
audzēkņiem. protams, to nedara visi, daudzko nosa-
ka pašvaldības rocība, tomēr šīs stipendijas liecina 
par attieksmi, par gādību, par savas pilsētas un nova-
da nākotni. vēl kāds piemērs. pašvaldības ne tikai 
apmaksā skolēnu peldētapmācību, bet vairākas pat 
ir uzcēlušas baseinus, kaut arī katrs zina, cik grūti tos 
uzturēt finanšu ziņā. tomēr tas ir ļoti svarīgi, zinot, cik 
daudz bērnu Latvijā ik gadu dzīvību zaudē ne tikai 
satiksmes negadījumos, bet arī peldētneprasmes dēļ. 
(Patīkami, ka tieši šajā numurā, to iepriekš nezinot, 
varam pastāstīt par vienu šādu piemēru – baseinu, ko 
nupat atklāja Ilūkstes novadā, kur augustā tikās izpild-
direktori. – D.O.)
Man kā arodbiedrības pārstāvei gan būtu kāda vēlē-
šanās – lai pašvaldības biežāk ar saviem pedagogiem 
noslēgtu koplīgumu.
Neslēpšu, ka ļoti labi saprotu pašvaldības skolu tīkla 
sakārtošanas sakarā. tas nav un nekad nebūs populārs 
lēmums vēlētāju vidū, drīzāk daudziem tā var izrādī-
ties “politiska pašnāvība”, tomēr daudzos gadījumos 
tas ir jāpieņem. strādājot ministrijā, arī man reizēm 
nācās analizēt gadījumus, kuros kādu “nepaklausīgu 
un pretimrunājošu” pedagogu skāra politiska izrēķi-
nāšanās. Negribētos, lai skolas slēgšana vien sabojātu 
kāda politiķa karjeru.
Mūsu lielākais nedraugs ir laiks. daudzkas tiek pateikts 
pēdējā brīdī, nedodot laiku informācijas analīzei. 
gribu piebilst, ka tā nav nejaušība. Ministriju ierēdņi 
un vadība pavisam labi saprot, ka laika trūkums nāk 
mums par sliktu. protams, dažādi viedokļi bija un būs, 
taču tas neliedz būt korektam vienam pret otru. kā 
tik kaut ko noslēpt vai nepateikt! bet viss jau allaž nāk 
gaismā, kaut arī novēloti, jo meliem kopš senlaikiem 
bijušas īsas kājas. tādi starpgadījumi bojā attiecības. 
par pašvaldību savienību neko sliktu nevaru teikt, par 
ministriju diemžēl gan.

– vai, strādājot arodbiedrībā, vienkāršu paldies 
dzirdat biežāk nekā ministrijā?
– Ministrijā jau īsti nebija, no kā dzirdēt labus vārdus. 
tāpēc gribam pamazām apceļot visu Latviju, tikties 
ar darba devējiem un vecākiem. Augustā mūs bieži 
aicināja uz tradicionālajām “augusta konferencēm”, 
ko organizē izglītības pārvaldes. protams, tikpat labi 

viņi varētu iztikt bez mums un aizpildīt programmu 
paši, tomēr aicināja.
izmantošu iespēju, lai pašvaldības informētu par vēl 
kādu mūsu ideju – aicinājumu iet uz skolām.

– vai plānojat jaunu “iespējamo misiju” deputā
tiem?
– domes deputātu sadarbība ar skolām pašvaldībās 
ir atšķirīga. daļa labprāt un bieži iegriežas mācību 
ie stādēs, tāpēc spēj pilnvērtīgi lemt par izglītības 
sfēru. taču daļai nav bijusi interese iepazīt reālo 
situāciju uz vietas. kāds teiks – ko gan vienā dienā var 
izdarīt?! var gan pat vienā dienā sarunās apjaust lietas 
būtību. Lai deputāts novada kādu stundu, stāstot par 
saviem darba pienākumiem vai dzīves uzskatiem! 
Lai tiekas un vaļsirdīgi aprunājas ar pedagogiem, lai 
pavēro, kā norit skolotāju darbdiena, cik aizpildīta tā 
ir! pati arī ministrijas darba gados daudz braukāju pa 
skolām, tāpēc labi zinu, cik atšķirīgas situācijas tajās 
mēdz būt. Atmiņā ir daudz lielisku skolu, arī starp 
mazajām lauku skoliņām. viņiem trūkst līdzekļu, bet 
esošais inventārs ir kopts un uzpasēts. turpretim dažā 
lepnā pilsētas skolā, kas “peldas” par eiropas naudu 
iegādātajos labumos, tā vien liekas, ka nauda iztērēta 
velti, jo mācību līdzekļi glabājas pa roku galam, neap-
rūpēti. Nereti lauku pašvaldībā ir daudz nelabvēlīgu 
ģimeņu, tad skolotājam līdztekus tiešajiem pienāku-
miem jākļūst gan par mammu un tēti, gan psihologu, 
gan draugu.
Mums ierasts biežāk pelt pedagogu paveikto, salīdzi-
nāt viņu veikumu ar citu valstu rādītājiem. Nenoliedzu, 
ka arī tas ir svarīgi, tomēr labāk, ja tos var salīdzināt 
kontekstā ar savas skolas konkrēto situāciju un iespē-
jām. Lai vērtētu un salīdzinātu, ir jāiepazīst!

***

jau pēc mūsu sarunas, kurā jautās vēlme pēc lietiš
ķas un konstruktīvas sadarbības, mazliet pārsteidza 
agrākā izglītības un zinātnes ministra roberta Ķīļa 
tvīts pēc tam, kad medijos parādījās ziņa, ka latvijas 
Darba devēju konfederācija atbalsta pedagogu 
darba samaksas jauno modeli. Citēju: “Apsveicami, 
beidzot IZM reformu soļos nav viena pret politisko 
varzu un LIZDU. Sajūta, ka ļurkāšanās ir piegriezu-
sies.” Palūdzu ingu vanagu komentēt šo paskarbo 
frāzi, kurā arodbiedrības teju vai vienādotas ar 
“politisko varzu”.

– Liekas, ka Ķīļa kungs nav pietiekami iedziļinājies 
jaunā modeļa būtībā. LizdA ir konstruktīvs sadar-
bības partneris un iestājas par konkurētspējīga atal-
gojuma nodrošināšanu sektorā strādājošajiem, par 
pietiekamu atbalsta personāla skaita nodrošināšanu, 
par kvalitātes jautājumu risināšanu un pārdomātu 
skolu tīkla sakārtošanu. Ja valstī vēlamies paaugsti-
nāt izglītības kvalitāti, tad jānodrošina arī attiecīgs 
finansējums. Un, ja nepieciešamo finansējumu nevar 
nodrošināt uzreiz, tad jābūt pakāpeniskam atalgoju-
ma palielinājumam.
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Gatavojot šo numuru, žurnāls “Logs” uzdeva visām 119 Latvijas pašvaldībām vienādus jautājumus, 
lūdzot atbildēt uz tiem.

Vai jūsu pašvaldībā šogad, pagājušogad vai kopš 2009. gada ir likvidēta kāda izglītības iestāde •	
– kur un kad?
Kas šajās likvidētajās iestādēs un to telpās notiek šobrīd, kā tās tiek izmantotas?•	
Vai kādā likvidētajā/reformētajā izglītības iestādē dzīve atdzimusi un ēka ieguvusi “otro elpu”? •	
Pozitīvā pieredze, kas būtu plašākas aprakstīšanas vērta.
Vai kādu izglītības iestādi plānots likvidēt vai pārveidot nākamgad?•	
Vai jūsu pašvaldībā šogad vai pērn ir atvērta kāda jauna skola vai bērnudārzs?•	

Lūk, atbildes, ko saņēmām. Tās sarindojām šādā secībā – vispirms lielo pilsētu sniegtās, pēc tam 
alfabēta secībā novadu pašvaldību atsūtītās ziņas.

sKOlas uN BērNuDĀrzi 
PaŠvalDĪBĀs

Lielākie rīgas skolu tīkla pilnveides pasākumi tika 
īstenoti no 2009. līdz 2012. gadam, lai nodroši-
nātu vienlīdzīgas tiesības iegūt vispārējo izglītību 
visiem mazajiem rīdziniekiem. pieejamība tika plā-
nota, ievērojot pilsētas demogrāfisko situāciju un 
skolu teritoriālo izvietojumu. skolu tīkla pilnveidi 
noteica tas, ka būtiski samazinājās skolēnu skaits 
– 2000./2001. mācību gadā Rīgā mācījās 101 671 
skolēns, bet 2012./2013. mācību gadā Rīgas skolās 
mācījās vairs tikai 64 984 skolēni, tātad bilance bija 
mīnus 36 687 bērni.

īstenojot skolu tīkla pilnveides pasākumus, vispirms 
tika izstrādātas pamatnostādnes, kas paredzēja:
• nodrošināt vispārējās pamatizglītības pieejamību 
visā Rīgas teritorijā;
• sekmēt to vispārējās vidējās izglītības iestāžu attīs-
tību, kurās tiek īstenotas divas un vairāk vispārējās 
vidējās izglītības programmas (izņemot mazākum-
tautību skolas, par kuru attīstību noslēgtas starpvalstu 
vienošanās);
• atbalstīt vidusskolu pārveidi par pamatskolu būtiska 
skolēnu skaita samazinājuma gadījumos, ievērojot cen-
tralizēto eksāmenu rezultātus un pieejamības principu;
• sekmēt mācību organizēšanu skolās vienā maiņā;
• atbalstīt vakara (maiņu) un neklātienes izglītības 
programmu īstenošanu, sekmējot sadarbību ar pro-
fesionālās izglītības iestādēm;
• atbalstīt vispārējās vidējās izglītības profesionāli orien-
tētā virziena izglītības programmu īstenošanu skolās;

• atbalstīt piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās 
sagatavošanas programmas īstenošanu skolās, ja kon-
krētajā mikrorajonā ir pieprasījums pēc vietām šajā 
programmā un ja skolās ir brīvas telpas;
• atbalstīt skolu brīvo telpu nodošanu pirmsskolas 
izglītības iestādēm pirmsskolas grupu izvietošanai vai 
citu izglītības iestāžu (interešu, profesionālās ievirzes, 
kultūras) vajadzībām;
• veicināt skolu, ja nepieciešams, izvietošanu atbil-
stošās ēkās;
• noteikt katras skolas ēkas optimālo izglītības proce-
sam izmantojamo platību.

Optimizācijas pasākumi tika veikti tā, lai jaunajos 
apstākļos iegūstamās izglītības kvalitāte paaugstinā-
tos – lai mācības tiktu organizētas atbilstošās skolu 
ēkās, ar nodrošinātiem materiāli tehniskajiem resur-
siem un labiekārtotu vidi, kas ļautu celt izglītības 
programmu īstenošanas kvalitāti un valsts pārbaudes 
darbu rezultātus. tika izvērtēta racionāla un mērķtie-
cīga pieejamo finanšu un citu resursu izmantošana, 
ņemot vērā skolu piepildījumu, ēku piederību (Rīgā 
vairākas skolas atradās privātiem īpašniekiem piede-
rošās ēkās vai uz citu personu zemes) un ieguldījumu 
nepieciešamību.

Lielākā daļa no bijušo skolu ēkām, kuru telpās tika 
atvērtas jaunas pirmsskolas iestādes vai grupas, 
savulaik bija būvētas kā bērnudārzu ēkas – likvidētās 
Rīgas imantas sākumskola un iļģuciema sākumskola, 

                      Rīga  
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reorganizētā Rīgas pļavnieku sākumskola, uz citām 
ēkām pārvietotās Rīgas valdorfskola, Jankas kupalas 
Rīgas baltkrievu pamatskola un Rīgas 6. vidusskolas 
sākumskola. tas ļāva papildus nodrošināt 849 vietas.

skolu ēkas, kurās tagad izvietotas izglītības iestā
des, kas līdz tam atradās neatbilstošās telpās:
• Rīgas Ļ. Tolstoja krievu vidusskola (skola likvidēta, bet 
ēkā atrodas Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola),
• Rīgas Bišumuižas pamatskola (skola likvidēta, bet 
ēkā šobrīd – Rīgas Jauno tehniķu centrs),
• Rīgas 30. vidusskola (skola likvidēta, šobrīd ēkā 
atrodas Š. dubnova Rīgas ebreju vidusskola),
• Rīgas 38. vidusskola (skola likvidēta, šobrīd ēkā 
atrodas mākslinieciskās jaunrades centrs “praktiskās 
estētikas skola”),
• Rīgas 7. internātpamatskola (skola reorganizēta, ēkā 
šobrīd – Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola),
• Rīgas komercģimnāzija (skola likvidēta, ēkā šobrīd – 
Rīgas speciālā pamatskola – attīstības centrs),
• Rīgas 20. vidusskola (skola likvidēta, ēkā šobrīd – 
Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola),
• Rīgas 100. vidusskola (skola likvidēta, ēkā šobrīd sek-
mīgi darbojas Nevalstisko organizāciju (Nvo) nams).

skolu tīkla pilnveides gaitā tika atbrīvotas privātīpaš
niekiem piederošas ēkas – Ģertrūdes ielā 32, Antonijas 
ielā 13 un Čaka ielā 42 (internāta ēka), kā arī dome 
atteicās no izglītības funkciju veikšanai nepiemērotām 
ēkām – cēsu ielā 8, dzirnavu ielā 29, slokas ielā 65.

skolu apvienošana resursu ekonomijas nolūkā, res-
pektīvi, izveidota vienota administrācija, un skola 
turpina darboties divās tuvu esošās ēkās: Rīgas 5. 
pamatskola (likvidēta) un Rīgas 95. vidusskola; Rīgas 
sarkandaugavas sākumskola (likvidēta) un puškina 
licejs; Rīgas 16. vidusskola (likvidēta) un Rīgas 63. 
vidusskola; Rīgas Mežaparka sākumskola (likvidēta) un 
Rīgas Jāņa poruka vidusskola; Rīgas M. Lomonosova 
krievu vidusskola (likvidēta) un Rīgas 40. vidusskola.

Bijušo skolu ēkas, kuru telpas izmanto, ja tiek veikti 
kapitāli remontdarbi kādā no izglītības vai kultūras 
iestādēm: Rīgas 99. vidusskola (skola reorganizēta) 
un Rīgas 46. vidusskolas sākumskola (atbrīvota ēka). 
Šīs telpas savu iestāžu ēku remonta laikā jau izman-
toja Rīgas centra daiļamatniecības pamatskola, Rīgas 
Ukraiņu vidusskola, kultūras pils “ziemeļblāzma”, 
tagad tās varēs izmantot vef kultūras pils kolektīvi.

skolu reorganizācija un likvidācija optimāla izglītī
bas piedāvājuma nolūkā:
• Natālijas Draudziņas ģimnāzijas, Rīgas 99. vidus-
skolas un Rīgas centra sākumskolas apvienošana, 
izveidojot vidusskolu;
• Rīgas 90. vidusskolas un Rīgas Pļavnieku sākumsko-
las apvienošana, izveidojot pamatskolu;
• Rīgas Latstādijas internātvidusskolas un Rīgas 7. 
internātpamatskolas apvienošana, izveidojot inter-
nātpamatskolu;
• Rīgas Igauņu vidusskolas reorganizācija par Rīgas 

igauņu pamatskolu;
• likvidēta Rīgas 62. vidusskola, pievienojot Rīgas 25. 
vidusskolai;
• likvidēta Rīgas Šampētera vidusskola, pievienojot 
Rīgas 53. vidusskolai;
• Rīgas Krievu vidusskolas un Rīgas Herdera vidussko-
las reorganizācija, tās apvienojot un izveidojot jaunu 
vispārējās vidējās izglītības iestādi ar nosaukumu – J. 
g. Herdera Rīgas grīziņkalna vidusskola, kas īsteno 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības program-
mas (šī skola uzsāka darbu 2014./2015. mācību gadā);
• reorganizēta Rīgas 24. pamatskola un Rīgas 32. 
vidusskola, tās apvienojot un izveidojot jaunu vispā-
rējās vidējās izglītības iestādi, kas īsteno pamatizglī-
tības un vispārējās vidējās izglītības programmas, un 
piešķirot nosaukumu – Rīgas Austrumu vidusskola (šī 
skola uzsāks darbu 2015./2016. mācību gadā);
• likvidēta Rīgas 68. vidusskola, pievienojot to Rīgas 
34. vidusskolai. Mācību procesā tiks izmantotas abas 
ēkas, skola uzsāks darbu šajā mācību gadā.

savukārt vairākas Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes 
(pii), kur veikti siltināšanas darbi klimata pārmai-
ņu finanšu instrumenta finansētā projekta ietvaros, 
tikušas pie jaunām, skaistām un krāsainām fasādēm. 
Rīgas domes īpašuma departaments šogad izstrādāja 
monumentāli dekoratīvās glezniecības projektus, un 
uz bērnudārzu ēku fasādēm ir radīti sižetiski (ilustra-
tīvi) apdares risinājumi, kam nav analogu, jo katram ir 
savs stāsts un tie ir stilistiski atšķirīgi.

tā rīgas 148. pirmsskolas izglītības iestādē tomsona 
ielā 18 Rīgas domes būvniecības pārvaldes arhi-
tekte – projektu vadītāja Dace Baidekalne radījusi 
stāstu “Mana pilsēta”, kura pamatā ir vēlme bērniem 
radīt iespēju izzināt savu apkārtējo vidi un pilsētu. 
tāpēc uz ēkas fasādes stilizētos zīmējumos krāsai-
nos pasteļtoņos attēlota Rīgas pilsēta – atpazīstamas 
celtnes, pilsētas identitātes zīmes un pilsētas ikonas 
vienkopus.

rīgas 252. pirmsskolas izglītības iestādes purvciema 
ielā 32 ēkas fasādē ir radīti krāsaini putniņi un putnu 
būrīši, kas d. baidekalnes skatījumā simbolizē saulai-
no bērnību.

foto – alise Šulca, f64



izglĪtĪBa

LOGS30

Arī citu Rīgas bērnudārzu ēkas rotā mākslinieciska 
un neatkārtojama apdare. Uz pii “Avotiņš” (vienības 
gatvē 186) fasādes radīts “zoostāsts” jeb spēle ar 
neregulāriem ģeometrisku formu laukumiem, kas 
vijas ap fasādi. ik aiz stūra paslēpies kāds eksotisks 
dzīvnieks. stilizācija apzināti veidota tā, lai bērniem 
tā asociētos ar saliekamiem klucīšiem vai mozaīkas 
gabaliņiem, no kā var veidot savu zooloģisko dārzu, 
zvēriņiem piešķirot dažādas krāsas un raksturus. Rīgas 

139. pirmsskolas izglītības iestādes (Lidoņu ielā 8) 
vizuālā stāsta nosaukums ir “Namiņi” – rotaļu ele-
ments, kur īstās durvis un logi kļuvuši par zīmētā 
namiņa durvīm. tādējādi ēkas fasāde ieguvusi bērna 
uztverei saprotamu mērogu un atšķirīgu identitāti. 
savukārt bērnudārza “eglīte” ēka biķernieku ielā 45a 
kļuvusi par koku birztaliņu, kurā stilizētie koki dod 
vaļu bērnu fantāzijai un ļauj viņiem domās klejot pār 
tāltāliem ziliem kalniem un sudraba birztaliņām.

             Daugavpils  
2008./2009. mācību gadā daugavpils 4. speciālo 
pamatskolu pārcēla uz daugavpils 11. pamatskolas 
telpām un pēc tam 2011. gadā likvidēja. speciālās 
skolas ēka ir slēgta un netiek izmantota, tikai pagā-
jušajā mācību gadā tā bija nodota daugavpils valsts 
tehnikumam uz viņu telpu renovācijas laiku.

2010. gadā tika likvidēta daugavpils pilsētas Jaunatnes 
skola, kas atradās pilsētas izglītības pārvaldes telpās. 
tagad tās izmanto daugavpils pilsētas izglītības pārval-
des iekļaujošās izglītības atbalsta centra vajadzībām.

tajā pašā gadā notika daugavpils 5. pamatskolas 
un daugavpils centra ģimnāzijas reorganizācija, 
5. pamatskolu pievienojot centra ģimnāzijai, kas 
pirms trim gadiem pārtapa par centra vidusskolu. 
daugavpils 5. pamatskolas ēka tika nodota daugavpils 
dizaina un mākslas vidusskolai “saules skola” uz tās 
remontdarbu laiku. Arī pašlaik šīs ēkas daļu izmanto 
“saules skola”, bet otra daļa sakarā ar remontdarbiem 
ir nodota pikc daugavpils būvniecības tehnikumam. 

2010. gadā notika arī daugavpils 7. pamatskolas un 16. 
vidusskolas reorganizācija, 7. pamatskolu pievienojot 
daugavpils 16. vidusskolai, kā arī daugavpils 8. pamat-
skolas pievienošana J. Raiņa daugavpils 6. vidusskolai. 
Abu bijušo skolu – 7. pamatskolas un 8. pamatskolas – 
ēkas slēgtas un šobrīd netiek izmantotas.

daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes izglītības 
atbalsta nodaļas vadītāja lidija Plavinska informē, ka 
patlaban tiek gatavots domes lēmuma projekts par to 
bijušo izglītības iestāžu ēku, kuras netiek izmantotas, 
nodošanu no daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes 
bilances daugavpils pilsētas domes bilancē.

Lai sistemātiski un ekonomiski sakārtotu daugavpils 
pilsētas izglītības iestāžu tīklu, nodrošinot ēku racio-
nālu izmantošanu un pirmsskolas izglītības un audzi-
nāšanas kvalitāti, pieejamību un daudzveidību, kā arī 
sanitārajām un drošības prasībām atbilstošu fizisko 

vidi, veselīgu un pilnvērtīgu uzturu un kvalificētu 
personālu, šāgada 26. februārī tika lemts pievienot 
Daugavpils 6. pirmsskolas izglītības iestādi j. raiņa 
Daugavpils 6. vidusskolai. pie skolas būs atvērtas trīs 
bērnu grupas, kas realizēs mazākumtautību pirms-
skolas izglītības programmu. ieguvumi no šīs pārcel-
šanas: modernas, izremontētas, plašas, atsevišķas un 
mūsdienīgas rotaļu telpas un guļamistabas katrai gru-
pai; telpa pasākumu organizēšanai; skolas speciālistu 
(logopēda, sociālā pedagoga, psihologa) profesionālo 
konsultāciju un palīdzības saņemšanas iespēja; skolas 
telpu, tajā skaitā zāles, izmantošanas iespējas; pieeja 
pārdaugavas bibliotēkas fondiem; iespēja apmeklēt 
un darboties J. Raiņa skolas muzejā; iespēja apmeklēt 
skolas brīvā laika klubu; jauns un plašs rotaļu laukums; 
vecākiem – ērti piebraucamie ceļi; skola, kur mācās 
vecākie bērni, taču nodalīti, lai neapdraudētu un 
netraucētu pirmsskolniekus; es prakses pārņemšana 
– moderna, ilgtspējīga, perspektīva izglītības iestāde 
mikrorajonā; tiek saglabāts pedagoģisko darbinieku 
likmju skaits; racionālāk izmantots tehniskais perso-
nāls; ekonomija uz kurinātāja un sarga maiņu darba 
nodrošinājumu un apkures materiāla iepirkumu; uzla-
boti personāla darba apstākļi; nodrošināta izglītības 
pēctecība (pirmsskola – sākumskola – pamatskola – 
vidusskola); samazinās izmaksas uz vienu izglītojamo; 
J. Raiņa daugavpils 6. vidusskolas telpas tiek optimā-
lāk noslogotas, ilgtspēja skolai konkrētajā, specifiskajā 
privātmāju apbūves mikrorajonā.
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beidzamajos gados daugavpilī nav atvērta neviena 
jauna izglītības iestāde, bet 2009. gadā, lai palielinātu 
vietu skaitu bērnudārzos, tika dibināta daugavpils 13. 
pirmsskolas izglītības iestāde. Šobrīd tajā darbojas 
piecas bērnu grupas.

Šīsvasaras ieguvums gan lielākiem, gan pavisam maziem 
daugavpiliešiem ir 1. jūlijā atklātais bērnu zinātkāres 
centrs “zili brīnumi”, kas iekārtots bijušā kinoteātra 
“Renesanse” telpās. centru ar daugavpils pilsētas domes 
līdzdalību un finansiālu atbalstu veido biedrība “v.i.U.c”. 
“zili brīnumi” piedāvā uz zinātnes principiem balstītu 
interaktīvu ekspozīciju un iespējas pašiem izmēģināt 
dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus.

                  Jelgava  
pirms gada – 2014. gada 1. jūlijā – tika likvidēta 
Jelgavas 1. pamatskola un pievienota Jelgavas pilsētas 
pašvaldības iestādei “Jelgavas 2. internātpamatskola”. 
ēka tiek izmantota mācību procesa nodrošināšanai. 
tuvākajos plānos nav paredzēts kādu izglītības iestādi 
likvidēt vai pārveidot.

taču pretēju notikumu Jelgavas dzīvē bijis trīsreiz vai-
rāk – 2014. gada 1. janvārī atvērts iekļaujošas izglītības 
atbalsta centrs, 2015. gada 2. februārī atklāta pirms
skolas izglītības iestāde “Kāpēcīši” 280 bērniem, un 
pavisam nesen – šāgada 1. jūnijā durvis vēra pirms
skolas izglītības iestāde “zīļuks” 150 bērniem.

Jelgavas pilsētas vadība gādā arī par infrastruktūras 
attīstīšanu bērnu fiziskās sagatavotības stiprināšanai. 

Šobrīd pašvaldība investē 2. internātskolas infrastruk-
tūrā, būvējot sporta zāli. pie pirmsskolas izglītības 
iestādes “kāpēcīši” ir uzbūvēts baseins, ko izmanto 
arī vispārizglītojošo skolu 1.–4. klašu bērni. Jaunajā 
mācību gadā visiem Jelgavas pirmklasniekiem te būs 
peldētapmācība.

Jelgavā tiek nodrošināta vides un izglītības pieejamī-
ba, ko drīz papildinās vēl viens jaunums – 1. internāt-
pamatskolas internātā notiek rekonstrukcija un lifta 
izbūve.
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Jēkabpils pilsētā 2011. gadā sakarā ar nelielo piepra-
sījumu un mazo bērnu skaitu tika likvidēta Jēkabpils 
poļu pamatskola, kuras programmas pievienotas 
Jēkabpils pamatskolai.

tā kā poļu pamatskola atradās bērnudārza telpās, pēc 
tās slēgšanas ēkas tika pilnībā renovētas, un šobrīd tās 
apdzīvo pirmsskolas izglītības iestādes “zvaigznīte” 
sešas grupas. “Tas ļāvis nodrošināt mūsu pilsētā pilnīgu 

pirmsskolas pakalpojuma pieejamību, strauji sama-
zinot rindas, un šobrīd Jēkabpilī rindas uz bērnudārzu 
vairs nav,” priecājas Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
izglītības nodaļas vadītāja līga Kļaviņa.

Jēkabpils pilsētā ir piecas pirmsskolas izglītības iestā-
des, piecas vispārizglītojošās skolas un četras interešu 
un profesionālās ievirzes skolas.

saistībā ar izglītības un zinātnes ministrijas plā-
notajām izmaiņām normatīvajos aktos par peda-
gogu atalgojumu un plānoto atbalstu no eiropas 
savienības fondiem šobrīd Jēkabpils pilsētas paš-
valdība analizē un apspriež izglītības iestāžu infra-
struktūras attīstības koncepciju laikposmam līdz 
2020. gadam, pieļaujot skolu apvienošanu nākotnē 
kā iespējamo alternatīvu efektīvākai pašvaldības 
resursu izlietošanai un kvalitatīvas izglītības vides 
nodrošināšanai.

                Jēkabpils  

                 Jūrmala  
Jūrmalas uzstādījums ir nesen apstiprināts izglītības 
attīstības koncepcijā – lai mērķtiecīgi un jēgpilni 
attīstītu izglītības iestāžu tīklu Jūrmalā, kā rezultātā 
tiktu nodrošināti kvalitatīvi izglītības pakalpojumi, 
veikta padziļināta pilsētas izglītības nozares analī-
ze un izstrādāta Jūrmalas pilsētas izglītības attīstī-
bas koncepcija 2015.–2020. gadam. No koncepci-
jā piedāvātajām izglītības attīstības alternatīvām kā 
nozīmīgākā tiek uzskatīta sociāli pieejamas izglītības 
nodrošināšana, kas nozīmē gan izglītības iestāžu tīkla 
attīstību tuvāk dzīvesvietai, gan sociālo atbalstu izglī-
tojamajiem.

Jūrmalas pašvaldībai nozīmīga aktualitāte ir pirms-
skolas izglītības iestāžu tīkla attīstīšana, lai tā kapaci-
tāte būtu atbilstoša pieprasījumam. Jūrmalnieki īpaši 
lepojas ar pagājušā gada sākumā atvērto jaunuzbūvē-
to bērnudārzu “austras koks” Ķemeros, kas ir ne tikai 
vizuāli skaistākais, bet arī viens no mūsdienīgākajiem 
Latvijā un baltijas valstīs un ko pamatoti var saukt par 
eiropas līmeņa bērnudārzu.

vispārizglītojošo skolu tīkla pilnveide vērsta uz pie-
tiekami intensīvu telpu noslodzi un resursu racionālu 
izmantošanu. tā, piemēram, lielupes vidusskolai 
ir sagatavots rekonstrukcijas projekts divās kārtās, 
lai būvētu daudzfunkcionālu sporta halli un veiktu 
arī pašas skolas ēkas pārprojektēšanu un būvdarbus, 
liekot klāt jaunu funkciju sporta internātskolas vaja-
dzībām.
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Jūrmalas dome strādā pie tā, lai saglabātu esošo skolu 
tīklu, veiktu funkcionālus uzlabojumus un piedāvātu 
gan jūrmalniekiem, gan arī tuvāko pašvaldību izglī-
tojamajiem mācīties tieši Jūrmalā, nodrošinot plašu 
izglītības programmu dažādību ne tikai vispārējās 
izglītības, bet arī profesionālās ievirzes mākslas, mūzi-
kas un sporta izglītības ieguvē.

No izglītības infrastruktūras attīstības projektiem šogad 
pabeigta mākslas skolas būvniecība, un rudenī bērni 

uzsāks mācības jaunās un skaistās telpās. “Jūrmala ir 
viena no retajām pilsētām Latvijā, kur pēdējo gadu laikā 
atklāta jauna mākslas skola. Veicot pirms gandrīz pus-
gadsimta būvētās kādreizējās Murjāņu sporta skolas 
ēkas rekonstrukciju, telpas ir pilnībā pārbūvētas, un ēka 
ieguvusi jaunu, mūsdienīgu izskatu,” uzsver Jūrmalas 
pilsētas domes priekšsēdētājs gatis truksnis.

Līdzās Mākslas skolai tuvākajā laikā sāks būvēt jaunu 
Mūzikas skolu un bibliotēku. Līdz ar to dubultos tiks 
izveidots mūsdienīgs kultūras un izglītības centrs, kur 
vienā ēku kompleksā būs apvienota Jūrmalas Mākslas 
skola, Jūrmalas Mūzikas skola un pilsētas centrālā 
bibliotēka.

tāpat sporta izglītības attīstības nodrošināšanai 2016. 
gada sākumā ekspluatācijā tiks nodota jauna, mūsdie-
nīga sporta halle kauguros starp sākumskolu “Atvase” 
un Jūrmalas valsts ģimnāziju.

Jūrmalas dienaskārtībā nav jautājumu par skolu slēg-
šanu – mēs skatāmies attīstības virzienā.

                  Liepāja  
2009. gada augustā Liepājā tika apvienotas divas 
izglītības iestādes: Liepājas karostas pamatskolu pie-
vienoja Liepājas 15. vidusskolai, un Liepājas 11. vidus-
skolu apvienoja ar Liepājas 7. vidusskolu. vairāk nekā-
du citu reorganizāciju šajos gados nav bijis, vienīgi, lai 
uzlabotu Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas situāciju 
telpu ziņā, skola tika pārvietota uz labākām telpām 
Raiņa ielā 3 un 5.

Liepājas karostas pamatskolas ēka ir nodota sarkanā 
krusta Liepājas nodaļas vajadzībām. Liepājas 11. 
vidusskolas ēka pašlaik ir tukša, bet tiek domāts par 
zinātnes un jaunrades centra un skolotāju tālākizglītī-
bas centra izvietošanu šajā ēkā.

Liepājas pilsētas izglītības nozares attīstības koncep-
cija 2015.–2020. gadam gan paredz vairāku vidussko-
lu reformēšanu par pamatskolām, bet Liepājas dome 
vēl nav pieņēmusi šādu lēmumu.

Šovasar siA “dynamic University” pēc Liepājas paš-
valdības pasūtījuma noslēdza pētījumu par situāciju 
izglītības jomā Liepājā. “dynamic University” spe-
ciālisti kopā ar Liepājas domes un izglītības jomas 
darbiniekiem veikuši plašu un vispusīgu analīzi par 
demogrāfisko situāciju pilsētā, izglītības iestāžu 
noslogojumu, materiāli tehnisko bāzi, situāciju saistī-
bā ar pedagogu paaudžu maiņu un noslogojumu un 

izglītības nozares saistību ar kopējo situāciju pilsētā. 
katra skola tika izvērtēta pēc vienotas, objektīvas 
mērauklas ar 14 kritērijiem par izglītības efektivitāti, 
kvalitāti, pieejamību.

ņemot vērā visus šos apstākļus, izvēlēts katrai izglītī-
bas iestādei atbilstošākais attīstības modelis. pētījuma 
rezultāti ir pamats Liepājas vispārējās izglītības sistē-
mas pilnveidei, jo tiek piedāvāti konkrēti attīstības 
risinājumi pilnīgi visām Liepājas skolām, kas ietver 
konkrētus “mājas darbus” katras izglītības iestādes 
mērķtiecīgai attīstībai – infrastruktūras uzlabošanai, 
bērnu izglītības kvalitātes paaugstināšanai, pedagogu 
motivācijas paaugstināšanai utt.

Lai iepazīstinātu vecākus, skolēnus, pedagogus un 
citus interesentus ar pētījuma rezultātiem, ikvienam 
bija iespēja ar to iepazīties pašvaldības mājaslapā 
www.liepaja.lv, izsakot arī savu viedokli. pētījuma 
rezultāti kopā ar aptaujas anketu tika izsūtīti arī visiem 
Liepājas skolēnu vecākiem e–pastā ar izglītības portā-
la “e–klase” starpniecību, tie publicēti visu vidusskolu 
mājaslapās. Aptaujā tika vaicāts liepājnieku viedoklis 
par vispārējās vidējās izglītības jomu Liepājā, nepie-
ciešamajām pārmaiņām un kritērijiem, kurus skolas 
kvalitātes izvērtējumā respondenti novērtē visaug-
stāk. pavisam aptaujā piedalījās 620 respondentu – 
skolēni, vecāki un skolu darbinieki, no kuriem lielākā 
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daļa jeb 96,8% aptaujāto atbalsta, ka nepieciešama 
izglītības kvalitātes paaugstināšana Liepājā.

savukārt pirmsskolas izglītības nodrošināšanā krietnu 
artavu sniedzis pērnā gada nogalē pēc renovācijas 
atvērtais bērnudārzs “Pienenīte”, kas paplašināts un 
izveidotas 96 jaunas vietas pirmsskolas vecuma bēr-
niem, tajā skaitā 36 jaunas vietas bērniņiem no pusot-
ra līdz trim gadiem, kas ir aktuāli Liepājas pilsētā.

bet šāgada 13. augustā Liepājas domes deputāti pieņē-
ma lēmumu ņemt valsts kasē aizņēmumu, lai nodro-
šinātu pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” 
ēkas pirmā stāva atjaunošanu un teritorijas labiekār-
tošanu. ilgtermiņa aizņēmumu paredzēts ņemt uz 
laiku līdz 13 gadiem. kopējās kredīta izmaksas plā-

notas 268 472 eiro apmērā, un tā atmaksāšanai pil-
sētas domnieki lēmuši izmantot Liepājas pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumus, sākot ar 2018. gadu.

                 Rēzekne  
pēdējā piecgadē neviena izglītības iestāde Rēzeknē 
nav likvidēta.

pārmaiņas izglītības jomu pilsētā skārušas tikai šoru-
den – ar 2015. gada 1. septembri Rēzeknes 1. vidus-
skola un Rēzeknes valsts ģimnāzija reorganizētas par 
Rēzeknes valsts 1. ģimnāziju un Rēzeknes sākumsko-
lu, kā arī Rēzeknes 4. vidusskola un Rēzeknes vakara 
vidusskola reorganizētas par Rēzeknes 4. vidusskolu.

savukārt Rēzeknes Augstskolas paspārnē izveidota 
austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola, kurā īpaša 
uzmanība tiks pievērsta matemātikai, fizikai, ķīmijai, 
tehniskajai rasēšanai, informātikai un svešvalodām. 
Jaunie vidusskolēni jau uzsākuši mācības 10., 11. un 
12. klasē.

pati “jumta organizācija” – rēzeknes augstskola (ra) 
1. augustā svinēja augstākās izglītības deviņdesmitga-
di Rēzeknē, svinīgā pasākumā atzīmējot RA kā augstā-
kās izglītības tradīcijas pārmantotājas 90. gadadienu. 

kopā ar studentiem un mācībspēkiem šajā dienā 
bija arī izglītības un zinātnes ministre Mārīte seile, 
saeimas deputāti, citu augstskolu rektori, sadarbības 
partneri un absolventi.

Ar lielu interesi ciemiņi devās ekskursijā pa augst-
skolas telpām. vecākā gadagājuma cilvēki kavējās 
atmiņās par pavadīto laiku Rēzeknes valsts skolotāju 
institūtā, savukārt visus patīkami pārsteidza jaun-
uzceltā inženieru fakultātes ēka, kurā koncentrētas 
mūsdienīgas inženierzinātņu laboratorijas.
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valmieras pilsētā pavisam ir sešas pirmsskolas izglītī-
bas iestādes, divās izglītības iestādēs atvērtas atseviš-
ķas pirmsskolas izglītības grupas, divas sākumskolas, 
sešas vidējās izglītības iestādes, trīs profesionālās 
izglītības iestādes un vidzemes Augstskola.

kopš 2009. gada valmieras pilsētas pašvaldībā nav 
likvidēta neviena izglītības iestāde. Arī nākamgad 
valmierā nav plānots likvidēt nevienu no pilsētā eso-
šajām izglītības iestādēm.

Šobrīd valmieras izglītības iestādes pilnībā nodrošina 
valmieras pilsētas iedzīvotājus ar visu līmeņu izglītī-
bas iespējām, līdz ar to nav nepieciešamības atvērt 
jaunas.

Šovasar no 6. līdz 8. augustam valmiera atzīmēja pil-
sētas 732. dzimšanas dienu. svētki tika atklāti ar svinī-
gu gājienu “valmiera lepojas”. valmierieši lepojas arī 
ar izglītības iestāžu kvalitāti un bērnu drošību tajās, 
kā arī ar izglītības iestāžu mācību rezultātiem valsts 

mērogā. pašvaldība aktīvi strādā, lai ne tikai saglabātu 
visu līmeņu izglītības iestādes, bet katru gadu plān-
veidīgi iegulda līdzekļus to attīstībā. valmieras skolu 
izglītības kvalitātes latiņa tiek celta arvien augstāk un 
augstāk.

Pirms pusotra gada atklātā valmieras mūzikas sko
las jaunā ēka gaujas krastā.

                Valmiera  

               Ventspils   
ventspils pilsētas pašvaldībā kopš 2009. gada nav 
likvidēta neviena izglītības iestāde. Arī nākamgad nav 
plānots kādu no tām likvidēt vai pārveidot. tāpat nav 
paredzēts atklāt nevienu jaunu skolu vai bērnudārzu. 
ventspilī jaunākais bērnudārzs ir “bitīte”, kas durvis 
vēra 2010. gadā.

taču ir divi patīkami jaunumi – izglītības un zinātnes 
ministrijas (izM) komisija, kas izvērtē valsts ģimnāzijas 
statusa piešķiršanu izglītības iestādēm, lēmusi atbalstīt 
ventspils 1. ģimnāzijas iesniegumā izteikto lūgumu pie-
šķirt tai valsts ģimnāzijas statusu. turklāt izM norāda, 
ka atzinīgi vērtē ventspils 1. ģimnāzijas paveikto mācī-
bu, metodisko un pedagogu profesionālās kompeten-
ces pilnveides darbu un ģimnāzijas skolēnu sasniegtos 
rezultātus valsts centralizētajos eksāmenos.

Un otrs pavisam “svaigs” jaunums ir 20. augustā 
svinīgi atklātais jaunuzceltais ventspils tehnikuma 

komplekss – pilnībā rekonstruēta vēsturiskā tehniku-
ma ēka un jaunas praktisko mācību telpas, kur mācī-
bas uzsākuši vairāk nekā 800 audzēkņu, un jauna 
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dienesta viesnīca. tā ir pirmā profesionālās izglītības 
iestāde, kas pilnībā īstenojusi tik apjomīgu eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (eRAf) renovācijas un 
celtniecības projektu.

ventspils tehnikums jauno mācību gadu uzsāk pro-
fesionālās izglītības kompetences centra statusam 
atbilstošās telpās, tādējādi pilnvērtīgi spējot konkurēt 
ar citu eiropas savienības valstu profesionālās izglītī-
bas iestādēm.

vērienīgu būvdarbu rezultātā atjaunota un pārbūvēta 
vēsturiskā ēka, kurā notiks vispārizglītojošo priekšme-
tu apguve; ir uzceltas jaunas praktisko mācību telpas 
– mācību laboratorijas un darbnīcas mašīnbūves, 
ēku inženiertīklu, būvgaldniecības, ēdināšanas pakal-
pojumu, viesmīlības un metālapstrādes izglītības 
programmu apguvei. Nodrošināts moderns, darba 
tirgum atbilstošs aprīkojums, tādējādi vairāk nekā 
800 audzēkņu saņems kvalitatīvāku un pilnvērtīgāku 
profesionālo izglītību, būtiski mazinot atšķirību starp 
mācību un darba vidi. Nozīmīga investīciju daļa tika 
paredzēta jaunas un komfortablas dienesta viesnīcas 
celtniecībai un aprīkošanai, paaugstinot ventspils 
tehnikuma iespējas piedāvāt profesionālo izglītību 

jauniešiem un pieaugušajiem no citiem novadiem un 
pilsētām.

svinīgajā pasākumā piedalījās eksprezidents andris 
Bērziņš, saeimas priekšsēdētājas biedrs gundars 
Daudze, izglītības un zinātnes ministre mārīte seile, 
ekonomikas ministre Dana reiznieceOzola, vents-
pils pilsētas domes priekšsēdētājs aivars lembergs, 
finanšu ministrijas, valsts izglītības attīstības aģentū-
ras un citi ar šā projekta ieviešanu saistīti viesi.

Aglonas novads uz visiem jautājumiem var atbildēt 
ar vienu vārdu: nē, jo neviena izglītības iestāde nova-

dā nav likvidēta. Aglonieši lepojas, ka Latvijas skolu 
reitingā darbā ar talantīgajiem skolēniem Aglonas 

vidusskola šogad mazo skolu grupā ierindota 4. vietā 
valstī!

taču vēl Aglonas novada Jaunaglonas ciemā atrodas 
kādreizējā Jaunaglonas arodvidusskola, kas bija pār-
tapusi par viduslatgales profesionālo vidusskolu. Šī 
gan nav pašvaldības iestāde, un diemžēl šoruden šo 
skolu slēdz – tā lēmusi valdība, viduslatgales profe-
sionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanu 
atstājot Malnavas koledžas ziņā, bet daļu no tām aiz-
ceļot uz profesionālās izglītības kompetences centru 
“Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums”. 
1. septembrī bez darba paliek ap 50 novada iedzīvo-
tāju – pedagogi un pārējie skolas darbinieki.

       Aglonas novads  
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Aizkraukles novadā kopš 2009. gada nav likvidēta 
neviena izglītības iestāde, bet ir iecere 2016. gada 
1. septembrī vienā vidusskolā apvienot Aizkraukles 
novada ģimnāziju, Aizkraukles 1. vidusskolu un 
Aizkraukles pilsētas sākumskolu.

Ne šogad, ne pērn Aizkraukles novadā neviena jauna 
izglītības iestāde nav atvērta.

3. jūnijā Aizkraukles kultūras namā notika labdarības 
koncerts “Aizkraukles nākotnei”. Šajā dienā 71. jubi-
leju būtu svinējis ilggadējais Aizkraukles pašvaldības 
vadītājs vilnis plūme, bet nu jau vairāk nekā četrus 
gadus viņš pilsētas un novada dzīvei seko līdzi no 
mākoņa maliņas.

pirms četriem gadiem pilsētnieki un plūmju ģimene 
nodibināja viļņa Plūmes piemiņas stipendiju talan-
tīgu, bet mazturīgu Aizkraukles jauniešu atbalstam, 
tādējādi iemūžinot viļņa plūmes vārdu un viņa ilg-
gadējo ieguldījumu pilsētā. tika iecerēts celt garīgu 
pieminekli ierasto vietā.

kaut arī piemiņas fonds nav nosvinējis pat savu 
piecgadi, tā līdzšinējie stipendiāti jau sevi pierā-
dījuši studiju un darba dzīvē. pirmā stipendiāte 
jūlija Šapolovska veiksmīgi beigusi studijas RtU 
enerģētikas fakultātē un nu zināšanas liek lietā ener-
ģētikas uzņēmumā “enefit”. 2012. un 2013. gada sti-
pendiāti edgars Prozorovskis un līva Poriete savu 
nākotni nolēma saistīt ar medicīnu, un abi ir sekmīgi 
Rīgas stradiņa universitātes studenti. savukārt pērnā 
gada stipendiāts gunārs svenčs noslēdzis pirmo 
gadu Uzņēmējdarbības un vadības fakultātē Rīgas 
tehniskajā universitātē. 2015. gada stipendija 1850 
eiro apmērā tika pasniegta jolantai graudonei, kura 
šovasar absolvēja Aizkraukles Novada ģimnāziju un 
savu nākotni saista ar telekomunikācijām.

pateicoties nozīmīgam aizkraukliešu un Aizkraukles 
puses uzņēmēju atbalstam, šo četru gadu laikā sti-
pendijas fonds ir papildināts par gandrīz 40 tūksto-
šiem eiro. savu artavu devuši gan kolēģi un laikabied-
ri, gan dažādu vecumu aizkrauklieši, veicot ziedoju-
mus un apmeklējot ikgadējos labdarības koncertus. 
Lai stipendija būtu “mūžīga”, kas ļautu izmaksāt vienu 
stipendiju katru gadu no noguldījuma procentiem, 
nepieciešams savākt 50 tūkstošus eiro.

       Aizputes novads  

     Aizkraukles novads 

Aizputes novada izpilddirektore izglītības jomā elita 
makovka priecājas, ka Aizputes novadā kopš 2009. 
gada ir saglabātas visas izglītības iestādes – gan Aizputes 
pilsētā, gan novada piecos pagastos. Aizputē darbojas 
Aizputes vidusskola un Aizputes novada Neklātienes 
vidusskola, Aizputes pagasta Rokasbirzē – Aizputes 
pagasta pamatskola, cīravas pagastā – dzērves pamat-
skola un cīravas profesionālā vidusskola, kalvenes 
pagastā – kalvenes pamatskola, kazdangas pagastā 

– Māteru Jura kazdangas pamatskola un Lažas pagas-
tā – Apriķu pamatskola un Lažas speciālā internāt-
pamatskola. pašvaldībai izglītība ir prioritāte, tāpēc 
tiek saglabāta un nodrošināta iespēja pamatizglītību 
apgūt tuvāk dzīvesvietai. Lielus līdzekļus pašvaldība 
iegulda un izlieto skolu uzturēšanai un remontos.

Jau divus gadus ar Aizputes novada domes finansiā-
lu atbalstu izdots skolēnu radošo darbu kalendārs 



izglĪtĪBa

LOGS38

“lidojums”. to veido novada latviešu valodas un 
vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības, ko 
vada vita valdmane un agrita fausta. tā kā 2015. gads 
pēc Austrumu kalendāra ir kazas un Aitas gads, jaunie 
mākslinieki daudzveidīgi attēlojuši tieši šos dzīvniekus. 
daudzos darbos redzamas Aizputes novada ievē-
rojamākās celtnes un katram gadalaikam raksturīgie 
svētki. savukārt jaunie literāti dzejoļos un miniatūrās 
mēģinājuši vārdos izteikt jaunu cilvēku izjūtas pasaules 
atklāšanas procesā. kalendārā ievietoti 76 zīmējumi 
un literārie darbi. skolēnus konsultējuši 25 skolotāji.

       Aknīstes novads  

          Alojas novads  

pamatojoties uz izglītības likumu, kā arī uz likumu 
“par pašvaldībām” un ņemot vērā gārsenes pamat-
skolas reorganizācijas darba grupas ziņojumu, kārtējā 
sēdē šāgada sākumā Aknīstes novada deputāti nolē-
ma ar 31. jūliju likvidēt gārsenes pamatskolu.

Šai skolai gan ir ļoti sena vēsture, un tā ir viena 
no vecākajām Augšzemē. pirms 175 gadiem skolu 
gārsenē dibinājis jauns un enerģisks luterāņu mācī-
tājs kārlis silvestrs boks ar vietējās muižas baronu 
budbergu atbalstu. sākumā tā atradusies nelielā koka 
ēkā līdzās smēdei, bet pirms 75 gadiem pārcēlusies 
uz baronu muižas pili, un pēc grezno iekštelpu pār-
būves mācību iestādi 1940. gada 2. jūnijā atklājis 
Latvijas prezidents kārlis Ulmanis.

diemžēl šogad gārsenes pamatskolu apmeklēja tikai 
19 bērni.

pirms pāris gadiem skola ieguva sorosa fonda-Latvija 
finansējumu projektā “pārmaiņu iespējas skolā” un 
krietni papildinājusi savu materiāli tehnisko bāzi. pēc 
skolas slēgšanas pilī turpinās darboties pagasta bib-
liotēka, novadpētniecības istaba, tūrisma informāci-
jas centrs un izstāžu zāle, kā arī vasaras nometnes.

Alojas novadā 2009. gadā tika reorganizēta vilzēnu 
pamatskola, kas reorganizācijas rezultātā kļuva par 
Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes (pii) 
“Auseklītis” struktūrvienību un kuras telpās tiek īste-
nota pirmsskolas izglītības programma. tāpat šajā 
ēkā darbojas braslavas pagasta vilzēnu bibliotēka un 
kopš šāgada augusta arī braslavas pagasta pārvalde. 
iepriekšējā mācību gadā šī ēka piedzīvoja rekons-
trukciju, un šoruden mazie audzēkņi mācīsies jaunās, 
mūsdienīgās, labi aprīkotās telpās. Jūnijā svinīgi tika 
atzīmēts Pii “auseklītis” vilzēnu struktūrvienības 
ēkas rekonstrukcijas noslēgums.
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2014. gadā likvidēja lībiešu interešu izglītības cen
tru “Krustpunkti” staicelē, kas darbojās staiceles 
Mūzikas un mākslas skolas telpās. pēc “krustpunktu” 
likvidēšanas interešu izglītības programmu īsteno-
šanu nodrošina Mūzikas un mākslas skola, staiceles 
vidusskola un staiceles kultūras nams.

pagājušajā gadā tika reorganizēta Puikules pamat
skola, to pievienojot Alojas Ausekļa vidusskolai. 
puikules muižā pēc reorganizācijas darbojas Alojas 
Ausekļa vidusskolas pirmsskolas grupas un nu arī 

kopienas centrs “puikules muiža”, kas nodrošina 
kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas puikules 
iedzīvotājiem. “puikules muižas” svinīga atklāšana 
notika šāgada martā.

gan vilzēnu, gan puikules gadījumā ir rasti labi risinā-
jumi telpu izmantošanai.

pašlaik noris darbs pie novada izglītības stratēģijas 
izstrādes, kurā tad arī atspoguļosies izglītības organi-
zācija novadā gan strukturāli, gan saturiski.

      Alsungas novads  

      Alūksnes novads  

Alsungas novadā nav likvidēta neviena mācību 
ie stāde. Alsundznieku galvenā prioritāte izglītības 

jomā ir censties noturēt vienīgo vidusskolu novadā, 
lai izglītības iespējas būtu pēc iespējas tuvāk un nova-
da bērniem nebūtu nekur jābrauc.

iepriekšējā plānošanas periodā ieguldīts daudz 
darba, izglītības iestādes veidojot pievilcīgas un ener-
goefektīvas – gan bērnudārzā, gan vidusskolā pilnībā 
atjaunotas virtuves un veikta ēku siltināšana, lampu 
nomaiņa, kā arī daudz un dažādi telpu remonti.

Alsungā nav plānots likvidēt ne bērnudārzu, ne vidus-
skolu, ja vien valsts politika būs labvēlīga mazo nova-
du skolām.

bet pats galvenais – mūs svarīgākais dārbs i izaudzenāt 
mūs bērns pa īstim suitim.

Alūksnes novada pašvaldībai kopš 2009. gada nācies 
veikt reformas novada izglītības iestāžu tīklā. Šo refor-
mu cēlonis ir bijusi skolēnu skaita samazināšanās, 
tālāk aiz sevis radot iestāžu uzturēšanas izdevumu 
pieaugumu un citus sarežģījumus, kas kavē kvalitatīva 
mācību procesa nodrošināšanu. Šobrīd pašvaldība 
strādā pie novada izglītības iestāžu attīstības plāna, 
kas paredz arī skolu tīkla pilnveidošanu.

2009. gada rudenī Alūksnes novada pašvaldības 
teritorijā jaunu mācību gadu vairs neuzsāka trīs sko-
las – Annas pamatskola, veclaicenes pamatskola un 
zeltiņu pamatskola.

visas trīs ēkas aizvien ir pašvaldības īpašumā. 
Attiecībā uz annas pamatskolas ēku šāgada 30. jūli-
jā novada dome pieņēma lēmumu atbalstīt šīs ēkas 
pārbūvi sociālās aprūpes pakalpojumu (pansionāta) 
vajadzībām, kas kļūst arvien aktuālāka nepiecieša-
mība.

veclaicenes pamatskolas telpas nomā gan sarkanā 
krusta biedrība, gan biedrība “veclaicenes avotiņš”, 
kas tur īstenojusi eLfLA projektu par sociālo pakal-
pojumu (duša un veļas mazgāšana) nodrošināšanu 
iedzīvotājiem. ņemot vērā to, ka veclaicenes pagasts 
ir viena no pašvaldības noteiktajām tūrisma attīstības 
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perspektīvajām teritorijām, daļu skolas telpu pašval-
dība iznomājusi vēl vienai biedrībai – “eko teritoriju 
attīstība” tūrisma veicināšanas mērķiem šajā teritorijā.

zeltiņu pamatskolas telpās ir izvietots zeltiņu 
muzejs, kas līdz ar to ieguvis ievērojami plašākas tel-
pas, nekā muzeja rīcībā bija līdz tam. ēkā telpas nomā 
arī biedrība “sporta klubs “zeltiņi””, kas dod iespēju 
iedzīvotājiem piedalīties sportiskās aktivitātēs.

2011. gadā pašvaldības dome nolēma reorganizēt 
– apvienot Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes 
vidusskolu un Alūksnes vidusskolu, izveidojot jaunu 
vispārējās vidējās izglītības iestādi – alūksnes nova
da vidusskolu, kas turpina nodrošināt izglītību arī 
neklātienes apmācības grupai. Uz ēku, kurā atradās 
Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola, 
pārcēlās Alūksnes Mūzikas skola, kas līdz tam dar-
bojās divās ēkās, no kurām viena bija privātpersonas 
īpašums.

2012. gadā Alūksnes novada domes deputāti pie-
ņēma lēmumu reorganizēt – apvienot Jaunannas 
pagasta teritorijā esošās divas izglītības iestādes – 
Jaunannas pamatskolu un Jaunannas Mūzikas un 
mākslas skolu, izveidojot jaunannas mūzikas un 
mākslas pamatskolu, kas veiksmīgi turpina darbu, 

apvienojot gan vispārējās, gan profesionālās ievirzes 
izglītības funkcijas. Jaunā izglītības iestāde mājvietu 
rada pamatskolas ēkā, savukārt Mūzikas un mākslas 
skolas telpas šobrīd jau apdzīvo pagasta pārvalde un 
bibliotēka, kas arī ieguvusi plašākas telpas.

Šogad Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu 
apvienot vēl divas izglītības iestādes Alsviķu pagastā – 
strautiņu pirmsskolas izglītības iestādi “zemenīte” 
un netālu esošo strautiņu pamatskolu, abas apvie
nojot. tāpat šogad pieņemts lēmums 2016. gada 
1. septembrī vairs neatvērt jaunam mācību gadam 
mārkalnes pamatskolu.

izglītības un zinātnes ministrijai un ministrei alūksnie-
ši gribētu pateikt savu sakāmo – pieņemot jelkādus 
lēmumus par izglītības sistēmu, vairāk uzmanības 
vajadzētu pievērst tam, kādu ietekmi tie atstās ne tikai 
uz lielajām skolām, bet arī nelielajām izglītības iestā-
dēm laukos, jo Latvijas lauku reģioni nav salīdzināmi 
ar pierīgu vai lielajām pilsētām. Ja visi kopā vēlamies, 
lai Latvijā iedzīvotāji būtu arī perifērijā, tad tas ir īpaši 
nozīmīgi – vērtēt, kā izglītības jomā pieņemtie lēmu-
mi ietekmē bērnu un ģimeņu dzīvi laukos.

        Amatas novads  
Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pār-
valdes vadītāja Dina Dombrovska ir gandarīta, ka 
Amatas novadā kopš 2009. gada nav likvidēta nevie-
na izglītības iestāde. ir vētīta un apkopota informācija 
un iesaistīta sabiedrība, lai izzinātu viedokli, kā tām 
novadā attīstīties nākotnē. secinājums – sabiedrība 
gaida pārmaiņas, taču ar to nesaprotot mazo skolu 
slēgšanu tiešā veidā, bet vairāk ir vēlme pēc iekšējām 
izmaiņām, resursu optimizācijas.

tā kā nevienu iestādi likvidācija nav skārusi, nav arī 
bijusi nepieciešamība skatīties uz atstāto telpu tuk-
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šumu vai izmisīgi plānot to piepildījumu ar kādu dzī-
vību. pamatīgākās izmaiņas, uz kurām ir iets vairākus 
gadus, skars šajā mācību gadā amatas pamatskolu – 
no darbošanās divās ēkās, kuras šķir vairāki kilometri, 
skolas saime 1. septembri uzsāka vienotā ēkā ieriķos, 
atstājot vēsturisko Amatas pamatskolas ēku. tā kā tas 
nebija vienas dienas lēmums, bet gan nopietns un 
ilgstošs pārejas perioda darbs, tad gan vecā, gan jaunā 
ēka iegūs jaunu elpu un piepildījumu – ieriķos skolas 
ēka piedzīvo vērienīgus remontdarbus, pārtopot gan 
ārēji, gan iekšēji, savukārt Amatas pamatskolas senajās 
telpās būs iespēja paplašināties melānijas vanagas 
muzejam, un ir idejas par dažādiem pasākumiem.

Jaunā mācību gada laikā pirmsskolas izglītības iestā
de “Kastanītis” tiks apvienota ar amatas pamatsko
lu, kā rezultātā Amatas novads iegūs vienu pamat-
skolu ar vairākām pirmsskolas grupām. Nākotnē 
plānota arī sērmūkšu un skujenes pamatskolu 
apvienošana, jo gan vienā, gan otrā skolā ir neliels 
skolēnu skaits.

18. augustā Amatas novada izglītības iestāžu vadī-
tāji tikās seminārā, lai kopā ar novada vadītāju elitu 
eglīti izvirzītu prioritātes jaunajam mācību gadam, 
apstiprinātu darba plānu, diskutētu par saniegumiem 
un izaicinājumiem, ar ko nākas sastapties vai ik uz 
soļa. Šogad novadā tiks akcentēts izglītības saturs un 
kvalitāte, pašdarbības kustības, jo īpaši koru mākslas 
attīstība, augsti profesionālu pedagogu un atbal-
sta personāla piesaiste iestādēm, kā arī publicitātes 
pasākumi, kas masu medijos atspoguļo skolu ikdienu 
un svētku brīžus – jau par tradīciju kļuvušos sporta 

pasākumus: olimpisko dienu, sniega dienu, turnīrus 
futbolā un florbolā, skujenes pagasta sporta svēt-
kus. februārī novada pirmsskolas skolotāji tiksies ar 
pii “kastanītis” skolotājām, lai uzklausītu viņu piere-
dzi darbā ar pirmsskolēniem. sākumskolas audzēkņi 
aprīlī dosies uz sadraudzības pasākumu sērmūkšos. 
ikgadējā sporta diena pirmsskolēniem šoreiz tiks 
rīkota drabešu sākumskolā. tika nolemts arī iesais-
tīties biedrības “brīnummāja” vecāku un speciālis-
tu sadarbības projektā bērnu attīstībai un sociālās 
atstumtības mazināšanai “Mana iespēja” visa mācību 
gada garumā. semināra noslēgumā direktori darbo-
jās “Mazās brīnumzemes” piedāvātajās aktivitātēs 
un tikās ar uzņēmējiem edmundu sprūdžu un valdi 
tilgali, lai kopīgi domātu, kā veiksmīgāk attīstīstīt 
uzņēmēja gēnu jau no mazotnes, lai bērni augtu par 
darba devējiem, nevis tikai ņēmējiem. Jo tikai tā būs 
iespējams veicināt gan Latvijas, gan Amatas novada 
uzplaukumu un attīstību.

            Apes novads  
Apes novadā 2015. gada martā dome pieņēma lēmu-
mu par gaujienas pirmsskolas izglītības iestādes 
“taurenītis” likvidāciju, pievienojot to Ojāra vācieša 
gaujienas vidusskolai. “taurenītis” atradās privāt-
īpašniekam piederošā ēkā, kas faktiski arī bija viens 
no galvenajiem iemesliem iestādes statusa maiņai. 
tagad bērnudārzs tiek pārvietots uz pašvaldības īpa-
šumā esošu ēku – pirmsskolas iestādes prasībām 
piemērotām telpām.

Apes novada domes deputāti ļoti atbalsta novada 
izglītības iestādes. Jau 2014./2015. mācību gadā no 
novada budžeta papildus tika piešķirts finansējums 
pedagogu algām, lai mazajās lauku skolās varētu 
nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu, taču izglī-
tojamo skaita samazināšanās un topošie nosacījumi 
vidusskolas klašu atvēršanai noteikti liks pieņemt 

skarbus lēmumus.

Ne šogad, ne pērn jaunas iestādes novadā nav atvēr-
tas, toties tiek celta piebūve Apes pirmsskolas izglītī
bas iestādei “vāverīte”.
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kopš novada izveides Auces novadā nav likvidēta 
neviena izglītības iestāde. vēl arvien novadā darbojas 
divas vidusskolas – auces vidusskola ar vairāk nekā 
500 audzēkņiem un Bēnes vidusskola ar vairāk nekā 
200 audzēkņiem. Šogad Auces vidusskolā 1. klases 
durvis vērs trīs pirmās klases, kas ir par vienu klasi 
vairāk nekā pērn, tādēļ padomāts par jaunu telpu 
piemērošanu pirmklasniekiem. turklāt šogad Auces 
novadā bezmaksas ēdināšana tiks nodrošināta līdz 
pat 9. klasei.

Auces vidusskolā rosība nerimās visu vasaru, jo noti-
ka remontdarbi, kā arī norisinājās vairākas sporta un 
starptautiskās nometnes. No 6. līdz 11. jūlijam Auces 
vidusskolā jauniešu starptautiskais projekts “auce 
2015” jau piekto gadu pulcēja dalībniekus un viņu 
skolotājus no Auces novada sadraudzības pašvaldī-
bām: Naujoji Akmenes (Ramuču ģimnāzijas Lietuvā), 
Jonišķiem (skaistģires ģimnāzijas Lietuvā), Ungeni 

(Moldovā), ņasvižas (baltkrievijā) un Jozefovas pie 
vislas (polijā). sešas neaizmirstamas un iespaidiem 
bagātas dienas piepildīja 36 skolēnu un deviņu sko-
lotāju sirdis. Jaunieši brauca ekskursijā uz Rīgu un 
Jūrmalu, sportoja, devās nakts orientēšanās sacen-
sībās, darbojās pērļošanas un filcēšanas pulciņos, 
apguva dabas noslēpumus tērvetes dabas parkā, 
demonstrēja savu valstu tautas tērpus un piedalī-
jās nepieradinātās modes skatē, attēloja ievēroja-
mus māksliniekus “popielā”, dziedāja un dejoja, lai 
no slēguma koncertā skatītājus iepriecinātu ar katras 
tautas deju un dziesmu. Noslēguma pasākums “Mazie 
dziesmu un deju svētki” saviļņoja ikvienu tā dalībnie-
ku un neatstāja vienaldzīgus arī apmeklētājus.

iegūti jauni draugi, iepazīta citu valstu kultūra un tra-
dīcijas, rasta iespēja mācīties citam no cita – katrs nu 
ir par sešām dienām bagātāks, zinošāks un pieredzē-
jušāks. Ar jauniem iepsaidiem Auces novada bērni un 
jaunieši ir gatavi jaunajam mācību gadam!

           Auces novads  

         Ādažu novads  
Ādažu novadā līdz šim nav likvidēta neviena izglītī-
bas iestāde. te ilgstoši vērojams augstāks dabiskais 
pieaugums nekā citviet valstī. Jau kopš 2003. gada 
Ādažu novadā tas ir bijis pozitīvs, un tas nozīmē, ka 
Ādažu novadā lielāks ir dzimušo nekā mirušo skaits. 
interesanti, ka 2014. gadā jaundzimušo skaits uz 
1000 iedzīvotājiem Ādažu novadā bija 15,63, savukārt 
Latvijā – 10,87, bet Rīgā 11,68.

salīdzinot Ādažu vidusskolas audzēkņu skaitu 
2014./2015. mācību gadā ar 2008./2009. mācību 
gadu, secināms – tas palielinājies par 21,2 procen-

tiem! 2015. gada 1. septembrī Ādažu vidusskolā 
mācības uzsāka 1252 audzēkņi.
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tā kā Ādažu vidusskolā jau kļūst par šauru un sāk trūkt 
vietas, lai atbrīvotu telpas, šajā pavasarī novada bib-
liotēka, kas līdz tam atradās vidusskolā, tika pārcelta 
uz atsevišķām telpām centrā, tādējādi atbrīvojot vietu 
trim jaunām klasēm skolā. vēl gan oficiāls lēmums 
nav pieņemts, bet, iespējams, skolā tiks ieviesta arī 
otrā maiņa.

Mācītiesgribētāju trūkums Ādažiem nedraud, vēl 
jo vairāk arī tādēļ, ka augstvērtīgu izglītības ieguvi 
sekmē rīgas tehniskās universitātes parakstītais 
līgums ar Ādažu vidusskolu par sadarbību zinātnes 
un pētniecības darbā, inovāciju ieviešanā mācī-
bu procesā un tehniskās jaunrades veicināšanā, 
šādi palielinot skolēnu interesi par eksakto mācību 
priekšmetu apguvi un inženiertehnisko zinātņu stu-

dijām. iniciatore šādai idejai bija Ādažu vidusskolas 
direktore Dace Dumpe, un to atbalstīja arī novada 
dome ar priekšsēdētāju māri sprindžuku priekš-
galā.

        Babītes novads  

      Baldones novads  

Neviena izglītības iestāde babītes novadā nav lik-
vidēta, gluži otrādi – pašvaldības izglītības iestādes 
paplašinās!

Šogad ir uzbūvēta pirmsskolas izglītības iestādes 
“saimīte” piebūve, kas nodrošinās papildu 40 vie-
tas babītes novada divgadniekiem. Jaunās piebūves 
svinīga un oficiāla atklāšana notika 28. augustā, bet 1. 
septembrī mācības šajā pii uzsāka 296 bērni.

Arī babītes vidusskolai nepieciešams palielināt ietil-
pību – patlaban izsludināts iepirkums par babītes 
vidusskolas pārbūves būvprojekta izstrādi.

Šobrīd baldonē pārmaiņas piedzīvo pirmsskolas 
izglītības iestāde “vāverīte”, kam tiek būvēta pie
būve. bērnudārzam būs jauna sporta zāle, kā arī 
divas jaunas grupas, un tas viss būs piemērots arī 
bērniņiem ar speciālām vajadzībām. Jaunās piebūves 
atklāšana vēl priekšā, bet pavisam nesen tika pabeigts 
Baldones vidusskolas jaunais korpuss.

viss sākās jau sen, kad 1994. gadā tika uzsākta 
baldones vidusskolas rekonstrukcija. tā bija kā valsts 
kompensācija par radioaktīvo atkritumu glabātavas 
“Radons” septītās tvertnes izbūvi. valsts savu solījumu 



izglĪtĪBa

LOGS44

neturēja, un projektu pašvaldībai nācās pabeigt ar 
sava budžeta un kredīta palīdzību.

2007. gadā no valsts budžeta piešķīra 1 000 000 
latu – nulles ciklam, bet tā bija puse no vajadzīgās 
summas. tā kā budžeta līdzekļi netika atvēlēti pie-
tiekami, pašvaldība bija spiesta ņemt kredītu valsts 
kasē 8 000 000 latu apmērā un turpināt tik ļoti 
nepieciešamās sākumskolas korpusa celtniecību. 
bez šā kredīta no pašvaldības budžeta tika ieguldīti 
vēl 5 000 000 latu. kā pirmo ekspluatācijā node-
va pirmo stāvu – ēdināšanas korpusu, kas būtiski 
uzlaboja skolā ēdināšanas apstākļus. bijušās ēdnīcas 
telpās veica kapitālo remontu un izveidoja ērtu gar-
derobi. Nākamajā – 2013. gadā pabeidza un nodeva 
ekspluatācijā trīs klases otrajā stāvā un 2014. gadā – 
vēl trīs klases un bērnu pēcpusdienas centra telpas. 
Šogad beidzot pabeigts viss jaunais korpuss, un visas 
sākumskolas klases izvietotas vienā skolas daļā. tas 

ļāva atbrīvot vecās – vēsturiskās skolas korpusu, lai 
tajā varētu veikt kapitālo remontu un tur izvietotu 
mākslas skolu.

baldonieši ir lepni par paveikto, un galvenais – šis 
mācību gads sācies ērtās, mūsdienīgās telpās.

     Baltinavas novads
Latvijas mazākajā pašvaldībā – baltinavas novadā ne 
šogad, ne pagājušogad, ne kopš 2009. gada nav lik-
vidēta neviena izglītības iestāde. taču jauna skola vai 
bērnudārzs arī nav atvērti.

Novadā darbojas Baltinavas vidusskola, kurā līdzte-
kus zināšanām audzēkņi var pilnveidot savus talantus 
14 interešu izglītības pulciņos, Mūzikas un mākslas 
skola, kas īsteno 11 programmas, kristīgā internāt-
pamatskola ar četrām akreditētām izglītības program-
mām un pirmsskolas izglītības iestāde.

2016./2017. mācību gadā plānots apvienot baltinavas 
pirmsskolas izglītības iestādi ar baltinavas vidusskolu.

Šovasar baltinavas iedzīvotājiem, iebraucējiem un 
izrādes “ontans i Anne” cienītājiem par prieku bal-
tinavā tapa jauns tūrisma produkts – tematiskais 

“Ontana i annes” parks. Šī iniciatīva nāca no bied-
rības “Jaunieši baltinavai”, kas īstenoja projektu “tev, 
man un visiem mums – lai top baltinavā!”. biedrības 
jaunieši vēlējās sakopt sava dzimtā novada kultūrvēs-
turiskās vietas, kurām senču atmiņās ir liela vērtība. 
viena no tādām vietām ir baltinavas vecais parks, 
kas gadu gaitā zaudējis agrāko spožumu, slēpjot to 
aiz aizaugušiem upes krastiem. pateicoties borisa un 
ināras teterevu fonda sniegtajam atbalstam, bied-
rībai “Jaunieši baltinavai” bija iespēja īstenot savas 
ieceres.

parkā nu izveidots bruģa celiņš un “ontana i Annes” 
personāžu silueti, pie kuriem var nofotografēties, 
iejūtoties lugas varoņu tēlos. Uzbūvēta lapene, uzstā-
dītas šūpoles un fotorāmis dabā, kas ļauj iemūžināt 
sevi, ģimeni un draugus lieliskās fotogrāfijās, kā arī 
izgatavoti soli un ierīkota ugunskura vieta.
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balvu novadā kopš 2009. gada nav likvidēta neviena 
izglītības iestāde, bet pārmaiņas ir notikušas.

2009. gadā reorganizācija skāra četras novada skolas: 
balvu vidusskola tika reorganizēta par balvu 2. pamat-
skolu, krišjāņu pamatskola – par bērzpils vidusskolas 
krišjāņu filiāli, vectilžas pamatskola – par tilžas vidus-
skolas vectilžas filiāli un vīksnas pamatskola – par 
stacijas pamatskolas vīksnas filiāli.

2010. gadā tika pieņemts lēmums reorganizēt balvu 
2. pamatskolu, pievienojot to kā mazākumtautību 
pamatizglītības programmu balvu pamatskolai.

savukārt 2014. gadā pārmaiņas skāra balvu Amat-
niecības vidusskolu, un reorganizācijas rezultātā 
balvu novadā tika izveidota sava profesionālās izglī-
tības iestāde – balvu profesionālā un vispārizglītojošā 
vidusskola.

Nākamgad nav plānots likvidēt vai pārveidot nevienu 
izglītības iestādi.

izglītība ir viena no balvu novada pašvaldības priori-
tātēm, tādēļ katru gadu budžetā tiek atvēlēti līdzekļi, 
lai sakārtotu izglītības iestādes, veiktu renovācijas un 
siltināšanas darbus.

pērn noslēdzās Balvu valsts ģimnāzijas un tās inter-
nāta renovācija, kā arī tilžas vidusskolas renovācija. 

Šogad tika renovēta un siltināta arī tilžas inter
nātpamatskola. bet šobrīd uzsākti darbi pie Balvu 
Profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas 
internāta rekonstrukcijas.

         Balvu novads  

       Bauskas novads  
2009. gadā tika likvidēta Codes sākumskola. pašlaik 
skolas telpas nodotas izmantošanai sociālajiem dzī-
vokļiem.

tajā pašā gadā likvidēta Bērzu pamatskola un kā struk-
tūrvienība (1.–6. klašu posms) pievienota Mežotnes 
pamatskolai, bet 2010. gadā likvidēta arī kā struktūrvie-
nība. tagad bijušajās bērzu pamatskolas telpās darbo-
jas daudzfunkcionālais centrs “strēlnieki”, kas pulcina 
apmeklētājus gan bibliotēkā, gan pulciņu nodarbībās. 
ēka ir renovēta, līdztekus daudziem siltināšanas dar-
biem izbūvēta arī jauna apkures sistēma. iedzīvotāji 
labprāt apmeklē centra rīkotos pasākumus.

Bauskas vakara vidusskolu reorganizēja, pievieno-

jot to bauskas 2. vidusskolai, kas pārņēma audzēk-
ņus un realizējamās izglītības programmas. bijušās 
vakarskolas telpas daļēji izmanto bauskas centrālā 
bibliotēka.

2009. gadā vecsaules pamatskolai tika pievienota 
jaunsaules pamatskola.

Reorganizētas divas pirmsskolas izglītības iestādes. 
Pirmsskolas izglītības iestāde “mūsa” šobrīd ir griķu 
pamatskolas struktūrvienība. tās telpās atrodas trīs 
pirmsskolas grupas, ko apmeklē 56 audzēkņi, un 
pagasta bibliotēka un doktorāts. gailīšu pagasta Pii 
“lācītis”, kas līdz 2011. gada augustam pastāvēja 
kā atsevišķa izglītības iestāde, ir reorganizēta un 
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pievienota Uzvaras vidusskolai. Šogad to apmeklēja 
73 audzēkņi.

2011. gada februārī tika pieņemts lēmums par Bauskas 
Kristīgās pamatskolas slēgšanu, un 2011. gada 31. 
augustā tā beidza pastāvēt. skolas telpās pašlaik dar-
bojas bauskas bērnu un jauniešu centrs – tā ir šā cen-
tra otra ēka, kurā kopā ar bauskas Jaunsardzi darbojas 
dažādi pulciņi. telpas pilnībā izremontētas, deju zāli 

izmanto deju kopa “Mēmelīte”, kā arī jaunieši pulcē-
jas uz nodarbībām multimediju studijā.

bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs “Pasaulīte” un “zīlīte” ir atvērtas renovētas 
un atjaunotas struktūrvienības, katrā ir telpas čet-
rām grupām. “pasaulītes” struktūrvienības telpās bija 
Mākslas skola, kas tagad darbojas bauskas 2. vidus-
skolas telpās, un “zīlītes” struktūrvienība atrodas 
bijušā bērnunama “Annele” telpās.

vēl joprojām atklāts ir jautājums par mežotnes inter
nātvidusskolas likteni. bauskas novada adminis-
trācijas izglītības nodaļa rosināja skolu slēgt jau ar 
2015./2016. mācību gadu, bet domes deputāti lēmuši 
par vēl vienu iespēju šai skolai.

bauskas novada pašvaldībā pēdējo gadu laikā darbī-
bu nav uzsākušas jaunizveidotas izglītības iestādes, jo 
skolu un pirmsskolu tīkls novadā ir optimāls.

        Beverīnas novads
beverīnas novada pašvaldība var lepoties ar četrām 
izglītības iestādēm, kuras darbojas ar pilnu atdevi. 
Neviena no tālāk minētajām iestādēm netiks slēgta, 
un šobrīd izvirzītas jaunas prioritātes, uz ko virzīties, 
lai sekmētu jaunu audzēkņu piesaisti turpmākajiem 
gadiem.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” 
2014./2015. mācību gadā bija reģistrēti 68 izglī-
tojamie, 28 no tiem piecgadīgo un sešgadīgo 
obligātajā apmācībā. iestādē nodarbināti 24 dar-
binieki: 13 pedagogi un speciālisti un 11 tehniskie 
darbinieki.

pērn Brenguļu sākumskolā mācījās 27 izglītojamie, 
pirmsskolas izglītības grupās – 34 audzēkņi. skolā 
strādā seši pamatizglītības skolotāji (no tiem viens kā 
speciālais pedagogs), logopēds, psihologs, trīs inte-
rešu izglītības pedagogi, divi pirmsskolas izglītības 
skolotāji un tehniskais personāls septiņu darbinieku 
sastāvā. skola atvērta no pulksten 7:30 līdz četriem 
pēcpusdienā 1.–4. klašu skolēniem un līdz sešiem 
vakarā pirmsskolas grupām “knīpas un knauķi” (2–4 
gadiņus vecie) un “kāpēcīšiem” (piecgadnieki un 
sešgadnieki).

j. endzelīna Kauguru pamatskolā tiek realizētas 
četras programmas: pamatizglītības, pamatizglītības 
pedagoģiskās korekcijas, pamatizglītības matemā-
tikas, dabaszinību un tehnikas virziena un speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācī-
šanās traucējumiem. interešu izglītībā darbojas divi 
valsts un septiņi pašvaldības apmaksāti pulciņi.

trikātas pamatskolā tiek īstenotas trīs izglītības prog-
rammas: pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un 
pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma. 
izglītības iestādē strādā 33 darbinieki, tajā skaitā 19 
pamatizglītības un trīs pirmsskolas skolotāji, logo-
pēds un deviņi tehniskie darbinieki. 2014. gadā tika 
izvirzīta jauna attīstības stratēģija un trīs prioritātes: 
it lomas pastiprināšana izglītošanas procesā; mācī-
šanas process saistīts ar ikdienas praktisko iemaņu 
pielietojumu, kā arī vides izglītības aktualizēšana 
mācību procesā; publicitātes un atpazīstamības vai-
rošana.
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kopš 2009. gada brocēnu novadā nav slēgta neviena 
skola un nav arī plānots to darīt nākamajā gadā. tāpat 
ne kāda skola, ne pirmsskolas izglītības iestāde nav 
uzcelta no jauna.

vēl nebijis pasākums brocēnu novadā notika iepriek-
šējā mācību gada noslēgumā, kad, pateicoties vītolu 
fondam un Monreālas Latviešu sabiedriskajam cen-
tram, novada 7. klašu audzēkņiem bija iespēja vidus-
laiku vēsturi apgūt saldus J. Rozentāla vēstures un 
mākslas muzejā un Jaunpils pilī ar mērķi praksē pār-
baudīt mācību stundā apgūtās zināšanas un iepazīt 
tuvākajā apkārtnē viduslaikos notikušo.

         Brocēnu novads

     Burtnieku novads

     Carnikavas novads

burtnieku novada pašvaldībā nav likvidēta neviena 
izglītības iestāde. Nav arī plānots ne slēgt, ne pārvei-
dot kādu skolu vai bērnudārzu. pavisam burtnieku 
novadā darbojas astoņas izglītības iestādes – četras 
pirmsskolas izglītības iestādes, trīs pamatskolas un 
viena vidusskola. izglītības iestāžu darbs pakāpeniski 
tiek modernizēts un attīstīts.

2014. gada 3. novembrī burtnieku novada pašvaldībā 
tika atvērta jauna pirmsskolas izglītības iestāde – Pii 
“Burtiņš”, kur pedagoģiskais personāls īpaši rūpējas 
par bērnu fizisko attīstību un izkopj viņos zaļo domā-
šanu. “burtiņa” audzēkņiem ir pieejama gan sporta 
zāle ar zviedru sienu, gan āra sporta laukums ar īpašu 

segumu, gan arī peldbaseins. Šīs izglītības iestādes 
izveide ir pēdējo gadu vērienīgākais burtnieku nova-
da pašvaldības projekts.

Ne šogad, ne pagājušogad, ne arī iepriekšējos piecos 
gados carnikavas novadā nav likvidēta neviena izglītī-
bas iestāde un nav arī plānots kādu slēgt vai pārveidot.

Jaunas skolas vai bērnudārzi pagaidām nav atvērti, 

taču carnikavas pamatskolai skolēnu skaita pieaugu-
ma dēļ tiek plānota piebūve, kā arī saskaņā ar paš-
valdības attīstības plānu nākotnē paredzēts izveidot 
vidusskolu. tāpat plānota arī bērnudārza būvniecība, 
bet tas ir tālākas nākotnes jautājums.
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Jau vairāk nekā 40 gadus carnikavas bērni mācās 
pašreizējās Carnikavas pamatskolas ēkā, kas tapa ar 
zvejnieku kolhoza “carnikava” vadības un arhitekta 
gunāra caunes gādību. savulaik mācības tajā vairā-
kus gadus tika organizētas divās maiņās, un divplūs-
mu skolā skolēnu skaits pārsniedza piecus simtus!

savukārt carnikavas novada pirmsskolas izglītības 
iestāde “riekstiņš” šovasar jūnijā atzīmēja 35. dzimša-
nas dienu, ko nosvinēja ar skaistu koncertu carnikavas 
parkā un bērnu vecāku radītu un izspēlētu veltījuma 
izrādi “brīnums” pēc autores ingas cipes stāsta motī-
viem. kopš 1980. gada, kad bērnudārzs tika uzbūvēts, 
tas piedzīvojis vairākas pārbūves un izaudzis par plašu 
pirmsskolas izglītības iestādi, kurā ir vieta 272 maza-

jiem novadniekiem, bet bērnus ik darbdienu sagaida 
56 pieaugušie. Šo gadu laikā bērnudārzs ticis pie aktu 
zāles, sporta zāles, peldbaseina un vēl daudz kā cita – 
to pat nevar uzskaitīt.

      Cesvaines novads  

            Cēsu novads  

kopš 2009. gada cesvaines novadā nav atvērtas jaunas 
izglītības iestādes, bet neviena skola vai bērnudārzs 
nav likvidēti, un tas neietilpst arī nākamgada plānos.

cesvaines novadā darbojas šādas izglītības iestādes: 
cesvaines vidusskola, cesvaines internāt pamatskola, 
cesvaines pirmsskola “brīnumzeme”, ces vaines 
Mūzikas un mākslas skola un grašu bērnu ciemats.

Aizpērn cesvaines novada dome izveidoja cesvaines 
novada domes bērnu un jauniešu centru. savukārt 
Cesvaines vidusskola pagājušogad nosvinēja 95. 
dzimšanas dienu.

1919. gada 15. septembrī tika atvērta cesvaines privātā 
vidusskola, kuras dibinātājs bija luterāņu baznīcas 
mācītājs Alberts vītols. pēc gada skolu pārdēvēja par 
cesvaines valsts vidusskolu. 30. gados Latvijā vidussko-
las ar humanitāro novirzienu tika pārsauktas par ģim-
nāzijām. 1932. gadā, kad ģimnāzijā mācījās 145 audzēk-
ņi, tā pēc skolēnu skaita bija lielākā lauku vidusskola. 

No 1944. līdz 1994. gadam skolu sauca par cesvaines 
vidusskolu, bet 1994. gadā tā atguva vēsturisko nosau-
kumu – cesvaines ģimnāzija. visdrūmākā diena skolas 
vēsturē bija 2002. gada 5. decembris, kad arhitektūras 
piemineklī – cesvaines pilī, kur skola atradās, plosījās 
ugunsnelaime. skolēniem nācās pārcelties uz sešām 
dažādām ēkām un mācīties divās maiņās. 2004. gadā 
skolai atkal tika tika mainīts nosaukums uz cesvaines 
vidusskolu. No 2005. līdz 2007. gadam būvēja jaunu 
skolas ēku, un 1. septembrī pirms astoņiem gadiem 
tika atklāta jaunā skolas ēka Madonas ielā 1.

2015. gada 1. septembrī pēc cēsu 2. vidusskolas un 
cēsu pilsētas pamatskolas apvienošanās darbu uzsā-
kusi jaunā Cēsu Pilsētas vidusskola. tajā varēs apgūt 
izglītību no 1. līdz 12. klasei. skola pārņēmusi 2. vidus-
skolas tradīcijas un turpinās īstenot arī neklātienes un 

vakara izglītības programmas.

cēsu pilsētas vidusskolā mācības noritēs nu jau biju-
šās cēsu pilsētas pamatskolas telpās L. paegles ielā 
1, kur renovācijas gaitā tās pielāgotos vidusskolas 
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vajadzībām. Jaunās vidusskolas skolotāju komanda 
veidota no abu skolu kolektīviem.

cēsu pilsētas vidusskolā dabaszinātņu cikla priekšme-
tu auditorijās skolēniem no 1. līdz 12. klasei mācību 
kabinetos ar nestandarta aprīkojumu, izmantojot jau-
nākās tehnoloģijas, būs iespēja iegūt savām spējām 
un interesēm atbilstošu kvalitatīvu vidējo izglītību.

savukārt bijusī cēsu 2. vidusskola nodota Cēsu 
Profesionālajai vidusskolai, kuras vajadzībām blakus 
skolas ēkai ir uzcelts jauns un moderns mācību kor-
puss. Mūsdienīgi aprīkotajās telpās varēs apgūt aktu-
ālas un pieprasītas specialitātes – mēbeļu galdnieks, 
namdaris, elektrotehniķis, mēbeļu dizaina speciālists 
un restauratora asistents.

         Dagdas novads  

          Ciblas novads  
ciblas novada pašvaldībā kopš 2009. gada ir nācies 
veikt pārmaiņas divās izglītības iestādēs.

dibinoties novadam, tika reorganizēta blontu sākum-
skola – pārveidota par Blontu pirmsskolas izglītības 
iestādi. pii ēka pērn, piesaistot es finansējumu, tika 
renovēta, lai samazinātu energoresursu patēriņu.

2013. gadā nācās slēgt Cirmas pamatskolu, jo pēdējā 
mācību gadā bija tikai 34 skolēni. Lielākā daļa peda-
gogu atrada darbu citās novada izglītības iestādēs – 
ciblas vidusskolā, pušmucovas pamatskolā, ezersalas 
internātpamatskolā.

cirmas skolas ēka nav atstāta postīšanai, bet tiek uztu-
rēta teicamā kārtībā. Šeit ierīkota veco ļaužu māja, ko 
novada pašvaldība izmanto, lai izmitinātu vientuļus 

vecus cilvēkus, kuri vēl var patstāvīgi saimniekot un 
sevi aprūpēt. te var vismaz pagaidu pajumti rast cilvēki 
un ģimenes, kas cietuši ugunsnelaimē vai kādā stihiskā 
nelaimē. patlaban vēl ir brīvas bijušo klašu telpas, kas 
tiek piedāvātas dzīvošanai. ēkā ir ūdensvads un kanali-
zācija, ierīkota dušas telpa un vannasistaba, nodrošinā-
ta apkure, kā arī virtuve un ēdamistaba. palīgēkās tiek 
glabātas dažādas mantas, ko novada sociālais dienests 
var piešķirt trūcīgiem un nelaimē cietušiem cilvēkiem. 
daļu no mantām, tajā skaitā inventāru slimnieku kop-
šanai, kā humanitāro palīdzību piegādā vācijas pilsētas 
bādbodenteihas sv. pētera ev. luteriskā draudze.

tuvākajos gados netiek plānota ne izglītības iestāžu 
reorganizācija vai slēgšana, nedz arī atvēršana.

tiek popularizētas iespējas mācīties vispārizglīto-
jošajās skolās. Ar šo mācību gadu ciblas vidusskolā 
tiek ieviesta autoapmācība. pašvaldība nodrošina 
skolēnu pārvadāšanu ar autobusiem ik dienu – uz 
skolu un no tās. Nepieciešamības gadījumā pieejams 
arī internāts. tiek nodrošinātas brīvpusdienas visiem 
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un sākum-
skolas klašu bērniem, kā arī bērniem no daudzbērnu 
un trūcīgām ģimenēm.

2009. gadā dagdas novadā tika slēgtas divas skolas 
– Labiešu sākumskola svariņu pagastā un Upmalas 
pamatskola bērziņu pagastā.

labiešu sākumskolas telpās izveidota svariņu novad-
pētniecības istaba, kur apkopoti pagasta cilvēku 
dažādi sadzīves priekšmeti, dzīvesstāsti u.tml. skolas 
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telpās darbojas arī sieviešu rokdarbu grupa – tiek 
radīti daudz un dažādi darbi ar rokām uz stellēm un 
citiem rīkiem.

upmalas pamatskolas telpās darbojas bērziņu brīvā 
laika pavadīšanas centrs “Upmala”, kurā darba die-
nās pieejams teniss, novuss, biljards, darts, galda un 
intelektuālās spēles; var izmantot sporta trenažierus, 
distanču slēpes un nūjošanas nūjas, tāpat ir arī datori 
un internets; bērni un jaunieši piedalās dažādos kon-
kursos, viktorīnās, turnīros. Šajās telpās izvietota arī 
Labdarības istaba (šajā telpā var atstāt un/vai saņemt 
lietotas drēbes), pieejamas arī šujmašīnas. vienā 
telpā iekārtota pagasta vēstures istaba, viena telpa 
atvēlēta dievkalpojumu noturēšanai. tāpat arī centrā 
vecāki var atstāt bērnu (no trīs gadu vecuma) centra 
vadītājas uzraudzībā līdz divām stundām.

pašlaik kādas citas izglītības iestādes likvidācija vai 
reorganizācija dagdāniešiem nav padomā. dagdas 
pašvaldībā šogad vai pērn nav atvērta neviena jauna 
skola vai bērnudārzs.

Lai veicinātu skolēnu patriotismu un pilsonisko apzi-
ņu, iepazīstot novada cilvēku likteņstāstus, jau vairā-
kus gadus tiek rīkots dagdas novada skolēnu eseju 
konkurss “Dagdas novada lepnums” un izdots rado-
šo darbu krājums. skolēni spēj saskatīt galveno un 
lepojas ar vietējiem cilvēkiem, kuri dara to, ko labi 
prot un kas ir pa spēkam, dara to no visas sirds, dara 
citu labā!

     Daugavpils novads
daugavpils novadā pēdējo gadu laikā likvidēta tikai 
viena izglītības iestāde – 2009. gadā pašvaldība nolē-
ma slēgt Līksnas pamatskolu Līksnas pagastā, savukārt 
2013. gadā Medumu vidusskola tika reorganizēta 
pamatskolas statusā.

vecās līksnas pamatskolas ēka ir pašvaldības un 
Līksnas katoļu draudzes kopīpašums – šobrīd diem-
žēl netiek izmantota. Līksnas pamatskolas ēka gan 
iekļauta daugavpils novada attīstības programmā 
ar cerību nākotnē piesaistīt es fondu līdzekļus, 
lai izveidotu paaugstināta servisa sociālās aprūpes 
pakalpojumu centru pensijas vecuma personām un 
personām ar īpašām vajadzībām ar mobilo pakalpo-
jumu brigādes bāzi. projekts varētu izmaksāt ap 1,2 
miljoniem eiro, tāpēc pagaidām šī iecere ir idejas 
līmenī.

tuvākajā laikā daugavpils novadā neplāno pārveidot 
izglītības iestāžu tīklu. Novadā ir 11 pamatskolas, pie-
cas vidusskolas, divas pirmsskolas izglītības iestādes, 
Medumu internātskola, sporta skola un Naujenes 
jauniešu iniciatīvas un sporta centrs.

pozitīvi, ka novada mazajās skolās – skrudalienas, 
Nīcgales un Randenes pamatskolā – aktīvi darbojas 
biedrības, mazās skoliņas kalpo kā pagasta multi-
funkcionālais centrs, nodrošinot papildizglītību gan 
bērniem, gan pieaugušajiem un rīkojot dažādus valo-

du, mākslas, informātikas kursus, radošās darbnīcas, 
sporta nodarbības.

Šopavasar daugavpils novadā noslēdzās ļoti apjo-
mīgs projekts – astoņu izglītības iestāžu renovācija. 
projekta īstenošanas laikā no 2013. gada 30. augusta 
līdz 2015. gada 1. jūnijam rekonstruētas/renovētas 
četras pamatskolas (biķernieku, kalupes, Medumu 
un Lāču pamatskola), trīs vidusskolas (salienas, 
zemgales un Špoģu vidusskola) un vaboles vidussko-
las sākumskola. Līdz ar būvniecības darbiem, kuru 
ietvaros skolās atjaunotas, uzlabotas un moderni-
zētas inženierkomunikācijas un izremontēti mācību 
kabineti, gaiteņi un sanitārie mezgli, veikta arī fasāžu 
un jumtu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, labie-
kārtota apkārtējā vide un veikti dažādi teritoriju labie-
kārtošanas darbi. stacionārās iekārtas un aprīkojums 
iegādāts izremontētājiem virtuves blokiem Špoģu un 
zemgales vidusskolā un kalupes, Lāču un biķernieku 
pamatskolā, skolu virtuves aprīkotas ar jaunām un 
modernām stacionārām virtuves iekārtām, kā arī Lāču 
pamatskolas sporta zāle tikusi pie jaunām stacionā-
rām sporta iekārtām.

savukārt 23. jūlijā sirsnīgi noslēdzās Naujenes bērnu
nama vidējās grupas renovācijas projekts, ko īsteno-
ja Asv bruņoto spēku virspavēlniecība eiropā sadar-
bībā ar Asv vēstniecību Latvijā un daugavpils novada 
domi. Rokrokā ar Latvijas bruņoto spēku militārajiem 
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inženieriem un siA “ditton būve” divu mēnešu laikā 
tika atjaunota ēkas fasāde, nomainītas vecās grīdas, 
ierīkota jauna elektroinstalācija, pārveidotas dušas 
telpas, izbūvētas sienas, ierīkots spēļu laukums un 
veikta apzaļumošana. Šos darbus paveica Asv gaisa 
spēku Nacionālās gvardes karavīru trīs rotācijas no 
kanzasas, pensilvānijas un Misūri. Novada domes 
izvēlētajam civilmilitārās sadarbības projektam finan-
siālu atbalstu 183 000 Asv dolāru apmērā piešķīra 
Asv bruņoto spēku virspavēlniecība eiropā. Jaunu 
izskatu ieguvusī ēka turpmāk būs mājas 20 Naujenes 
bērnunama pusaudžiem.

svinīgajā noslēguma ceremonijā pie bērnunama 
tika atklāts arī mākslinieka ivo folkmaņa veidotais 
gliemezis kā māju simbols, bet daugavpils nova-
da domes priekšsēdētāja janīna jalinska pasniedza 
pateicības rakstus projekta realizētājiem. projekta 

vadītājs Asv gaisa spēku augstākais virsseržants ēriks 
montgomerijs atzinās, ka ceturtdaļgadsimta ilgās 
karjeras laikā šis projekts viņam sniedzis vislielāko 
gandarījumu.

         Dobeles novads  
dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
guntis safranovičs atklāj, ka, neraugoties uz dobeles 
novada centieniem saglabāt visu izglītības iestāžu 
darbību, sakarā ar valsts krasi samazināto mērķdotā-
ciju pedagogu darba samaksai novada dome 2009. 
gada augustā pieņēma lēmumu apvienot bikstu un 
zebrenes pamatskolu, veidojot zebrenes pamatsko-
lu par bikstu pamatskolas filiāli. identisks lēmums tika 
pieņemts arī par bērzes pamatskolu, kas kļuva par 
Mežinieku pamatskolas filiāli. prakse gan pierādīja, ka 
ievērojamu finanšu līdzekļu ekonomiju šāda apvie-
nošana nedod. pedagogu trūkuma dēļ zebrenes 
5.–9. klašu skolēnus 2009. gada 1. novembrī pārcēla 
uz bikstu pamatskolas telpām, nodrošinot skolēnu 
pārvadājumus ar pašvaldības autobusu. 2010. gada 1. 
jūlijā Mežinieku pamatskolas bērzes filiāle un bikstu 
pamatskolas zebrenes filiāle tika slēgtas.

2014. gada 27. februāra sēdē novada domes deputāti 
pieņēma lēmumu ar 2014. gada 31. augustu reorga-
nizēt Naudītes pamatskolu par Naudītes pirmsskolas 
izglītības iestādi “Naudīte”, Lejasstrazdu pamatskolu 
– par sešu klašu Lejasstrazdu sākumskolu un krimūnu 
pamatskolu – par sešu klašu krimūnu sākumskolu, 
kā arī likvidēt interešu izglītības iestādi – dobeles 
bērnu un jauniešu centru. visi reorganizēto iestāžu 
izglītojamie tika nodrošināti ar iespēju apmeklēt citas 
skolas un interešu izglītības pulciņus atbilstoši bērnu 
un vecāku izvēlei.

Līdz ar šo reorganizāciju 2014./2015. mācību gadā 
dobeles novadā klāt nāca pirmsskolas izglītības 
ie stāde “Naudīte”, kas iepriekšējā mācību gadā 

vēl bija Naudītes pamatskolas pirmsskolas izglītī-
bas grupa. tagad dobeles novadā darbojas astoņas 
pirmsskolas izglītības iestādes. pirmsskolas grupas ir 
arī pie sešām skolām.

2014./2015. mācību gadā izmaiņas notika arī interešu 
izglītības piedāvājumā, jo tika slēgts bērnu un jauniešu 
centrs. taču tas nebūt nenozīmē, ka tika samazināts 
interešu izglītības programmu skaits. izglītības pārvalde 
kopā ar izglītības iestāžu vadītājiem izstrādāja interešu 
izglītības reorganizācijas plānu, lai skolēniem būtu pla-
šas un daudzpusīgas iespējas pilnveidot savus talantus 
pēc mācību stundām gan savā skolā, gan dobeles 
Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā, gan citur.

par vienu izglītības iestādi bagātāka dobeles novada 
pašvaldība kļuva 2013./2014. mācību gadā, jo pār-
ņēma no izglītības un zinātnes ministrijas Apguldes 
profesionālo vidusskolu, turpinot tajā īstenot visas 
uzsāktās izglītības programmas. Jāatzīmē gan, ka izglī-
tojamo skaits šajā skolā pēdējos gados samazinājies.

saskaņā ar dobeles novada domes 2010. gadā apstip-
rināto dokumentu “profesionālās izglītības iestāžu 
– dobeles Amatniecības vidusskolas un Apguldes 
arodvidusskolas attīstības un investīciju stratēģija 
2010.–2015. gadam” un 2014. gada 29. augustā pie-
ņemto lēmumu Apguldes profesionālā vidusskola tika 
reorganizēta, pievienojot to dobeles Amatniecības 
un vispārizglītojošajai vidusskolai. tas gan nenozīmē, 
ka izglītojamos un mācībspēkus pārcēla uz dobeli 
– skolu apvienošana notika, lai profesionālo un arod-
izglītības programmu īstenošanai racionālāk varētu 
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izmantot gan materiāltehnisko bāzi, gan cilvēkresur-
sus abās izglītības sniegšanas vietās.

bāze Apguldes profesionālajā vidusskolā ar ēku kom-
pleksu un zemēm un dobeles Amatniecības un vis-
pārizglītojošajā vidusskolā ar labiekārtotajām mācību 
klasēm un laboratorijām ir pietiekami laba, lai šeit 

izvērstu daudz plašāku sabiedrības izglītošanas darbu. 
Apvienojot abas skolas, daudz mērķtiecīgāk nākas 
analizēt nozaru tautsaimniecības attīstības tendences 
zemgales reģionā, paturot prātā, ka dobeles nova-
da ekonomikā stabilu vietu ieņem lauksaimniecība, 
bet vienlaikus ir krietns skaits ražošanas uzņēmu-
mu ar lielu eksportējamās produkcijas īpatsvaru. ir 
noslēgts dobeles novada pašvaldības un dobeles 
Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas sadar-
bības līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

2011. gada jūnijā nododot ekspluatācijā pirmsskolas 
izglītības iestādes “spodrība” jauno korpusu ar 120 
vietām, dobeles novadā pilnībā atrisināts jautājums 
par rindu uz vietām pašvaldības bērnudārzos. tagad 
ikvienai dobeles novadā deklarētai ģimenei, kas 
vēlas pieteikt pirmsskolas vecuma bērnus izglītības 
iestādē, pakalpojums tiek nodrošināts. paplašinātā 
pirmsskolas izglītības iestāde ieguva arī jaunu nosau-
kumu – “spodrītis”.

      Dundagas novads 

        Engures novads  

pēdējos gados neviena skola dundagas novadā nav 
likvidēta, tāpēc izpaliek “otrā elpa”. tuvākajā laikā 
kādu mācību iestādi slēgt vai pārveidot nav pare-
dzēts, taču pie jaunas skolas vai bērnudārza dundžiņi 
arī nav tikuši.

pavisam drīz – 26. septembrī – Dundagas vidusskola 
svinēs 70 gadu jubileju, un šajā dienā skola gaida 
ciemos gan absolventus, gan pedagogus un darbi-
niekus. skolas salidojumā pirms pieciem gadiem 
izskanēja absolventu aicinājums ar ziedojumiem 
atbalstīt dundagas vidusskolas ieceres un projektus. 

2015./2016. mācī-
bu gada prioritāte 
ir skolas muzeja 
izveide un aktu 
zāles un skatu-
ves aprīkojuma 
iegāde. Šo iece-
ru īstenošanai 
noderīgs būs arī 
dundagas vidus-
skolas absolventu 
atbalsts.

engures novadā izglītības iestādes visos pagastos 
strādā bez būtiskām izmaiņām (pārmaiņām) un nav 
plāna ko reformēt, ir tikai izbūvētas jaunas ēkas 
– engures Mūzikas un mākslas skolai un smārdes 
kultūras centrs.

engures pagastā darbojas trīs izglītības iestādes: 
engures vidusskola, engures Mūzikas un māk slas 
skola un engures pirmsskolas izglītības iestāde, 
Lapmežciema pagastā – divas iestādes: Lapmežciema 
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pamatskola un Lapmežciema pii un smārdes pagas-
tā – trīs izglītības iestādes: smārdes pamatskola, 
smārdes pii un Milzkalnes sākumskola.

4. jūnijā Šlokenbekas pilī engures novada pašvaldība, 

turpinot pirms diviem gadiem domes aizsākto tradī-
ciju, sveica engures novada izglītības iestāžu gada 
skolēnu, teicamnieku, olimpiāžu un interešu izglītī-
bas pulciņu laurētu vecākus, pedagogus un, protams, 
pašus skolēnus.

     Garkalnes novads  

           Ērgļu novads  
ērgļu novadā visas izglītības iestādes joprojām darbojas!

Jaunais mācību gads ērgļu vidusskolai ir 65. jubilejas 
gads. svaiga un saposta, skola to sagaida, laipni verot 
durvis 235 skolēniem, tajā skaitā 18 pirmklasniekiem, 
un ar renovēto aktu zāli, kuras dizains un ērtības nu 
beidzot ir tādas, kādas skolēni izfantazēja savos zīmē-
jumos pirms diviem gadiem. taču pats nozīmīgākais 
– beidzot ērglēnieši droši varēs dejot un rīkot pasā-
kumus, jo ir nostiprināts pirmā stāva pārsegums un 
izveidota jauna stabila grīda, kas 65 gados bija nolie-
tojusies un prasīja nopietnu remontu. Šogad pašval-
dība zāles remontā kopumā ieguldīja 65 tūkstošus 
eiro – ir arī jauna skatuves grīda un aizkari, kas kopā 
ar iebūvētajām tehnoloģijām dos iespēju daudzveidī-
gai zāles izmantošanai skolēnu domes pasākumiem, 
filmu vakariem, lekcijām un dažādām nodarbībām.

sākumskolā audzēkņi dzīves gudrības apgūs tema-
tiskās stundās, integrējot lasīšanas, klausīšanās, rēķi-
nāšanas, dabaszinību un mākslinieciskās prasmes, 

lai saprastu lietas kopveselumā. Šo mācīšanās veidu 
sākumskolas skolotājas apguva Erasmus+ pieredzes 
apmaiņā Lielbritānijā. 5.–9. klasēs skolēniem būs vai-
rāk pāra stundu, jo 40 minūtēs var ātri kaut ko izstāstīt, 
bet divreiz ilgākā laikā ļaut skolēniem pašiem saprast 
problēmu, meklēt informāciju un rast risinājumu.

Šogad ērgļu vidusskolā atkal strādās ar skolēna darba 
plānotāju, mācot audzēkņiem apzināties savas iespē-
jas un izvirzīt izaicinošus, tomēr reālus un sasniedza-
mus mērķus, sadarboties savstarpēji un ar skolotājiem, 
lai tos sasniegtu. ikviens tiks uzslavēts par katru sasnie-
gumu, ko liks kopējā klases kontā, lai katrs personisks 
panākums būtu ieguldījums kopējā klases izaugsmē, 
spēlējot spēli “izkrāso ikdienu”. Šajā mācību gadā arī 
vecākus lūgs ik nedēļu ielūkoties sava bērna plānotā-
jā, lai kopīgi pārrunātu paveikto, priecātos par sasnie-
gumiem un izvirzītu jaunus uzdevumus, neaprobežo-
joties tikai ar rājienu par sliktu atzīmi e–klasē.

ērgļu vidusskola tās 65 pastāvēšanas gados ir daudzkārt 
izaugusi un attīstījusies, jo skolas absolventi ir mūsu 
šodienas veidotāji ne tikai ērgļos, bet visā Latvijā. 19. 
septembrī skola un ērgļu vidusskolas direktore inese 
Šaudiņa aicina visus absolventus uz skolas salidoju-
mu, lai kopīgi iezīmētu ērgļu vidusskolas 65. pastāvē-
šanas gadadienu, atkal redzētos ar skolu, pedagogiem 
un vecajiem, labajiem klasesbiedriem.

kopš 1. septembra ērgļu profesionālā vidusskola darbo-
jas kā priekuļu filiāle, bet tā nav pašvaldības pakļautībā.

Uz visiem jautājumiem atbilde ir ar noliedzošu nozī-
mi, garkalnes novadā šajos jautājumos nekas nemai-
nās – te darbojas garkalnes Mākslu un vispārizglīto-
jošā vidusskola un berģu Mūzikas un mākslas pamat-
skola, kā arī vairākas privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes un pieskatīšanas centri.

pēc teritoriālās reformas garkalnes novada dome, 
realizējot izstrādāto novada izglītības attīstības kon-
cepciju, veica novada izglītības iestāžu reorganizā-
ciju. pēc tās garkalnes mākslu un vispārizglītojošā 
vidusskola nodrošina vietējās sabiedrības pieprasī-
jumu pēc atbilstošas izglītības pieejamības novadā 
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– pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas un profesio-
nālās ievirzes izglītības.

skola ir divplūsmu skola, tā īsteno arī mazākumtautī-
bu izglītības programmu. Neklātienē tiek nodrošināta 
izglītības pieejamība arī tiem jauniešiem, kuri dažādu 
iemeslu dēļ pametuši skolu, neiegūstot pamatizglī-
tību vai vidējo izglītību. sekmīgiem klātienes vidus-
skolēniem tiek piešķirts garkalnes novada domes 
finansiāls atbalsts.

skola pamatizglītības programmā integrē skolēnus ar 
mācīšanās grūtībām, lai arī viņi varētu sekmīgi iegūt 
izglītību savā novadā. skola sniedz arī pirmsskolas 
izglītības iespēju pusotra simta bērniem. pirmsskolas 
posmā grupās tiek integrēti bērni ar jauktiem traucē-
jumiem un valodas traucējumiem.

skolas Mākslu nodaļā tiek piedāvātas astoņas pro-
fesionālās ievirzes programmas – vizuāli plastiskā 
māksla, vijoles spēle, divas sitaminstrumentu spēles 
programmas, mūsdienu ritma mūzika, klavierspēle, 
ģitāras un flautas spēle.

skola piedāvā audzēkņiem fakultatīvās nodarbības 
datorzinībās un angļu valodā no 1. klases, kulturolo-
ģiju vidusskolai. skolēniem ir iespēja apgūt vairākas 
interešu izglītības programmas.

skolai tiek izstrādāts attīstības plāns trim gadiem, un 
katru gadu izvirzītas septiņas prioritātes. Šogad noslē-

dzas attīstības plāns 2012.–2015.gadam. iepriekšējā 
mācību gadā skola īstenojusi šādas prioritātes: mācī-
bu priekšmetu, profesionālās ievirzes programmu un 
interešu izglītības programmu pilnveide un ekoskolas 
principu integrācija mācību saturā; izglītojamo indivi-
duālo mācīšanās prasmju uzlabošana un pilnveide un 
mācīšanas un mācīšanās metodikas pilnveide atbil-
stoši tehnoloģiju attīstībai; sadarbības pilnveide ar 
izglītojamo vecākiem, informējot par ikdienas mācī-
bu sasniegumiem un izglītojamo izaugsmes dinami-
ku; interešu izglītības programmu pilnveide atbilstoši 
skolēnu spējām un interesēm, talantīgo skolēnu spēju 
attīstības veicināšana un izglītojamo individuālo spēju 
attīstībai piemērotu atbalsta pasākumu izmantošana; 
skolas fiziskās vides pilnveide pēc rekonstrukcijas 
un skolas kā pašvaldības iedzīvotāju izglītības centra 
pilnveide, īstenojot starpkultūru izglītības principus; 
esf un es projektu līdzekļu piesaiste skolas attīstībai 
un resursu sistēmiska un plānveidīga izmantošana; 
skolas attīstības plāna 2012.–2015. gadam izvērtēšana 
un attīstības plāna 2015.–2018. gadam izstrāde.

      Gulbenes novads  
dažādas reformas un straujais demogrāfiskais kritums 
atstājis iespaidu arī uz gulbenes novada izglītības 
iestādēm. kopš 2009. gada gulbenes novadā ir slēg-
tas četras izglītības iestādes – Rankas pagasta Rēveļu 
pamatskola, Līgo pagasta siltāju pamatskola, beļavas 
pagasta ozolkalna pamatskola un gulbenes bērzu 
sākumskola (lēmums par šīs skolas slēgšanu pieņemts 
2015. gada sākumā).

tomēr, neraugoties uz nepatīkamo situāciju, novad-
nieki mācējuši racionāli izmantot kādreizējo skolu 
telpas. var teikt, ka tās visas ir atdzimušas no jauna, 
ieguvušas “otru elpu” un tajās ir dzīvība.

sāksim ar rēveļu pamatskolu. te tagad atrodas 
Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centrs “b.u.M.s.” un 
Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centrs.

savukārt Ozolkalna pamatskolas ēkās ir izveidota 
sociālā dzīvojamā māja “blomīte”, skolas sporta zāle 

“zīļuks” pārtapusi par sporta, kultūras un atpūtas 
centru, bet citā skolas kompleksa ēkā ir izvietota eks-
pozīcija, kas veltīta kordiriģentiem imantam un gido 
kokariem. Jāpiebilst, ka kormūzikas virtuozi savas 
skolas gaitas uzsākuši tieši ozolkalna pamatskolā.

īpašs stāsts ir par siltāju pamatskolu. tie, kas reiz 
tur mācījās, tagad vairs savu skoliņu nepazītu. skolas 
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ēka pārtapusi par modernu sociālās aprūpes centru 
“siltais”. trīs stāvu ēkā ir lifts, plaša atpūtas telpa, 
sauna, istabiņas, kurās mitinās vairāk nekā 50 iemīt-
nieku, ir moderna virtuve. Arī apkārtne skaista – īsta 
lauku idille. Ja ir vēlme, var iziet un ieelpot svaigo 
lauku gaisu uz terases. diennakts tumšajā laikā ārā var 

iet droši, jo ierīkots āra apgaismojums.

gulbenes Bērzu sākumskolas sporta zāle nodota 
lietošanai gulbenes sporta centram, savukārt par to, 
kam nodot pārējās telpas, vēl nav izlemts, taču viens 
ir skaidrs – šī vieta tukša nepaliks.

        Iecavas novads  

        Ikšķiles novads  

iecavas pašvaldībā ne šogad, ne pagājušogad, ne 
kopš 2009. gada nav likvidēta neviena izglītības iestā-
de. Arī nākamgad nav paredzēts kādu likvidēt vai pār-

veidot. toties 19. jūnijā tika atzīmēti iecavas mūzikas 
un mākslas skolas jaunās ēkas spāru svētki.

skolas remontdarbi tiek organizēti vairākās kārtās. 
deputāti vienojās, ka šāgada prioritāte ir Mūzikas 
un mākslas skolas projekta pilnīga īstenošana, kas 
paredz atjaunot vēsturisko muižas bibliotēkas korpu-
su un labiekārtot teritoriju pie ēkas.

Rekonstruētās ēkas pirmajā stāvā būs izstāžu zāle un 
garderobes, bet otrajā – koncertzāle. Mūzikas klasēm 
paredzēts piebūves pirmais un otrais stāvs, bet kerami-
ķi un gleznotāji mitināsies trešajā stāvā, skolas vadība 
– otrajā. trešā stāva telpās paredzēts ierīkot multifunk-
cionālu jaunatnes iniciatīvu centru. ir padomāts arī par 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – ēkā būs pacēlājlifts.

viena no ikšķiles novada attīstības prioritātēm ir izglī-
tība, tāpēc neviena izglītības iestāde nav slēgta un 
netiek arī plānots kādu no mācību iestādēm likvidēt 
vai pārveidot.

kopš 2009. gada izglītības iestādes un to infrastruktūra 
plānveidīgi tiek pilnveidota un attīstīta. visās pašvaldī-
bas izglītības iestādēs ir veikti energoefektivitātes uzla-
bošanas pasākumi. 2012. gadā tika rekonstruēta vēstu-
riskā tīnūžu muižas pārvaldnieka ēka, un 1. septembrī 
tajā atklāja pirmsskolas izglītības iestādes “urdaviņa” 
filiāli 64 bērniem. savukārt 2013. gada 1. septembrī 
renovētajā novada pašvaldības administrācijas ēkā tika 
atklāta ikšķiles mūzikas un mākslas skola.

pašreiz notiek būvprojektu izstrāde, lai novadā uzsāk-
tu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes celtniecību, 
kur plānota vieta 162 bērniem, un vidusskolas sākum-
skolas korpusa būvniecību, kurā būs 15 klašu telpas, 

skolotāju istaba un konferenču zāle, kā arī tiks pārbū-
vēts ēdnīcas korpuss.
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inčukalna novadā 2009. gadā tika likvidēta vangažu 
arodskola, taču tas nebija pašvaldības, bet gan arod-
skolas pārvaldošās iestādes – izglītības ministrijas 
– lēmums. kopš arodskolas slēgšanas ēka ir tukša, 
un tajā nekas nenotiek. savulaik skolas vadība, sadar-
bojoties ar uzņēmējiem, aprīkoja arodskolu atbilstoši 
arodmācību prasībām, kā arī piesaistīja es līdzekļus. 
diemžēl tas viss aizgājis nebūtībā.

2009. gadā pēc apvienošanas inčukalna pamatskolā 
tika izveidotas pirmsskolas grupiņas ar āra laukumi-
ņiem. grupiņas tika pārceltas no bērnudārza uz skolu, 
un tajās mācās piecgadīgie un sešgadīgie bērniņi. 
vangažu pilsētā šāda kārtība pastāv jau ilgāku laiku.

inčukalnā šogad plānots uzsākt jaunas piebūves celt-
niecību – ēdamzāles korpusu pirmsskolas izglītības 
iestādē “Minka”. tāpat šogad paredzēts atvērt arī 
pilna laika bērnu pieskatīšanas istabu – šis ir biedrības 
“vangažu māmiņu klubs” projekts, ko dome atbalstī-
jusi, iedalot telpas istabas izveidei.

inčukalna novada pašvaldībā ieviestas stipendijas 
vecāko klašu skolēniem par labām sekmēm. pagājušajā 
mācību gadā brīvpusdienas tika piešķirtas 4. klases 
skolēniem, bet šajā – arī 5. klases skolēniem.

     Inčukalna novads

    Jaunjelgavas novads

Par inčukalna pamatskolas vizuālo tēlu šogad īpaši 
piedomāts. sienu zīmēja skolotāja Kristīne rone, bet 
krāsoja skolotāji agnese un sandis Kalniņi. idejas 
autori un projekta krustvecāki ir aivars Nalivaiko 
un irēna Ņikitina, bet datorgrafiku un tehniskos 
risinājumus veicis Kaspars Kiris.

Jaunjelgavas novadā beidzamajos gados neviena 
mācību iestāde nav ne likvidēta, ne reorganizēta, 
un jaunjelgavieši domā, ka arī tuvākā gada laikā to 
nenāksies darīt.

pašvaldības vadībai diemžēl nav nācies atklāt kādu 
jaunu skolu vai bērnudārzu (vien renovētas esošās 
mācību iestādes), taču 26. augustā Jaun jelgavā svinīgi 
tika atklāts jaunatnes iniciatīvu centrs.

jaunjelgavas vidusskola 7. augustā aicināja uz atvērto 

durvju dienu, kurā iepazīstināja ar jauno Aizsardzības 
un izglītības un zinātnes ministriju licencēto pro-
grammu – valsts aizsardzības mācību, kas no 1. 
septembra iekļauta Jaunjelgavas vidusskolas stundu 
sarakstā. Šī programma palīdzēs sagatavoties studi-
jām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, dienestam 
policijā, robežsardzē, bruņotajos spēkos, ugunsdzē-
sības un glābšanas dienestā un citur, kā arī sniegs 
daudzas ikdienā noderīgas iemaņas – orientēšanos 
apvidū, pirmās palīdzības sniegšanu, prasmes un 
ieradumu uzturēt labu fizisko sagatavotību, audzinās 
patriotismu, cieņu un mīlestību pret dzimto zemi.

tāpat Jaunjelgavas vidusskolā iespējams apgūt trešo 
svešvalodu un padziļināti mācīties angļu valodu; 
apgūt grāmatvedības, lietišķās etiķetes, mārketinga 
pamatus; iegūt autovadītāja b kategorijas apliecību 
(teorētisko daļu apmaksā skola); sekmīgie audzēk-
ņi katru mēnesi saņem stipendiju; par labām un 
teicamām sekmēm, skolu beidzot, iespējams iegūt 
J. Lapas starta stipendiju (300 eiro).
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par skolu tīkla sakārtošanu Jaunpiebalgas novadā 
stāsta novada domes priekšsēdētājs laimis Šāvējs:
– skolu reformai mēs pieslēdzāmies jau 2002. gadā, 
jo toreizējā Jaunpiebalgas pagasta Piebalgas pamat
skolā strauji samazinājās skolēnu skaits, tāpēc radām 
iespēju kopā ar Labklājības ministriju sniegt sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus no psihoaktīvām vie-
lām atkarīgiem bērniem. Līdz ar to Jaunpiebalgas 
bērni pārgāja mācīties uz Jaunpiebalgas vidusskolu, 
savukārt piebalgas pamatskolā sāka mācīties bērni no 
dažādām Latvijas vietām, kuri saņēma šīs rehabilitāci-
jas programmas pakalpojumus.

diemžēl dažādu likumdošanas un šīs program-
mas realizācijas nepilnību dēļ 2011. gada nogalē 
Labklājības ministrija lauza noslēgto līgumu, līdz ar 
to programma tika pārtraukta, kaut uzskatu, ka tā 

darbojās labi un veiksmīgi. tagad šī skola stāv tukša. 
protams, iestādes pastāvēšanas laikā tika ieguldīti gan 
pašvaldības, gan valsts budžeta līdzekļi, sakārtojot 
logus un jumtu.

Šobrīd pašvaldības nodibinājums “solis piebalgā” 
joprojām meklē piedāvājumus un risinājumus, lai 
turpinātu šajā skolā īstenot līdzīgas programmas. 
skolas telpas izmantojam daļēji kā dienesta viesnīcu, 
tāpat arī dažkārt izmitinām tūristus un nelielas skolē-
nu nometnes. ceram, ka nākotnē tomēr izdosies rast 
risinājumu telpu izmantošanai.

2009. gadā veidojot novadu, sakarā ar bērnu skaita 
samazināšanos problēmas skāra arī zosēnu pamat
skolu. Šo skolu pievienojām Jaunpiebalgas vidus-
skolai, bet zosēnos saglabājām bērnudārza grupu. 
tāpat brīvajām telpām atrastas vēl citas funkcijas: 
te darbojas jauniešu centrs, viņiem ir sava trenažie-
ru zāle, sociālo funkciju veikšanai izveidots mantu 
apmaiņas punkts vietējiem iedzīvotājiem, sev vietu 
radusi piebalgas mākslas darbu krātuve. Arī šajā skolā 
ieguldītas investīcijas gan no pašvaldības, gan valsts 
budžeta, lai saglabātu ēku – tika nomainīts jumts 
un logi. Šoruden uzlabosim apkures sistēmu, lai 
taupītu tai nepieciešamos izdevumus. domājam, ka 
nākamvasar telpas būs piemērotas sporta nometņu 
izmitināšanai.

    Jaunpiebalgas novads

       Jaunpils novads  
Jaunpilī ir un paliek jaunpils vidusskola – vienīgā 
mācību iestāde novadā. 2013. gada pavasarī skola 
atzīmēja 150 gadu jubileju.

pērn skolā noslēdzās apjomīgs siltināšanas projekts, 
tika iegādātas jaunas mēbeles un skola aprīkota ar 
modernu datoraprīkojumu, kopumā ieguldot teju 
pusmiljonu. Netālu no vidusskolas atrodas pirmssko-
las izglītības iestāde “zemenīte”, kas no dienas centra 
pirms sešiem gadiem izaugusi par “otrajām mājām” 
30 mazajiem jaunpilniekiem.

tuvākajā nākotnē reformas izglītības jomā nav plānotas, 
taču vidusskolas klasēs bērnu skaits ir uz riska robežas.
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Jelgavas novads investīcijas izglītībai virzījis ar būtisku 
uzstādījumu – izglītības iestādes saglabāt un attīstīt, 
tāpēc līdz šim neviena mācību iestāde nav likvidēta. 
tieši otrādi – tās attīstot un modernizējot, piesaistot 
eiropas savienības finansējumu, šogad noslēdzies 
posms visU Jelgavas novada izglītības iestāžu rekons-
trukcijām.

Ar skolu skaitu Jelgavas novads var pamatoti lepo-
ties – pašvaldība uztur pavisam 22 izglītības iestādes: 
elejas vidusskolu un elejas vidusskolas Lielplatones 
filiāli, kalnciema vidusskolu, kalnciema pagasta 
vidusskolu, vircavas vidusskolu un vircavas vidus-
skolas Lielvircavas un platones filiāles, Līvbērzes 
vidusskolu, staļģenes vidusskolu, Jelgavas novada 
Neklātienes vidusskolu, Aizupes pamatskolu, sesavas 
pamatskolu, svētes pamatskolu un svētes pamatsko-
las glūdas filiāli, Šķibes pamatskolu, vilces pamatsko-
lu, Lielplatones internātpamatskolu, elejas pirmssko-
las izglītības iestādi “kamenīte”, glūdas pirmsskolas 
izglītības iestādi “taurenītis”, kalnciema pirmsskolas 
izglītības iestādi “Mārīte”, Jelgavas novada Mūzikas un 

mākslas skolu un zaļenieku komerciālo un amatnie-
cības vidusskolu.

2014. gads Jelgavas novadam būtisks ar divām atklā-
tām celtnēm – staļģenes vidusskolas piebūvi (spor-
ta halli un ēdnīcu) un jauno svētes pamatskolas 
pirmsskolas ēku, visas investīcijas šo iestāžu būvnie-
cībai pilnā mērā paredzot no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

       Jelgavas novads  

      Jēkabpils novads  
Šogad 1. septembrī zvans vairs neatskanēja nule 
slēgtajā Jēkabpils novada Bērzgala pamatskolā, kas 
bija viena no mazākajām pamatskolām Latvijā un 
jau vairākus gadus balansēja uz slēgšanas robežas. 
kad skolā palika vairs tikai 14 skolēni, novada domes 
deputāti izšķīrās, ka skola ir jāslēdz. Likumsakarīgi, ka 
beidzamajos gados neviena jauna skola vai bērnu-
dārzs novadā nav ticis atvērts.

Šobrīd slēgtajā skolā nekas nenotiek, un Jēkabpils 
novada pašvaldība vēl nav izlēmusi, ko iesākt ar 
tukšo bērzgala pamatskolas ēku. tā patiesi ir skais-
ta – ar jauniem logiem, sakārtotām telpām, ierīko-
tu centrālapkuri. par šīs skolas pēdējām dienām 
Jēkabpils novada pašvaldības sabiedrisko attie-
cību speciālists Kaspars sēlis izveidojis video, 
ko var noskatīties internetā: https://youtu.be/
WhbJU_396ts.

Jēkabpils novadā ir arī pozitīvi piemēri par skolām, kas 
slēgtas vēl pirms novadu reformas, un lielākajā daļā 
no tām aktīvi darbojas biedrības. Labākais piemērs – 
vecā Kaldabruņas skoliņa, ko apsaimnieko biedrība 
“ūdenszīmes”, kas tur gan iekārtojusi pļavas muzeju, 
gan šopavasar atklājusi arī Šķūņa mākslas galeriju.

Nākamgad draudus kādai citai novada skolas likvidācijai 
īsti neredz. Ja tiks pieņemti jaunie Mk noteikumi, tad var 
gadīties, ka novads paliks bez vienīgās vidusskolas...
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kandavas novadā šogad vai pērn nav atvērta neviena 
jauna skola vai bērnudārzs, bet šogad reorganizēta 
Matkules sākumskola, 2015. gada 30. jūnijā apvienojot 
to ar vānes pamatskolu. pirms tam – maijā likvidēta 
arī asociācijas “dzīvesprieks” arodskola, taču tā nebija 
pašvaldības iestāde. Matkules sākumskolas ēkā domāts 
izvietot sociālo pansiju. par asociācijas “dzīvesprieks” 
ēku lems tās saimnieks – zviedrijas karaļnams.

pašvaldībai ir nodoms reorganizēt Kandavas Kārļa 
mīlenbaha vidusskolu, apvienojot to ar kandavas 
novada bērnu un jaunatnes sporta skolu, jo abas sko-
las atrodas vienā ēkā. izglītības ministrija tam piekrīt, 

taču, apvienojot abas skolas, kandavas novads zau-
dētu mērķdotāciju, un tas nav pieņemami. Ministrija 
jau ilgstoši nespēj šo jautājumu sakārtot.

      Kārsavas novads  

        Kocēnu novads  

     Kandavas novads  

kārsavas novada pašvaldībā pēdējos gados nav atvērta 
neviena jauna skola vai bērnudārzs, bet pretējs process 
piedzīvots vairākkārt. kopš 2009. gada novadā ir slēg-
tas trīs mācību iestādes. vispirms 2009. gadā slēdza 
Mežvidu pamatskolu un vītolu pamatskolu, bet pēc 
gada arī Aizgāršas pamatskolu. Šobrīd tā ir vienīgā no 
ēkām, kas tiek apsaimniekota – skolas ēdnīcu izmanto 
ēdiena gatavošanai bērnudārzniekiem, bijušajā skolā 
atvērts veikals un iekārtota jauniešu sporta zāle.

Nākamgad nav plānots kādu izglītības iestādi likvidēt 
vai pārveidot. Novadā palikušas tikai četras – kārsavas 
vidusskola, Mērdzenes pamatskola, Mežvidu (otru 
Mežvidu) un salnavas pamatskola. Novada domes 
priekšsēdētāja ināra silicka ir pārliecināta, ka skola 

jātur pēc iespējas ilgāk, jo – kamēr tā ir, turas arī vie-
tējā sabiedrība un kultūras dzīve.

skolu tīkla izmaiņas nav gājušas secen arī kocēnu 
novadam: vaidavas pamatskola – 2009. gadā reor-
ganizēta kā Rubenes pamatskolas filiāle, 2010. gadā 
slēgta; zilākalna sākumskola – 2009. gadā reorga-
nizēta kā Jura Neikena dikļu pamatskolas filiāle, no 

2011. gada mācību process nodrošināts tikai Jura 
Neikena dikļu pamatskolā.

vaidavas pamatskolā tiek organizētas dažādas nomet-
nes – gan skolēniem, gan pieaugušajiem, sportistu 
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treniņnometnes, sporta sacensības un turnīri. telpas 
regulāri izmanto vaidavas novusa klubs – treniņiem 
un turnīriem. zilākalna sākumskolas telpas tiek izno-

mātas kūdras pārstrādes uzņēmuma siA “klasmann 
– deilmann Latvia” biroja vajadzībām.

kocēnu novada dome neplāno slēgt nevienu no 
esošajām pašvaldības izglītības iestādēm. vaidavas 
internātpamatskolas un dauguļu internātpamatsko-
las nākotne ir atkarīga no valsts kopējās politikas.

zilākalna ciemā atvērta pirmsskolas izglītības iestādes 
grupiņa, kas ir dikļu pagasta bērnudārza “cielaviņa” 
filiāle. vecāku interesei par bērnu izglītošanu kocēnu 
novada pirmsskolas izglītības iestādēs ir tendence ar 
katru gadu palielināties.

       Kokneses novads  

      Krāslavas novads 

Neviena izglītības iestāde kokneses novadā laikpos-
mā kopš 2009. gada nav slēgta, bet šogad pārmaiņas 
skārušas Pērses pamatskolu – tā reorganizēta par 
pērses sešklasīgo sākumskolu.

kokneses novada domes 2015. gada 25. februāra 
sēdē deputāti skolēnu nepietiekamā skaita dēļ pie-
ņēma lēmumu ar šāgada 31. augustu reorganizēt 
pērses pamatskolu par sešklasīgu pērses sākumskolu. 
tuvāko gadu prognozes liecina, ka 7.–9. klasē kopumā 
mācītos deviņi skolēni.

kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis 
vingris skaidro: “Likumā “Par pašvaldībām” noteikts, 
ka pašvaldībai jānodrošina sākumskolas izglītība tuvāk 
skolēnu dzīvesvietai. Kokneses novadā skolēni var iegūt 
vispārējo pamatskolas izglītību Bebru pamatskolā, 
Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošā internāt-
vidusskolā un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā.”

krāslavas novada domes izglītības un kultūras noda-
ļas vadītāja lidija miglāne labi atceras, kā 2008. gadā 
krāslavas novadā tika slēgta piedrujas pamatskola. 
tagad tur izvietoti visi dienesti un pagasta pārvalde, 
kā arī ciemata iedzīvotāji izmanto sporta zāli. gadu 
vēlāk nepietiekamā skolēnu skaita dēļ likvidēta arī 
krāslavas vakara vidusskola.

Šogad krāslavas novadā statuss mainīts divām izglī-
tības iestādēm. aulejas pamatskola ir slēgta, un 
pašvaldība pašlaik risina jautājumu ar potenciāliem 
investoriem par telpu racionālu turpmāko izmanto-
šanu. savukārt no 1. augusta indras vidusskola pārvei-
dota par indras pamatskolu.

diemžēl par skolu slēgšanu vai pārveidošanu nāksies 
dzirdēt arī turpmāk – krāslavas novada deputātu darba 
kārtībā šis jautājums iekļauts jau šāgada novembrī.
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2009. gadā pēc kuldīgas novada izveidošanas, apvie-
nojoties kuldīgas pilsētai un 13 pagastiem, tika rūpīgi 
izvērtēta izglītības sistēma novadā un skolēnu skaits 
katrā no skolām, kā arī attīstības prognozes. sakārtojot 
izglītības sistēmu, tika pieņemts lēmums slēgt sermītes 
pamatskolu un pelču pamatskolu, kā arī četras pamat-
skolas – snēpelē, basos, Rendā un padurē – tika pār-
veidotas par četrām izglītības iestāžu filiālēm.

izglītojamo skaita samazināšanās rezultātā snēpelē 
šobrīd darbojas tikai grupas pirmsskolas vecuma bēr-
niem, basos un Rendā darbojas apvienotas klases, arī 
pirmsskolas grupas, vienīgi padurē izglītojamo skaits 
ir pietiekams, lai apvienotas klases nebūtu jāveido, 
un ir liels pieprasījums pēc pirmsskolas grupām, īpaši 
bērniem līdz četru gadu vecumam.

sermītē bijušās skolas telpās darbojas pirmsskolas 
grupas, bibliotēka, trenažieru zāle, savukārt pelčos 
ēka, kurā bija pamatskola, nodota speciālās internāt-
pamatskolas – attīstības centra rīcībā, tur darbojas arī 
pagasta bibliotēka.

Jaunas skolas vai bērnudārzi novadā nav atvērti, taču, 
ņemot vērā pieprasījumu, ir veikta esošo bērnudār-
zu telpu paplašināšana, piebūvējot vairākām ēkām 
papildu korpusus, lai nodrošinātu novada pirms-

skolniekus ar iespēju apmeklēt pirmsskolas izglītības 
iestādes.

par nākotnes prognozēm grūti šobrīd spriest, kamēr 
nav skaidrības par jaunā skolotāju algu modeļa ievie-
šanu un citām iespējamām izmaiņām izglītības sistē-
mā valstī.

Jāpiebilst, ka jaunajā mācību gadā kuldīgas novada vis-
pārizglītojošajās skolās visiem 1.–10. klašu audzēkņiem 
būs brīvpusdienas. valsts finansēs brīvpusdienas 1.–4. 
klašu skolēniem, bet 5.–10. klašu audzēkņu brīvpusdie-
nām paredzēti kuldīgas novada pašvaldības budžeta 
līdzekļi – tā jūnija domes sēdē nolēma deputāti.

       Kuldīgas novads  

       Ķeguma novads  
Ķeguma novadā ir piecas izglītības iestādes: pirms-
skolas izglītības iestādes “gaismiņa” Ķegumā un 
“birztaliņa” birzgalē, birzgales pamatskola, Ķeguma 
komercnovirziena vidusskola un birzgales mūzikas 
skola, darbojas arī ogres mākslas skolas Ķeguma 
klase.

Līdz 2009. gadam Ķeguma novadā bija arī tomes 
pamatskola un Rembates pamatskola, bet tad šīs 
skolas kļuva par Ķeguma komercnovirziena vidus-
skolas filiālēm. 2012. gada pavasarī deputātiem nācās 
pieņemt smagu lēmumu un abas filiāles slēgt. visiem 
Ķeguma novada bērniem tiek nodrošināts bezmak-
sas skolēnu autobuss uz Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolu vai birzgales pamatskolu.

Abas slēgto skolu ēkas ir ieguvušas jaunu pielietojumu.

rembates skolas ēkai un apkārtnes parkam ir sena 
vēsture, tā atrodas ļoti skaistā vietā, tāpēc Rembates 
skolas internāta ēkā jau 2013. gada augustā tika atvērts 
sociālās aprūpes centrs “senliepas”, kur mājvietu 
atraduši 30 iemītnieku, un gribētāji ir vēl, taču visus 
uzņemt nevar. Šogad sakopta arī skolas parka teritori-
ja. ir pārskatāmas nākotnes plāns par pašu Rembates 
skolas ēku. tur tiks īstenota sociālās aprūpes centra 
otrā kārta – izbūvēti mājīgi numuriņi ar labierīcībām 
katrā istabiņā, numuriņi precētiem pāriem, kā arī 
telpas dažādām fiziskām aktivitātēm un nodarbībām. 
Nākamgad plānots veikt projektēšanas darbus, bet 
pēc tam arī pašu būvniecību.
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Arī tomes skolas ēka nestāv tukša. Uzreiz pēc skolas 
slēgšanas tajā tika izvietota tomes bibliotēka, kas līdz 
tam atradās ļoti šaurās un grūti pieejamās telpās tomes 
tautas nama otrajā stāvā. 2013. gada vasarā uz dažiem 
mēnešiem skolas telpās atgriezās bērni – šeit uzturējās 
pii “gaismiņa” audzēkņi vasaras sezonā, kamēr viņu 
telpas tika rekonstruētas vērienīgā projektā.

Šogad Ķeguma novads iecerējis un jau saņēmis no 
valsts kases nepieciešamo aizņēmumu tomes skolas 
telpu remontdarbiem, lai varētu šeit ierīkot Novada 
muzeju, tajā skaitā latviešu literatūras dižgaru novad-
nieku – Regīnas ezeras un Jāzepa osmaņa – piemiņas 
istabas, kurās varēs sajust abu literātu “darba elpu”, 
iepazīt viņu literāro mantojumu: gan grāmatas, gan 
digitālo materiālu, gan piemiņas lietas, aplūkot J. 
osmaņa gleznas. tomes skolas palīgēkās plānots 
izveidot dažādu amatu mācības radošās darbnīcas.

Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektore Nelda 
sniedze atklāj, ka šogad pirmo reizi bērnudārzā trūkst 
vietu visiem gribētājiem, tāpēc plānots pagaidām 
izvietot sagatavošanas grupas bērnus skolas telpās 
(tās jau ir pielāgotas bērnudārznieku vajadzībām), bet 
tuvākajā nākotnē Ķeguma bērnudārzam tiks projek-
tēta piebūve, kā arī plānots būvēt jaunu bērnudārzu 
Rembates pagastā. tehniskais projekts jau ir gatavs.

       Ķekavas novads  

      Lielvārdes novads 

2015. gada 5. janvārī tika atklāts jaunās Ķekavas 
sākumskolas otrais korpuss, kurā šobrīd mācās visi 
tās 1.–4. klašu skolēni – kopskaitā gandrīz 400 bērnu 
no 17 klasēm.

sākumskolas otrajā korpusā izbūvēta aktu zāle ar 
lielāko skatuvi novadā, moderna ēdnīca un kafejnīca, 
garderobes un jaunas mācību klases. ēkas projektētā-
ji no siA “eja” uzsver, ka šajā sākumskolas ēkas daļā ir 
izmantoti jauni apdares materiāli, piemēram, kerami-
kas paneļi ārsienām un moderni grīdas segumi.

Lielvārdes novada pašvaldības izglītības nodaļas vadī-
tāja inga reķe atzīst, ka kopš 2009. gada, kad izveidojās 
Lielvārdes novads, arī izglītības iestādes piedzīvojušas 
pārmaiņas. 2011. gadā Kaibalas pamatskolu reorgani-
zēja par filiāli un pievienoja edgara kauliņa Lielvārdes 
vidusskolai. kā filiāle ar apvienotajām sākumskolas 
klasēm tā pastāvēja līdz 2014. gadam, bet, samazino-
ties skolēnu skaitam, dome pieņēma lēmumu 2014. 
gada 30. jūnijā filiāles darbību pārtraukt.

taču ēka nepalika neizmantota. Jau 2011. gadā ēkas 
pirmajā stāvā pašvaldība ierīkoja pirmsskolas izglī-
tības grupas, jo Lielvārdes centrā esošajā pirmssko-

las izglītības iestādē “pūt, vējiņi” visiem pirmsskolas 
vecuma bērniem vietu nepietika. pašvaldība ieguldīja 
līdzekļus telpu remontā, iegādājās jaunas mēbeles 
bērnu vajadzībām, kā arī ar skolēnu autobusu nodro-
šina vecāku un bērnu nokļūšanu uz kaibalu. Šeit 
bērni ir mazākās grupiņās, un vecāki novērtē indivi-
duālo attieksmi. Šogad par pašvaldības līdzekļiem ar 
izglītības iestādes vadītājas ilzes mazitānes saimnie-
cisko pieeju tiek renovētas kāpnes uz otro stāvu un 
plānots ierīkot guļamtelpas vecāko grupu bērniem. 
ēkai ir sakopta apkārtne, rotaļu laukums, ēdnīca un 
kvalitatīva sporta zāle. Apkārtnes sportotgribētāji par 
nelielu samaksu var izmantot sporta zāli nodarbībām. 
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vasarā skola ar savu pievilcīgo apkārtni ir piemērota 
vieta bērnu vasaras nometnēm. Šī ēka ir ieguvusi otro 
elpu, joprojām tā kalpo bērniem!

Lielvārdes novadā ir lielvārdes mūzikas skola un 
jumpravas mūzikas un mākslas skola. 2016. gada 1. 
septembrī plānots abas skolas apvienot. fiziski skolas 
savu atrašanās vietu nemainīs, bet tiks izveidots racio-
nāls pārvaldības modelis, kā arī mobilizēti resursi, lai 
skola varētu piedāvāt kvalitatīvus izglītības pakalpoju-
mus gan daudzveidīgās profesionālās ievirzes program-
mās, gan interešu un pieaugušo izglītībā. Šajā pavasarī 
jau aizsākusies apvienošanas modelēšana, iesaistot abu 
skolu administrāciju un pašvaldības speciālistus, rudenī 
darbs turpināsies, jau informējot plašāku sabiedrību.

Jauna skola vai bērnudārzs Lielvārdes novadā gan nav 
atvērti.

       Līgatnes novads 

       Limbažu novads 
Limbažu novadā 2011. gadā tika likvidēta pociema 
pamatskola; skultes pamatskola reorganizēta par 
skultes pirmsskolas izglītības iestādi. Limbažu vakara 
vidusskola pārveidota par Limbažu 3. vidusskolas 
struktūrvienību, savukārt Limbažu 1. vidusskola reor-
ganizēta, izveidojot Limbažu sākumskolu un Limbažu 
novada ģimnāziju. 2014. gadā viļķenes pirmssko-
las izglītības iestāde pārveidota par baumaņu kārļa 
viļķenes pamatskolas struktūrvienību.

Jaunas izglītības iestādes ne šogad, ne pērn novadā 
nav atvērtas. bijušajā pociema pamatskolā paredzēts 
veidot sociālos dzīvokļus – ēka atrodas skaistā vietā 
salīdzinoši netālu no novada centra.

Limbažnieku pozitīvā pieredze saistīta ar citu ēku 
atdzimšanu un piemērošanu izglītības iestāžu vajadzī-
bām. Šogad starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā 
Pociemā norisinājās kāds īpaši priecīgs un saulains 
notikums – jaunās bērnudārza ēkas atvērto durvju 
diena. piecus gadus Umurgas pirmsskolas izglītības 
iestādes “zīļuks” pociema grupiņa darbojās speciāli 
iekārtotās pociema kultūras nama telpās, bet nu šīs 
grupiņas audzēkņi un pedagogi pārcēlušies uz plašām 
un gaišām telpām, kas izveidotas pārbūvētā ēkā, kur 
savulaik bijusi pagastmāja un pasts, bet tagad rekons-
truēta pirmsskolas izglītības vajadzībām. Limbažu 
novada pašvaldība arī iegādājusies ēku, kurā tiks izvie-
tota Limbažu Mākslas skola, kas 20 gadus mitinājusies 
diezgan šaurās telpās Limbažu kultūras namā.

Limbažu novadā konkrētu lēmumu par izglītības 
iestāžu skaita izmaiņām nākamajam mācību gadam 
nav. ir izstrādāts Limbažu novada izglītības iestāžu 
attīstības plāns 2015.–2020. gadam – konceptuāls 
ziņojums, kas izglītības iestādēm vēlreiz jāapspriež, 
un tad tas arī tiks apstiprināts domē. Šajā ziņojumā 
iekļauti vairāki iespējamie rīcības varianti. Lai tos kon-
kretizētu, tiks izstrādāts rīcības plāns.

Līgatnes novadā kopš 2009. gada nav likvidēta nevie-
na izglītības iestāde, bet novadu reformas rezultātā 
2009. gadā tika apvienota Līgatnes pamatskola un 

Līgatnes vidusskola zem viena nosaukuma – līgatnes 
novada vidusskola, kas saglabājās tajās ēkās, kur bija 
iepriekš. Mācību process veiksmīgi tiek nodrošināts 
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skolēniem ierastajā vidē, iedzīvotājiem maksimāli 
tuvu dzīvesvietai, pakārtojot skolas autobusa kustību 
mācību stundām un citām nodarbībām (interešu 
izglītība, pagarinātās dienas grupa, Līgatnes mūzikas 
un mākslas skola, treniņi un nodarbības Līgatnes 
novada sporta centrā).

2009. gadā, pārvietojot sākumskolas klases uz pamat-
skolas ēku, tika izveidots bērnudārzs, kura līdz tam 
Līgatnes pagastā nebija. Šobrīd arī Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestāde darbojas divās ēkās 
– Līgatnes pilsētā un Līgatnes pagastā, sešu kilo-
metru atstatumā. Augšlīgatnē pašreizējā kapacitāte 
sasniegusi maksimālo robežu – bērnudārzā uzturas 

88 bērni, bet ir vēl brīvas vietas ēkā Līgatnes pilsētā. 
kopumā bērnudārzu apmeklē 130 audzēkņu, un sko-
las autobuss tiek izmantots arī pirmsskolas izglītības 
iestādes vajadzībām.

Abās apdzīvotajās vietās darbojas Līgatnes mūzikas 
un mākslas skola, kurā pagājušajā mācībā gadā mācī-
jās 70 audzēkņu, kā arī dienas un amatnieku centrs.

Šajā mācību gadā Līgatnes novada vidusskola piedā-
vā papildu izglītības iespējas – 10.–12. klašu skolēni 
apgūs profesionālās pilnveides izglītības programmu 
“uzņēmējdarbības pamati”, par kuras apgūšanu tiek 
piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides aplie-
cība. 10. un 11. klases audzēkņi iepazīsies ar projektu, 
personāla un finanšu vadību un apgūs prezentācijas 
prasmes, bet pēdējā vidusskolas klasē jauniešiem būs 
iespēja iegūt b kategorijas autovadītāja apliecību (šo 
piedāvājumu varēs izmantot arī novada iedzīvotāji).

Jaunas izglītības iestādes vai bērnudārzi Līgatnes 
novadā nav uzcelti, bet tiek domāts par esošo mate-
riāli tehniskās bāzes nodrošinājumu, telpu lietderīgu 
izmantošanu un maksimālu pieejamību.

        Līvānu novads  
Neviena izglītības iestāde Līvānu novadā kopš 2009. 
gada nav likvidēta, un netiek plānots kādu slēgt vai 
pārveidot nākamgad.

pašvaldībā ne šogad, ne pērn jauna skola vai bēr-
nudārzs nav atvērti, taču aizpērn – 2013. gada sep-
tembrī mazos līvāniešus viņu mīļais dārziņš pēc 
vasaras sagaidīja ar jauniem spēļu namiņiem, rotaļu 
kompleksu, smilšu kastēm, šūpolēm, slīdkalniņu, 
satiksmes noteikumu mācību laukumiņu ar ceļa 
zīmēm un neparastu bruģa klājumu – tajā ar atšķirī-
gas krāsas ķieģelīšiem iezīmētas “klasītes”, ko tik ļoti 
patīk lēkt mazajiem. Jau martā Līvānu pirmsskolas 
izglītības iestādē “rūķīši” bija renovētas iekštelpas, 

tika mainīts jumts un siltinātas ārsienas, bet vasaras 
mēnešos iestāde ieguva daudzkrāsainu un dzīves-
priecīgu ārējo veidolu. paši līvānieši teic, ka viņu 
dārziņš ir viens no skaistākajiem ne tikai Latgalē, bet 
visā Latvijā. bērnudārza ēku ieskauj skaists priežu 
mežs, un tā ir vēl viena priekšrocība mazajiem līvā-
niešiem.

andris vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs:

– Neraugoties uz to, ka, tāpat kā citviet Latvijā, arī 
Līvānu novadā pēdējos gados samazinājies skolēnu 
skaits, kopš novada izveides ne pagastos, ne pilsētā nav 
slēgta neviena izglītības iestāde. Lai tas būtu iespējams, 
neesam sēdējuši, rokas klēpī salikuši, bet strādājuši pie 
tā, lai šīs izglītības iestādes saglabātu.

Situācija Līvānu novadā ir labvēlīga ar to, ka pagastu 
izglītības iestādes atrodas diezgan tuvu pilsētai un daļa 
vecāku izvēlas sūtīt bērnus lauku skolās, kur klasēs ir 
mazāks skolēnu skaits. Otra lieta, ka šajās lauku skolās 
ir jānodrošina atbilstoša infrastruktūra un izglītības 
kvalitāte – arī pie tā strādājam. Lai gan arī mūsu novadā 
ir skolas, kurās ir neliels skolēnu skaits, tās darbojas arī 
ar mazākiem klašu komplektiem, arī apvienojot klases. 
Visās skolās ir pirmsskolas grupas, divās pamatskolās 
arī internāts. Un to, ka mūsu novadā izglītības kvalitāte 
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ir labā līmenī, tajā skaitā lauku skolās, pierāda skolu 
reitingi.

Manuprāt, skolas slēgšana ir pieļaujama tikai visļaunā-
kajā situācijā. Bez šaubām, situācijas novados ir dažā-
das un nevienu nevar nosodīt, tomēr uzskatu – šobrīd 
valsts politika ir vērsta uz līdzekļu ekonomēšanu, bet 
par cilvēku tiek aizmirsts. Un ne tikai izglītības jomā. 
Novada attīstības pamatā nav tikai nauda, ir arī citas 
vērtības, kas veicina šo attīstību. Slēdzot skolu, zaudē 
skolotāji, skolēni, vecāki – viņi zaudē laiku, ko veltīt 
ģimenei, jo jānogādā bērns uz attālu skolu vai jādodas 
uz darbu, kas ir tālu no mājām. Dažkārt šādos gadīju-
mos pašvaldības zaudē savus iedzīvotājus, kuri pārceļas 

dzīvot citur. Zaudē konkrētā vieta kā tāda, jo skola ikvie-
nā lauku apvidū ir izglītības un kultūras nesēja. Lauki 
tiek fiziski un garīgi “iztukšoti”.

Valsti šobrīd interesē tikai skaitļi, bet kur paliek cilvēcis-
kais faktors? Kur paliek visu Latvijas teritoriju līdzsvarota 
attīstība, par ko vēl pavisam nesen tik daudz runāja? 
Par to var diskutēt – kam valstiskā mērogā ir lielāks 
pienesums, raugoties ilgtermiņā – ietaupītajiem eiro vai 
cilvēkiem, kuri dzīvo, strādā laukos un veicina to attīs-
tību? Mūsu valstī, kā zināms, ir daudz lauku teritoriju. 
Tās degradējot (jo skolu, kā arī citu izglītības un kultūras 
ie stāžu slēgšana to veicina), manuprāt, daļēji tiek zau-
dēts kaut kas no latviskās identitātes.

         Ludzas novads 

      Lubānas novads  
Neviena jauna izglītības iestāde Lubānas novadā nav 
atvērta kopš 1995. gada, bet neviena arī nav likvidēta, 
un šādu plānu nav arī nākamgadam.

Laika gaitā mainījies lubānas vidusskolas statuss – 
1910./11. mācību gadā tā dibināta kā pilsētas skola, 
1928.–1931. gadā darbojusies kā Lubānas ģimnāzi-
ja, 1931.–1938. gadā bijusi Lubānas valsts ģimnāzija, 
1945./46. mācību gadā veidojusies kā augoša vidus-
skola, kas mūsdienās pastāv kā Lubānas vidusskola.

ilgs mūžs arī meirānu Kalpaka pamatskolai, kas no 
1929. līdz 1940. gadam bijusi Meirānu kalpaka seš-
gadīgā pamatskola, bet kopš 1992. gada – Meirānu 
kalpaka pamatskola.

pati jaunākā lubāniešu paaudze apmeklē pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādi “rūķīši”, kas uzsāka 
savu darbību 1979. gadā un sekmīgi darbojas vēl 

joprojām. visjaunākā pašvaldības izglītības iestāde ir 
lubānas mākslas skola, kas pirmos audzēkņus uzņē-
ma 1995. gada 1. septembrī.

Aizvadītajā piecgadē izglītības reforma Ludzas nova-
dā skārusi vienu mācību iestādi – 2011. gadā ņukšu 
pamatskola tika pievienota pildas pamatskolai. 
Šobrīd ņukšu pamatskolas telpas netiek izmanto-
tas.

Nākamgad nevienu izglītības iestādi nav plānots slēgt 
vai pārveidot. Jaunas izglītības iestādes novadā nav 
atvērtas.

Ludzas novadā vispārējo izglītību ap 1400 skolēniem 
nodrošina Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2. vidus-
skola, Ludzas Mūzikas pamatskola, istras vidussko-
la, Nirzas pamatskola, pildas pamatskola un Ludzas 
novada vakara vidusskola.

Šovasar Ludzas novadā notika iedzīvotāju aptauja 
par izglītības kvalitāti. tā tika izsludināta pēc mācī-
bu gada noslēguma, lai noskaidrotu problēmas, kas 
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vecākus un arī pārējos iedzīvotājus visvairāk satrauc, 
un saņemtu ieteikumus darba uzlabošanai.

saņemtajās 108 anketās lielākoties pausts pozitīvs 
vērtējums (novada izglītības iestāžu sniegtās izglītības 
kvalitāte apmierina 54% respondentu). tāpat atzinīgi 
vērtēts materiāli tehniskais nodrošinājums, skolotāju 
cieņpilnā attieksme pret bērniem un uzmanība, kas 
skolās tiek pievērsta patriotiskajai un tikumiskajai 
audzināšanai. vecāki augstu novērtē arī iespējas dar-
boties dažādos interešu pulciņos un pulciņu vadī-
tāju entuziasmu, jaunsargu organizācijas darbu, arī 
interesantus pasākumus, piemēram, lāpu gājienu 11. 
novembrī un sarīkojumus, kuros bērni piedalās kopā 
ar vecākiem. pie ierosinājumiem daudzās anketās 
nosaukta peldbaseina celtniecība.

      Madonas novads 
Madonas novadā šogad slēgta sarkaņu pamatskola, 
kuras telpas pārņems Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzejs. Šeit tiks izvietots muzeja krājums, kas 
līdz šim glabājies nepiemērotos apstākļos un šaurībā. 
pašlaik notiek sagatavošanās darbi, taču domājams, 
ka ēka tiešām atgūs otru elpu, jo tā būs pieejama 
visiem interesentiem.

Madonas novada skolu tīkla reorganizācijas ietvaros 
paredzēts apvienot Madonas pilsētas 1. vidussko-
lu ar Madonas pilsētas 2. vidusskolu. pašvaldības 
mājaslapā iekārtota speciāla sadaļa, kas veltīta izglī-
tībai, un tajā iespējams uzdot jautājumus un saņemt 
atbildes par izglītības reformu. diskusijas par izglītī-
bas iestāžu tīkla sakārtošanu Madonas novada paš-
valdībā pēdējos divus gadus noris ļoti aktīvi, un viss 
liecina, ka arī tuvākajā nākotnē par to nāksies gan 
runāt, gan lemt.

Šīsvasaras priecīgā ziņa – 30. jūlijā berlīnē ar svi-

nīgu apbalvošanas ceremoniju noslēdzās starp-
tautiskā biznesa izglītības organizāciju tīkla Junior 
Achievement – Young Enterprise Europe 26. sko-
lēnu mācību uzņēmumu (sMU) eiropas mēroga 
fināls. tajā 36 valstu konkurencē Latvijā par labā-
ko atzītais skolēnu mācību uzņēmums Simple+ 
no Madonas valsts ģimnāzijas ieguva otro vietu 
eiropā, kas ir lielākais šāda veida sasniegums Latvijas  
vēsturē.

Simple+ tika izveidots pagājušajā mācību gadā, 
apvienojoties trim Madonas valsts ģimnāzijas skolē-
niem – Kristiānam lancmanim, Henrijam Klaidam 
skujiņam un Klintai Bičevskai. skolotājas ivetas 
vabules atbalstīti, jaunieši izveidoja skolēnu mācī-
bu uzņēmumu, kas ražo praktiskus apģērbu aiz-
sargmaisus jeb tērpu somas, par ko īpaši priecājas 
dziedātāji un dejotāji, kuru ikdienā būtiska ir arī 
apģērba pārvadāšana un uzglabāšana. tērpu somas 
ir no ūdensnecaurlaidīga auduma, kas testēts un 
pārbaudīts Rīgas tehniskajā universitātē. somām ir 
maināmi augstumi, papildsoma personīgajām man-
tām un atstarotāji drošai apģērba transportēšanai 
tumsā. īpaši noderīgs šis produkts bija Xi Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnie-
kiem, un par Simple+ atzinīgi izteicies arī diriģents 
ints teterovskis.

Šobrīd jaunieši strādā pie biznesa attīstības, meklē 
veidus, kā uzlabot produktu, samazināt ražošanas 
izmaksas, optimizēt ražošanas procesu, veicināt pār-
došanas apjomus un aizsargāt savu intelektuālo īpa-
šumu. Jauniešiem ir ambiciozi nākotnes plāni – viņi 
vēlas kļūt par tirgus līderi Latvijā un ārpus tās robe-
žām.
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tik mazā novadā kā Mazsalacas novads neviena 
jauna skola vai bērnudārzs nav atvērti, pagaidām nav 
arī plānu kādu izglītības iestādi likvidēt vai pārveidot.

Novada galvenā zinību vieta ir mazsalacas vidus
skola. pašai mācību iestādei likvidēšana nedraud, 
bet nācies apvienot divas ēkas vienā. 2014. mācību 
gadā mācības netika uzsāktas valtenberģu muižā, 
kur skola bijusi kopš pagājušā gadsimta 30. gadiem. 
valtenberģu muižas ēkā līdz šim mitinājās 1.–4. klašu 
audzēkņi, savukārt blakus esošajā “jaunajā skolā”, 
ko uzcēla 1976. gadā, mācījās skolēni no 5. līdz 12. 
klasei. sakarā ar iedzīvotāju un līdz ar to – skolēnu 
skaita samazināšanos Mazsalacas novadā uzturēt tik 
lielu ēku skolai bija finansiāli grūti, tāpēc tika izdarīta 
izvēle abas skolas ēkas apvienot vienā.

pašlaik valtenberģu muižas pirmais stāvs piedzī-
vo “brīnumainās pārvērtības”, jo 2013./2014. gadā 
tika apstiprināts es projekts, kas paredz valtenberģu 
muižā izvietot muzeju. Līdz šim muzeja dažādās eks-

pozīcijas atradās divās ēkās, jo vienā bija par šauru. 
Šovasar valtenberģu muiža krietni izremontēta, pir-
majā stāvā nomainīti logi un durvis, telpas ieguvušas 
eleganti atturīgu, muižai piestāvošu stilu. ņemts vērā 
arī ēkas valsts kultūrvēsturiskā objekta statuss, dažā-
dus elementus saglabājot vai restaurējot. Muižas 
otrajā stāvā atrodas sociālais dienests, bet trešajā 
un ceturtajā iekārtotas vienkāršas naktsmītņu telpas 
nometņu un citu lielāku grupu izmitināšanai.

       Mālpils novads 

     Mazsalacas novads

2013. gada 23. janvārī Mālpils novada dome pieņēma 
lēmumu reorganizēt vispārējās izglītības iestādes – 
sidgundas pamatskolu un Mālpils vidusskolu, uz šo 
skolu materiāli tehniskās bāzes izveidojot jaunu iestādi 
– Mālpils novada vidusskolu ar filiāli sidgundas ciemā. 
tobrīd sidgundas pamatskolā mācījās 63 skolēni.

sidgundas filiāles divu gadu pastāvēšanas laikā sko-
lēnu skaits ievērojami samazinājies, daļa bērnu izvē-
lējušies pamatizglītību apgūt citās izglītības iestādēs. 
2014./2015. mācību gadā sidgundas filiālē mācījās 
27 skolēni. divas dienas nedēļā 8. un 9. klases sko-
lēniem mācības tika organizētas Mālpilī, vidusskolas 
telpās. Lai nodrošinātu mācību priekšmetu apguvi, 
izveidoja apvienotās klases vairāku mācību priekš-
metu mācīšanai. sidgundas filiālē tikai viens skolotājs 
(struktūrvienības vadītājs) darba pienākumus veica 
visas piecas darba dienas nedēļā, pārējie skolotāji 
skolā strādāja vien dažas stundas vai divas trīs dienas 
nedēļā. skolēnu nokļūšanai uz pasākumiem Mālpils 
novada vidusskolā, uz interešu izglītības pulciņiem, 

skolotāju nokļūšanai uz darbu filiālē tika organizēts 
transports – gan pašvaldības, gan privātais. skolēniem 
netika pilnā apjomā nodrošināti speciālā pedagoga, 
logopēda un psihologa pakalpojumi. Šāda mācību 
organizēšana nenodrošina pilnvērtīgu izglītības prog-
rammas mācību satura apguvi. darbs apvienotajās 
klasēs neparedz skolotāja nedalītu uzmanību vie-
nas pakāpes izglītojamiem, skolēniem nav iespējams 
apgūt kooperatīvās mācīšanās pamatus, strādāt gru-
pās, projekta darbos, salīdzināt viedokļus, diskutēt un 
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pielietot alternatīvās mācīšanās metodes savā darbā, 
kas kavē kvalitatīvi izpildīt un apgūt pamatizglītības 
standarta prasības.

2015. gada 13. maijā Mālpils novada vidusskolas 
sidgundas filiālē tika organizēta sapulce, kurā disku-
tēja par Mālpils novada vidusskolas sidgundas filiāles 
pastāvēšanas iespējām, tika izvirzīts priekšlikums, ka 
2015./2016. mācību gadā filiālē mācības būtu jāuz-

sāk 30 skolēniem. Aptaujas rezultāti liecina, ka šajā 
mācību gadā sidgundas filiālē mācības vēlas turpināt 
14 skolēni, Mālpils novada vidusskolā – četri, lēmumu 
vēl nebija pieņēmuši trīs skolēnu vecāki. izvērtējot 
visus “par” un “pret”, tika nolemts pārtraukt Mālpils 
novada vidusskolas sidgundas filiāles darbību un 
nodrošināt tās izglītojamos ar iespēju turpināt izglī-
tības ieguvi Mālpils novada pašvaldības izglītības 
iestādēs.

      Mārupes novads 

      Naukšēnu novads 

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece līga 
Kadiģe teic: “Esam laimīgā zeme Mārupe, jo mācību 
iestāžu likvidēšana nav bijusi un arī pārskatāmā nākot-
nē nav pašvaldības dienaskārtībā.”

savukārt jaunu izglītības iestāžu būvniecība un bēr-
nudārznieku nodrošināšana ar vietām pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs gan ir mārupiešu ikdie-
nas rūpe. pie 2015. gada veikuma jāpieskaita divu 
skolu paplašināšana un jauna bērnudārza atvēršana. 
renovētajā mārupes pamatskolā nu nodrošināta 

iespēja izveidot divu klašu komplektus līdz pat devī-
tajai klasei. jaunmārupes pamatskola līdz ar jaunas 
ēkas piemērošanu skolas vajadzībām savu ietilpību 
palielinājusi līdz 500 skolēniem, kas ir gandrīz uz pusi 
vairāk nekā iepriekš.

septembrī durvis vērs bērnudārza “lienīte” otrā 
māja, kurā varēs uzņemt vairāk nekā 90 bērnu vecu-
mā no pusotra līdz trim gadiem. patlaban pašvaldības 
bērnudārzos nodrošinātas vietas 784 bērniem vecu-
mā no trim gadiem, bet rindā gaida 1112 bērni vecumā 
no pusotra gada, no kuriem 727 apmeklē privātos 
dārziņus un 136 bērnu vecāki izmanto pašvaldības 
līdzfinansēto aukļu pakalpojumu.

22. jūlijā Mārupes pašvaldība parakstīja līgumu par 
jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību 
Rožu ielā 35. bērnudārza celtniecība paredz gan ēkas 
jaunbūvi ar augstiem siltumtehniskajiem rādītājiem, 
gan interesantu labiekārtošanas plānu ar mūsdie-
nīgiem un oriģināliem risinājumiem daudzpusīgai 
bērnu attīstībai tiem draudzīgā vidē.

Naukšēnu novadā nav likvidēta neviena mācību 
ie stāde un pagaidām netiek izskatīta iespēja to darīt.

Jauna izglītības iestāde arī nav atvērta, bet pagā-
jušogad, piesaistot kpfi finansējumu, tika renovēta 
vidusskolas jaunās ēkas daļa. savukārt šovasar par 
pašvaldības budžeta līdzekļiem notiek šīs jaunās sko-
las daļas neizbūvēto telpu būvdarbi. Jaunajās telpās 
vienuviet atradīsies pirmsskolas un rotaļu grupu bērni, 
būs mūsdienīgi mājturības kabineti zēniem un meite-
nēm, tāpat trenažieru zāle, kas būs pieejama ikvienam 

iedzīvotājam. tas nozīmē, ka, samazinoties skolēnu 
skaitam, tiek domāts, kā racionālāk izmantot telpas.
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2009. gadā Neretas novadā likvidēja Pilskalnes 
pamatskolu, bet jau gadu iepriekš, 2008. gadā – 
zalves pamatskolu. bijušās pilskalnes pamatsko-
las telpas dažādām aktivitātēm izmanto nevalstis-
kās organizācijas, un skolā ir trenažieru zāle. zalves 
pamatskolā diemžēl nekas nenotiek.

patlaban novadā ir trīs vispārējās izglītības iestādes: 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Mazzalves 
pamatskola un sproģu pamatskola.

Neretas jāņa jaunsudrabiņa vidusskola 7. augustā 
svinēja svētkus senlolotā sapņa un cerību piepildīju-

mam par skolas aktu zāles remontu. Jaunajā mācību 
gadā skolēni nu varēs sniegt koncertus un organizēt 
pasākumus gaišā, mājīgā un gaumīgā zālē.

         Neretas novads 

            Nīcas novads 

            Ogres novads 

Nīcenieki uz visiem jautājumiem šobrīd var atbildēt 
ar – Nē, un lielā mērā par to var pateikties pašvaldības 
deputātu izpratnei par izglītības nozīmīgumu tuvu 
dzīvesvietai. 

rudes pamatskolā kapitāli izremontēts matemāti-
kas kabinets, bet pārējās klasēs veikts kosmētiskais 
remonts. saimnieces ir sagatavojušas sulas un augustā 
čakli marinēja gurķus, lai skolas pusdienas būtu ne 
vien garšīgas, bet arī nedaudz lētākas.

Nīcas vidusskolā šajā vasarā paveikts daudz darbu, 
ko novērtēs ne vien skolēni, bet arī ikviens ciemiņš. 3. 
oktobrī visi Nīcas skolas skartie tiek aicināti uz skolas 
80. jubilejas svinībām. Lielākais prieks ir par kapitāli 
izremontēto sporta zāli un palīgtelpām. plašākās, glīti 
izremontētās telpās tagad būs skolas vēstures izpētes 

kabinets. tehniskie darbinieki mūsdienīgi atjaunojuši 
skolas vestibilu. vairākās klasēs veikts kosmētiskais 
remonts, pārkrāsotas vecās mēbeles, atjaunots krāso-
jums vecās skolas kāpņu telpā. tiek turpināta apgais-
mojuma nomaiņa uz energoefektīvākiem gaismek-
ļiem. Arī Nīcas vidusskolas saimnieces sarūpējušas 
ziemai gurķu, ievārījumu un kompotu krājumus.

ogres novada vispārizglītojošo skolu tīklā pēc 2009. 
gada skolas nav likvidētas, bet veikta tīkla optimi-
zācija. kopš 2011. gada 1. septembra ogres vakara 

vidusskola pievienota ogres 1. vidusskolai (abām 
izglītības iestādēm bija viena juridiskā un faktiskā 
adrese). Reorganizācija notikusi arī pagastos: krapes 
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pamatskola pārveidota par Madlienas vidusskolas 
filiāli, Meņģeles pamatskola un Mazozolu pamat-
skola – par taurupes vidusskolas filiālēm. taurupes 
vidusskola 2013. gada 1. septembrī tika pārveidota 
par pamatskolu. kopš 2011. gada 1. septembra krapes 
pamatskola ir Madlienas vidusskolas filiāle, savukārt 
kopš 2014. gada 1. septembra Lauberes pamatskola – 
suntažu vidusskolas filiāle.

visas šo skolu ēkas tiek izmantotas tikai izglītības 
iestāžu vajadzībām, pagastos skolu filiālēs darbojas 
pirmsskolas grupas. Mazozolu filiālē ierīkota trena-
žieru zāle, kas pieejama visiem pagasta iedzīvotā-
jiem. taurupes pamatskolas telpās darbojas vecāku 
klubiņš. Šobrīd nav plānots veikt izglītības iestāžu 
reorganizāciju.

Jauns bērnudārzs ogrē tika uzbūvēts 2010. gada 
oktobrī. pērn veikta apjomīga sešu bērnudārzu ēku 
renovācija – piecām pirmsskolas izglītības iestādēm 

ogrē un “taurenītim” madlienas pagastā.

suntažu vidusskolā ar 2012. gada 1. septembri atvēr-
tas divas jaunas pirmsskolas bērnu grupas. ogres pii 
“saulīte” darbojas pirmsskolas izglītības konsultāciju 
centrs, palīdzot vecākiem sagatavot skolas gaitām 
bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.

         Olaines novads 

     Ozolnieku novads 

olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
pirmā vietniece inta Purviņa priecājas, ka olaines 
novadā izglītības iestādes nav likvidētas, vien, vei-
dojot novadu, pagasta sākumskola ar 90 skolēniem 
pievienota olaines 1. vidusskolai struktūrvienības sta-
tusā. Arī tuvākajā nākotnē olainieši neplāno kādu 
mācību iestādi slēgt.

Novadā ir atvērtas dažas papildgrupas esošajos bēr-
nudārzos sakarā ar pusotrgadīgo bērnu uzņemšanu.

olaines novadā ir divas vispārizglītojošās izglītības 
iestādes: olaines 1. vidusskola, kam pēc reorganizā-
cijas tika pievienota arī olaines pagasta sākumskola 
ar 84 bērniem, līdz ar to izveidojot struktūrvienību 
– olaines sākumskolu (Jaunolainē), un olaines 2. 
vidusskola.

olaines novada vismazākie iedzīvotāji apmeklē kādu 
no četrām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestā-
dēm: “dzērvenīti”, “zīli”, “Magonīti” vai speciālo pii 
“Ābelīte” vai privāto pirmsskolas izglītības iestādi 
“saulīte”.

ozolnieku novadā darbojas četras pirmsskolas izglī-
tības iestādes, viena vidusskola un trīs pamatskolas. 
divās pamatskolās ir atvērtas arī pirmsskolas gru-
pas.

ņemot vērā, ka novadā uz dzīvi pārvācās vairākas jau-
nas ģimenes ar maziem bērniem, organizējās rinda 
uz pirmsskolas izglītības iestādēm, tāpēc 2012. gadā 
pašvaldība uzcēla un atvēra jaunu pirmsskolas izglī
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tības iestādi “Pūcīte”. ēka plānotā tā, lai to varētu 
pārveidot par mūzikas vai mākslas skolu, ja būs tāds 
pieprasījums.

tuvākajā laikā nav paredzēta nevienas izglītības iestā-
des slēgšana. skolās, ko apmeklē mazāk bērnu, tiek 
piedāvātas jaunas izglītības programmas, piemēram, 
vidējās izglītības ieguve neklātienē.

     Pāvilostas novads 

      Pārgaujas novads 
2009. gadā pēc skolu finansēšanas modeļa “nauda 
seko skolēnam” pēdējā darba diena 1. jūlijā pienāca 
rozulas pamatskolai. tās ekspluatācija pašvaldībai 
joprojām ir aktuāls jautājums. sākotnējā ideja par 
ēkas atdzīvināšanu kā mākslas un vēstures centru nav 
atmesta. ēkā smilts izolācija nomainīta uz modernu 
siltumizolācijas sistēmu; šobrīd notiek tehniskā apse-
košana jumta un bēniņu daļai; tiek domāts par 1887. 
gadā dibinātās ēkas kultūrvēsturiskā statusa iegūšanu.

vairākas pozitīvas pārmaiņas kopš 2009. gada noti-
kušas straupes pamatskolā un tai piegulošajā terito-
rijā. Ar esf atbalstu un pašvaldības līdzfinansējumu 
2010. gadā veikta straupes pamatskolas darbnīcas 
rekonstrukcija, objektam iegūstot jaunu nosauku-
mu – interešu centrs. ēkā sāka darboties arī dienas 
centrs 7–13 gadus veciem bērniem un pirmsskolas 
grupas no trīs gadu vecuma. palielinoties bērnu skai-
tam pirmsskolas grupās un atverot grupiņu no pus-

otra gada vecuma, ēka tika atstāta tikai pirmsskolas 
grupām, bet dienas centrs pārcelts uz sporta halles 
telpām. 2011./2012. mācību gadā izveidoja iežogotu 
rotaļu laukumu pirmsskolas un sākumskolas vecuma 
bērniem, ko nodrošināja gan LAd atbalsts un pašval-
dības līdzekļi, gan atsevišķu rotaļu elementu iegādei 
sniegtais Norvēģijas un Holandes sponsoru finan-
sējums. 2013. gadā ar Holandes sponsoru atbalstu 
pie interešu centra tika izveidots drošības laukumiņš 
ar elektromobiļiem satiksmes noteikumu mācīša-
nai pirmsskolas vecuma bērniem. pagājušogad par 
pašvaldības līdzekļiem veikta straupes pamatskolas 
fasādes vienkāršotā renovācija un iekšējā pagalma 
nobruģēšana. savukārt šāgada jūlijā par Holandes 
sponsoru līdzekļiem un saņemtā finansējuma no 
mazo projektu konkursa “brasla” izveidota sajūtu taka 
skolas parkā. pašlaik pašvaldība īsteno divus projek-
tus: rekonstruē siltumtrasi un katlumāju un labiekārto 
straupes centra publisko teritoriju, kā arī būvē vieglo 
automašīnu stāvlaukumu pie straupes pamatskolas.

vēl kādu izglītības iestādi pārveidot vai likvidēt 
pārgaujas novads pagaidām negrasās.

pašvaldībā ne šogad, ne pērn nav atvērta neviena jauna 
skola vai bērnudārzs. pirmsskolas izglītības ie stādes 
pastāv straupes pamatskolā un stalbes vidusskolā, kā 
arī Raiskuma pagasta Auciema pamatskolā, kas kopš 
2012. gada ir stalbes vidusskolas struktūrvienība.

pāvilostas novadā nav likvidēta neviena izglītības 
ie stāde, un tas neietilpst arī nākamā gada plānos.

Jaunas izglītības iestādes novadā arī nav atvērtas. 
pāvilostas jaunā paaudze skolojas divās mācību 

ie stādēs. Lielākā no tām ir Pāvilostas vidusskola, 
kam ir savs karogs, sava himna, savas dienasgrāmatas, 
savi pateicības un Atzinības raksti un savas tradīci-
jas. kopīgais mācību un audzināšanas darbs veicina 
skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederības 
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apziņu savai skolai.

Novada otra izglītības iestāde – vērgales pamatsko
la atrodas vietējās nozīmes arhitektūras piemineklī 
– barona fon bēra muižas pils ēkā un tur darbojas 
kopš 1945. gada. 1992. gadā skola tika pārdēvēta par 
vērgales pamatskolu.

        Pļaviņu novads 

           Preiļu novads 

2009. gada augustā tika reorganizēta Marijas brim-
mer bergas pļaviņu vidusskola – mainīts skolas nosau-
kums uz pļaviņu novada ģimnāziju un pievienota 
odzienas pamatskola, kas kļuva par pļaviņu novada 
ģimnāzijas filiāli odzienā.

pļaviņās, daugavas ielā 50, kur kādreiz atradās vidus-
skola, kopš 2008. gada darbojas jauniešu iniciatī-
vu centrs “ideja” un kopš 2010. gada pavasara arī 
sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs 
“pepija”.

Jauno mācību gadu Pļaviņu novada ģimnāzija uzsāk 
ar izremontētu sporta zāli un svinību zāli. Šovasar 
te veikti pamatīgi remontdarbi, kuros pašvaldība 
ieguldījusi vairāk nekā 60 tūkstošus eiro. tāpat šogad 
remontu piedzīvojusi pļaviņu novada ģimnāzijas 

Odzienas filiāles internāta ēka, kur energoefektivitā-
tes paaugstināšanas pasākumiem iztērēti gandrīz 130 
tūkstoši, 65% piesaistot no klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta.

1. septembrī uz 
jaunām, labie-
kārtotām un izre-
montētām telpām 
pārcēlās Pļaviņu 
mūzikas skola, 
kur renovācijas 
darbu īstenošanai 
55 216 eiro apmē-
rā pašvaldība 
ņēmusi aizņēmu-
mu valsts kasē.

2010. gadā tika slēgta aizkalnes pamatskola preiļu 
novada Aizkalnes pagastā. Šobrīd bijušās skolas 
ēkas telpas ir apdzīvotas, un tās izmanto biedrība 
“sabiedriskais centrs “Aizkalne””, Aizkalnes pagasta 
pensionāru biedrība un Aizkalnes tautas nams.

bijušās skolas ēka patiešām ieguvusi “otru elpu”, jo 
te sākušās citas aktivitātes, kas vietējai sabiedrībai ir 
ļoti noderīgas un vajadzīgas. tāpat arī šajā laikposmā 
īstenoti daudzi projekti – gan biedrībā “sabiedriskais 
centrs “Aizkalne””, gan Aizkalnes tautas namā.

tā vis nebūtu, ja šo lietu savās rokās neņemtu aktī-
vākie Aizkalnes ļaudis. “Cīnāmies par pastāvēšanu, lai 
pagastā saglabātu dzīvīgumu,” tā uzskata viņi paši. pēc 
skolas slēgšanas vietējie aktīvisti, apvienojoties bied-

rībā un īstenojot mazos projektus, izveidojuši skolas 
ēkā sabiedrisko centru.
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centrā iekārtota šūšanas darbnīca, kurā interesenti ne 
tikai apgūst iemaņas šūšanā, bet arī sniedz šūšanas un 
apģērba labošanas pakalpojumus. tāpat šeit var iegā-
dāties un pasūtīt dažādus rokdarbus, ko darinājuši 
vietējie amatnieki – tamborējumus, pinumus, tapotas 

šalles, pašu lietas sveces u.c. sabiedriskais centrs 
ir aprīkots ar virtuves un galda klāšanas piederu-
miem, un šeit notiek nodarbības ēdienu gatavošanā. 
biedrības aktīvisti arī apgūst teātra mākslu un dzied 
vokālajā ansamblī.

       Priekuļu novads 

        Raunas novads 

No 2010. gada 14. janvāra priekuļu novada domes 
sēdes apskata
Ar 2010. gada 1. septembri nolemts likvidēt izglītības 
iestādi – Veselavas pamatskolu. No 2010. gada 1. sep-
tembra nodrošināt iespēju Veselavas pamatskolas izglī-
tojamiem izglītību turpināt Priekuļu novada izglītības 
iestādēs. Lēmums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas LR 
Izglītības un zinātnes ministrijā.

diemžēl veselavas skolas ēka aizvien vēl ir tukša. 
pašvaldība gan meklējusi dažādus risinājumus – pie-
dāvāts uzņēmējiem, domāts par izmantošanu dažā-
dām vasaras nometnēm un citām vajadzībām, bet līdz 
šim nav izdevies rast “dzirdīgas ausis”. to ar skumjām 
nācies atzīt arī visiem tiem, kas 2013. gada 3. augustā 
veselevā pulcējās uz pirmo veselaviešu salidojumu. 
vakarā pagasta parkā sanāca vairāk nekā 200 dažādu 
paaudžu veselavai piederīgo, un, ritot atmiņu kamo-
lam, veselavieši pieminēja arī savu mīļo balto skolu.

Nevienu citu izglītības iestādi priekuļu novada dome 

tuvākajā nākotnē nav plānojusi likvidēt. visās trijās 
pašvaldības mācību iestādēs – priekuļu vidusskolā, 
Liepas pamatskolā un Mārsnēnu pamatskolā – šogad 
veikti remontdarbi kopumā par gandrīz 60 tūksto-
šiem eiro.

Raunas novadā nav likvidēta neviena izglītības 
ie stāde, bet nav arī atvērta neviena jauna. Joprojām 
salīdzinoši maz skolēnu arī vidusskolā. taču šogad 
jaunais mācību gads sācies arī Raunas vidusskolā. 
“Kā būs nākamgad – laiks rādīs!” saka Raunas novada 
domes izpilddirektore linda zūdiņasivko.

Raunas bērni un jaunieši apmeklē Raunas vidussko-
lu, drustu pamatskolu, Raunas pirmsskolas izglītības 
iestādi, kā arī jauniešu centru “pagrabiņš” un, protams, 
aktīvi iesaistās novada pasākumos. Raunā ik gadu 
notiek unikāls pasākums – Raunas vārda dienas svinī-
bas. Arī šogad 22. augustā ne dalībnieku, ne skatītāju 
netrūka draiskajam skrējienam “tupele”, kas bija jāveic 
apavos ar paaugstinātu papēdi, un skrējienam “Rauna plūst” no Raunas staburaga līdz tanīsa kalnam.
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stāsta Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītāja 
lilija Žukovska:

– kopš 2009. gada Rēzeknes novadā ir likvidēta viena 
pirmsskolas izglītības iestāde – bērnudārzs stoļerovā. 
faktiski šī iestāde likvidēta tikai juridiski, pievienojot 
grupas Rēznas pamatskolai. praktiski nekas nemainī-
jās.

2014. gadā tika reorganizētas divas vidusskolas – Mal-
tas 1. vidusskola un Maltas 2. vidusskola, izveidojot 
vienu vidusskolu ar divām plūsmām (latviešu un krie-
vu), kas izvietojas abās skolu ēkās.

visdramatiskākā bija 2009. gada vasara – jaunajā 
rēzeknes novadā nācās likvidēt astoņas skolas un 
piecas reorganizēt, pārveidojot par struktūrvienī-
bām! Likvidētas tika ilzeskalna, Nagļu, strūžānu, dau-
gaviešu, Lūznavas, silmalas, Mākoņkalna un vītolu 
pamatskola. savukārt bērzgales pamatskola pārtapa 
par Nautrēnu vidusskolas struktūrvienību, zarečnajas 
pamatskola – par Rēznas pamatskolas, Rikavas pamat-
skola – par gaigalavas pamatskolas, Liepu pamatskola 
– par Maltas 2. vidusskolas un kruķu pamatskola – par 
tiskādu vidusskolas struktūrvienību.

likvidēto skolu ēkas nestāv tukšas, tikai daugaviešu 
pamatskolas ēkai vēl nav pastāvīga saimnieka, taču 
telpas tiek uzturētas kārtībā un pagājušajā gadā lieti 
noderēja, kad tiskādu vidusskolā būvnieki kavēja 
skolas remonta termiņus, līdz ar to bērnus uz gadu 
varēja iemitināt daugaviešu pamatskolas telpās.
ilzeskalna pamatskolas telpās ir kultūras nams, biblio-
tēka un jauniešu aktivitāšu centrs.
iedzīvotāju sabiedriskie centri izveidoti un aktīvi dar-
bojas Nagļos un strūžānos. Nagļu pamatskolā šis 
centrs izveidots par sorosa fonda finansējumu, bet 
strūžānos ieguldīts tikai un vienīgi pašvaldības finan-
sējums, kas ir vērtīga un veiksmīga pieredze.
Lūznavas pamatskola bija izvietota valsts kultūras 
pieminekļa – lūznavas muižas telpās. tagad muiža ir 
atjaunota un darbojas kā sabiedriskais centrs, saietu 
nams un tūrisma galamērķis.
Mākoņkalna pamatskolas telpas izīrētas sabiedriska-
jai organizācijai “bērnu oāze”, un tur mitinās bērni ar 
uzvedības traucējumiem.
silmalas pamatskolas telpās ir bērnudārzs.

vai kādu izglītības iestādi nāksies likvidēt vai reor-
ganizēt nākamgad – tas būs atkarīgs no tā, kad tiks 
pieņemti Mk noteikumi par jauno darba samaksas 

sistēmu pedagogiem. Šo noteikumu kontekstā mēs 
raudzīsimies, kā pārkārtot skolu tīklu, tomēr jau 
tagad varu pateikt, ka, slēdzot mazskaitlīgās skolas, 
pārējās novada skolās bērnu skaits nepalielināsies, 
tikai pieaugs pašvaldības sociālais slogs. skolēni 
izvēlēsies mācīties Rēzeknes pilsētas vai kaimiņu 
novadu mācību iestādēs, uz kurieni ir ērtāka nokļū-
šana.

No tagadējā skatpunkta raugoties, skolu likvidēšana 
2009. gadā bija sāpīgs, tomēr pareizs lēmums, jo 
varējām vairāk pašvaldības līdzekļu atvēlēt esoša-
jām mācību iestādēm, nodrošinot tajās kvalitatī-
vāku izglītību, finansējot interešu izglītību, paga-
rinātās dienas grupas u.c. Šobrīd atkal izskatās, ka 
ir sasniegta sarkanā līnija, jo vēl vairāk palielināt 
pašvaldības finansējumu izglītībai vienkārši nav 
iespējams.

Neefektīva izrādījās skolu reorganizācija, veidojot 
struktūrvienības, kā to mums norādīja izglītības un 
zinātnes ministrijas rekomendācijas, lai samazinātu 
administratīvo likmju skaitu. Lai kā mēs pa šo laiku 
esam centušies gan dažādos projektos, gan sponso-
riem, gan ministrijai pierādīt, ka arī struktūrvienība 
ir pilnīgi atsevišķa, suverēna mācību iestāde, tikai 
juridiski tā nav patstāvīga – vienalga, visur to uzskata 
kā vienu, nevis divas skolas. Līdz ar to šīs skolu struk-
tūrvienības zaudē, gan startējot projektu konkursos, 
gan saņemot ministrijas finansējumu.

Neviena jauna skola pa šo laiku nav atvērta – tieši 
otrādi, kopš Latvijas Republikas neatkarības atjauno-
šanas skolu skaits Rēzeknes novadā diemžēl ir sama-
zinājies gandrīz uz pusi – no 39 līdz 18.

       Rēzeknes novads 



LOGS 75

kaut gan Riebiņu novads noteicis izglītības jomu par 
vienu no prioritātēm un izvirzījis nosacījumu nodroši-
nāt kvalitatīvu un visiem bērniem pieejamu izglītību, 
tomēr 2014. gada 28. janvāra Riebiņu novada domes 

ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums likvidēt silajāņu 
pamatskolu un noteikt, ka telpas tiek izmantotas 
daļēji biedrības (vadītāja s. Žukova) vajadzībām un 
daļa telpu izīrēta kokapstrādātājam Jurkānam. Šis 
lēmums vēlāk precizēts 2014. gada 14. novembrī un 
šāgada 20. janvārī.

pašlaik Riebiņu novada teritorijā darbojas sešas izglī-
tības iestādes. pirmsskolas vecuma bērniem tiek 
nodrošinātas apmācības visās Riebiņu novada teri-
toriālajās vienībās, ir izveidotas atsevišķas grupiņas 
pie skolām. Riebiņu pagastā darbojas pirmsskolas 
izglītības iestāde “sprīdītis”.

skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti gan ar novada 
transportu, gan ar pieejamo sabiedrisko transpor-
tu. Novadam nākusi klāt jauna prioritāte – motivēt 
skolēnus un viņu vecākus izvēlēties izglītības apguvi 
novada skolās.

        Riebiņu novads 

           Rojas novads 
Rojas novada domes priekšsēdētāja eva Kārkliņa 
uzsver, ka pašvaldībā nav plānots kādu izglītības 
iestādi slēgt vai pārveidot nākamgad. Neviena arī 
nav likvidēta ne šogad, ne pagājušogad, bet tas 
izdarīts jau agrāk. Rojenieki, analizējot finansiālos 
un kvalitatīvos rādītājus, secinājuši, ka mazās skolas 
nav rentablas, ja gar skolēnu māju brauc pašvaldības 
transports un dzīvesvieta no skolas atrodas 5–25 kilo-
metru attālumā.

tāpēc, ka Rojas vidusskolā skolēnu skaits samazinās, 
bet telpas domātas trīsreiz lielākam audzēkņu skai-
tam, un lai pašiem būtu sava sporta skola, nevis talsu 
novada sporta skolas filiāle, Rojas vidusskolas telpās 
tika nodibināta rojas novada sporta skola, kurā 
2014./2015. mācību gadā bija jau 118 audzēkņi. sporta 
skolā var nodarboties gan ar basketbolu, gan viegl-
atlētiku, kā arī atvērta burāšanas sekcija. telpas tiek 
noslogotas un arī audzēkņiem nav jādodas no vienas 
ēkas uz citu. ieguvums – tiek pilnībā izmantota sporta 
bāze, un audzēkņi labprāt nodarbojas ar sportu.

pirms trim gadiem, dibinot Rojas novada sporta 
skolu, rojenieki nolēma izmantot jūras tuvumu un 
atvēra arī burāšanas nodaļu. Aktīvā burāšanas sezo-
na ir no maija līdz oktobrim, bet pārējā laikā audzēk-
ņi apgūst teoriju, sacensību noteikumus, laivu kop-
šanu, nostiprina fizisko sagatavotību un ledus burā-
šanu, kur jahtai tiek pieliktas slēpes. Rojas sporta 
skola ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā ar burāšanas 
nodaļu.
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Ropažu novada pašvaldībā ne šogad vai pagāju-
šogad, ne kopš 2009. gada nav likvidēta neviena 
mācību iestāde. Nākamgad plānots tikai papildināt, 
renovēt, uzlabot un palielināt izglītības iestādes.

Šogad veikta rekonstrukcija zaķumuižas pamatskolā 
un pirmsskolas izglītības iestādē “Annele”. pašreiz 
norit darbs pie Ropažu vidusskolas rekonstrukcijas 
projekta izstrādes.

pašvaldība un ropažnieki ir gandarīti, ka, zaķumuižas 
pamatskolai un pii “Annele” uzbūvējot piebūves, šajā 
septembrī Ropažu novada izglītības iestādēs uzņemti 
visi rindā esošie bērni.

Rekonstrukcijas darbu pieņemšanas un nodošanas 
akts Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglī

tības iestādē “annele” tika parakstīts 26. augustā, 
un tas apliecina, ka rekonstrukcijas un būvniecības 
darbi iestādē ir pabeigti. Jauno mācību gadu “Annele” 
uzsāk jaunās, plašākās telpās un ar iespēju turpmāk 
strādāt mūsdienīgos un ērtos apstākļos, turklāt visas 
“Anneles” grupas tagad atradīsies vienuviet.

        Ropažu novads 

        Rucavas novads 
kopš 2009. gada Rucavas novadā nav likvidēta nevie-
na izglītības iestāde, un pēdējo gadu laikā izglītības 
piedāvājums ir paplašinājies. Novadā turpina dar-
boties abas pamatskolas – Rucavas pamatskola un 
sikšņu pamatskola, kā arī Rucavas pirmsskolas izglī-
tības ie stāde “zvaniņš”. Rucavas pamatskola nodro-
šina divas programmas – vispārējo pamatizglītību 
un speciālās pamatizglītības programmu skolēniem 
ar mācīšanās grūtībām, savukārt sikšņu pamatsko-
la piedāvā trīs programmas – pirmsskolas izglītības 
programmu, vispārējās pamatizglītības programmu 
un jaunajā mācību gadā arī speciālās 
pamatizglītības programmu skolēniem 
ar mācīšanās grūtībām. Likvidēt vai pār-
veidot kādu izglītības iestādi pašlaik 
nav plānots.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalita-
tīvāku pirmsskolas izglītības program-
mas apguvi, pirms trim gadiem sikšņu 
pamatskolā vienas pirmsskolas grupas 
vietā tika izveidotas divas grupiņas – 
bērniem līdz četru gadu vecumam un 
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bēr-
niem. Šogad Rucavas pirmsskolas izglī

tības iestādē “zvaniņš” tika atvērta vēl trešā grupiņa. 
tagad ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē iespē-
jams nodrošināt visus bērnus, kuru vecāki to vēlas, 
kā arī nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas 
apguvi atbilstoši bērnu vecumposmam.

darbu turpina arī Nīcas mūzikas skolas Rucavas filiā-
le. Ar pašvaldības atbalstu ir izveidotas un darbojas 
Mākslas studija un keramikas studija, kurās dažādu 
vecumu audzēkņi var papildināt savas prasmes un 
izkopt talantu.
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Rundāles novadā nav likvidēta neviena izglītības 
ie stāde un kādu slēgt vai pārveidot nav plānots arī 
nākamgad.

Līdz ar novada izveidi svitenes un bērsteles skolas 
tika reorganizētas un pievienotas kā struktūrvienības 
pilsrundāles vidusskolai, lai nodrošinātu iespēju iegūt 
pirmsskolas un sākumskolas izglītību tuvāk dzīvesvietai.

Lai pilnvērtīgi izmantotu svitenes skolas telpas, 2011. 
gadā tika izveidota trešā pilsrundāles vidusskolas 
struktūrvienība – mūzikas un mākslas skola, kur katru 
gadu tiek organizēti arī mākslas plenēri, pulcinot 
Latvijā pazīstamus māksliniekus. savukārt Bērsteles 
skolā šogad ar LeAdeR programmas atbalstu izre-
montētas un aprīkotas telpas novada iedzīvotājiem, 
kur jaunas prasmes kulinārijā un citās jomās varēs 
apgūt visi interesenti. tādējādi tiks veicināta mūžiz-
glītības piedāvājuma pieejamība.

2014. gada sākumā par pašvaldības līdzekļiem tika 
renovēta svitenes pagastmāja, un svitenes skola iegu-
va jaunas telpas, pārceļoties uz jauno ēku. Lai ēku 
izmantotu iespējami pilnvērtīgāk, tajā iekārtots arī 
doktorāts un aptieka.

        Rūjienas novads

      Rundāles novads 

Rūjienas vidusskolas direktora vietniece izglītības 
jomā, novada skolu reorganizācijas komisijas locekle 
Nelda jaunzeme:

– Rūjienas novadā pašlaik norisinās izglītības iestāžu 
reorganizācija. kopš 2009. gada, kad tika slēgta Rūjas 
pamatskola, novadā darbojās trīs vispārējās izglītības 
iestādes: vilpulkas sākumskola, Jeru pamatskola un 
Rūjienas vidusskola. 2014./15. mācību gada sākumā 
vilpulkā bija 22 skolēni, Jeros – 106, Rūjienā – 393. gan 
demogrāfiskās prognozes un statistika, gan izglītības 
un zinātnes ministrijas gatavotais jaunais pedagogu 
atalgojuma modelis rosināja veikt reformas novada 
izglītības iestāžu tīklā. Šāgada sākumā Rūjienas nova-
da dome izveidoja novada izglītības iestāžu reor-
ganizācijas komisiju, iesaistot tās sastāvā gan skolu 
direktorus, gan pašvaldības pārstāvjus, gan izglītoja-
mo vecākus un pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītāju, jo abās mazākajās skolās vilpulkā un Jeros 
darbojās arī pirmsskolas grupiņas.

komisija vienojās par reorganizācijas mērķi – paaug-
stināt kvalitatīvas izglītības pieejamību un paplašināt 

iespējas pilnvērtīgai bērnu un jauniešu spēju un inte-
rešu attīstībai, lietderīgi izmantojot pieejamos perso-
nāla un finanšu resursus. tātad vissvarīgāk ir rūpēties 
par to, lai novada bērni un jaunieši saņemtu kvalita-
tīvu izglītību, kas nozīmē ne tikai individuālu pieeju 
mazās klasēs, bet arī atbilstošu materiāltehnisko bāzi 
un labi kvalificētus un motivētus pedagogus.

31. augustā darbu uzsāks jaunā rūjienas vidusskola, 
kas izveidota, apvienojot līdzšinējās vilpulkas, Jeru un 
Rūjienas skolas. taču faktiski šis process turpināsies 
vēl ilgāk, jo, ievērojot Jeru pagasta vecāku lūgumu, 
plānots 1. septembrī uzsākt mācības ne tikai Rūjienas 
vidusskolas iepriekšējās ēkās, bet arī bijušās Jeru sko-
las ēkā. Augusta vidū mums joprojām vēl nebija īstas 
skaidrības par to, cik klašu komplektus varēs atvērt 
Jeros. plānošanas darbu gan atvieglo Rūjienas novada 
domes pieņemtie noteikumi par minimālo un maksi-
mālo skolēnu skaitu vienā klasē, bet apgrūtina tas, ka 
vecāki jebkurā brīdī var izvēlēties skolu mainīt, un, tā 
kā lielākajā daļā no bijušās Jeru skolas klasēm skolēnu 
skaits ir tuvu minimālajam, katra vecāka lēmums ir ļoti 
svarīgs – būt vai nebūt veselai klasei!
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domāju, ka reorganizācija un tās laikā izveidojusies 
sadarbība starp novada izglītības iestāžu vadības 
pārstāvjiem un jaunā pedagogu kolektīva tapšana var 
tikai uzlabot izglītības kvalitāti novadā; reorganizāci-
jas rezultātā netika atbrīvots no darba neviens peda-
gogs, līdz ar to tiks apvienotas triju pedagogu kolek-
tīvu atšķirīgās pieredzes – gan kā strādāt ar tiem bēr-
niem, kam mācīšanās grūtības, gan kā strādāt mazā-
kās grupās un lielās klasēs, gan ar īpaši talantīgiem 
skolēniem. sākumskolas klasēs paredzam iespēju 
daļu no mācību stundām nodrošināt divu pedagogu 
vadībā – divām paralēlklasēm latviešu valodas, mate-
mātikas, dabaszinību un mājturības stundās ir trešais 
pedagogs, kas, kopīgi ar klašu audzinātājām plānojot 
nodarbības un vadot ikdienas mācību norisi, būs 
lietaskursā par skolēnu mācīšanos un viņiem nepie-
ciešamo atbalstu. būs jādomā, kā pilnvērtīgi izmantot 

bijušo vilpulkas skolas ēku, kurā ikdienas mācības 
nenotiks, ieceres jau ir. pirms vairākiem gadiem slēg-
tajā Rūjas skolā organizējam vides mācību ekspedī-
cijas katru gadu ikvienai klasei vairāku dienu garumā 
– tās skolēniem ļoti patīk.

izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar 
pašvaldību savienību mēs varētu rosināt izveidot 
rokasgrāmatu (varbūt virtuāla bloga veidā, jo pār-
maiņu temps joprojām ir īpaši dinamisks), kas ietver-
tu metodiskos ieteikumus, pašvaldību un apvieno-
to skolu pieredzes stāstus, juristu, skolu reģistra, 
izglītības kvalitātes valsts dienesta ekspertu un paš-
valdību izglītības pārvalžu pārstāvju komentārus, 
varbūt arī psihologu padomus par to, kā runāt ar 
iesaistītajiem vecākiem, skolēniem, pedagogiem un 
par citiem jautājumiem un problemātiku, ar ko nākas 
saskarties skolu tīklu optimizācijas gaitā – tas noteikti 
atvieglotu darbu tām skolām un pašvaldībām (īpaši 
mazajām), kam tas vēl priekšā pirmoreiz, jo vairākas 
reizes izšķirties par kādu skolu reorganizāciju var 
nākties tikai lielajiem novadiem vai pilsētām. Mēs 
labprāt dalītos savā pieredzē un uzklausītu citus. 
fakti, ka Latvijā ir vienas no mazākajām klasēm sko-
lēnu skaita ziņā un viszemākais skolēnu skaits uz 
vienu pedagogu eiropā, liecina, ka skolu reorgani-
zācijas notiks.

2009. gada augustā salas novada sēlpils pagastā tika 
slēgta sēlpils pamatskola. tās ēka netiek izmantota, 
jo nepieciešams kapitālais remonts (jumta nomai-
ņa, apkures sistēmas maiņa u.tml.), kas prasa lielus 
finanšu līdzekļus. ēka atrodas ģeogrāfiski neizdevīgā 
vietā – tālu no sociāli ekonomiskā un kultūras centra. 
pārveidot vai likvidēt kādu citu izglītības iestādi salas 
novadā nav plānots.

papildu grupiņas pirmsskolas vecuma bērniem biržu 
pamatskolā (15 vietas) un biržu internātpamatskolā 
(20 vietas) tika atvērtas 2011. gadā.

Jēkabpils Arvīda Žilinska mūzikas skola veic izbrau-
kuma apmācības programmu, kad skolotāji brauc uz 
biržu pamatskolu un salas vidusskolu vadīt mūzikas 
stundas. Šāda prakse ir jau otro gadu.

           Salas novads 

      Salaspils novads 
salaspils novadam ir vienota atbilde uz visiem jautā-
jumiem. tā kā iedzīvotāju un arī bērnu skaits salaspilī 

un novadā pieaug, šobrīd pašvaldība izskata varian-
tus, kā samazināt rindu uz pirmsskolas izglītības iestā-
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dēm – piemēram, jaunas ēkas būve, papildu korpusu 
izbūve pie esošajām pii.

turpinās arī 1. vidusskolas jaunā korpusa izbūve. Lai 
mācību process nebūtu jāorganizē divās maiņās, līdz 
tā nodošanai divas pirmās klases uzsākušas mācības 
atbilstošās un ērtās nodarbību telpās kultūras namā 
“Rīgava”.

         Saldus novads 
iedzīvotāju skaits, tāpat kā Latvijā kopumā, samazinās 
arī saldus novadā – skolas kļūst aizvien tukšākas. Arī 
saldus novadā ir pieņemti lēmumi, kas paredz saldus 
novada izglītības iestāžu reorganizāciju.

kopš 2009. gada saldus novadā slēgtas septiņas 
mācību iestādes. 2009. gadā slēdza Šķēdes, zaņas, 
Jaunauces un vadakstes pamatskolas, 2012. gadā 
slēdza kurzemītes pamatskolu, to pievienojot saldus 
2. vidusskolai, un sātiņu pamatskolu, skolas telpās 
atstājot pirmsskolas izglītības grupas un 1.–4. klases kā 
saldus 1. vidusskolas filiāli.

sākot ar 2015./2016. mācību gadu, tiek likvidēta 
saldus sākumskola. Šajā mācību gadā 10. klases 
audzēkņus vairs neuzņem saldus 2. vidusskolā un 
ezeres vidusskolā. Arī iepriekšējā mācību gadā šajās 
skolās 10. klase netika nokomplektēta.

taču likvidēto mācību iestāžu telpas nestāv tukšas 
un neizmantotas. skolu ēkas izmanto dažādi – Šķēdē, 
zaņā, vadakstē un sātiņos skolu telpās darbojas 
pirmsskolas izglītības grupas un iekārtoti sabiedriskie 
centri, kur pulcēties pagasta ļaudīm, darboties rado-
šās darbnīcās, apgūt dažādas prasmes. kurzemītes 
pamatskolas sporta halli aktīvi izmanto sportisti, sko-
las telpās atrodas zirņu pagasta dienas centrs un 
rekvizītu noliktava saldus kultūras centram. saldus 
sākumskolas telpās joprojām notiek mācības.

“otro elpu” (lai gan precīzāk būtu teikt – trešo) atgu-
vusi bijusī Jaunauces pamatskolas ēka – jaunauces 
pils. tās mājaslapā atrodamā informācija vēsta, ka 
Jaunauces pilij ir divi stāsti: par laiku, kad tā bija 
barona fon der Ropa ģimenes māja, kurā ritēja rāma 

ģimenes dzīve 100 gadu garumā, un par laiku, kad 80 
gadus pilī mājvietu bija radusi Jaunauces skola. tagad 
pils telpas kalpo tiem, kuri novērtē kultūrvēsturisko 
tūrismu, jo pils apvieno abus stāstus. Jaunauces pils 
kļuvusi par tūristu iecienītu galamērķi saldus novada 
dienvidos.

demogrāfiskā situācija saldus novadā lēnām uzla-
bojas, taču rindu pirmsskolas izglītības iestādēs 
pagaidām nav. Lai apmeklētu speciālo pirmsskolas 
izglītības iestādi, rindā gaidīja 16 bērni. pagājušā 
gada nogalē speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 
“Cerībiņa” tika paplašināta, uzceļot ēkai vēl vienu 
piebūvi. tajā atrodas guļamtelpa, garderobe, grupas 
telpa, tualete, virtuve, svinību zāle, relaksācijas telpa, 
masāžas kabinets, speciālā pedagoga un psihologa 
kabinets, kā arī kāpņu telpa un gaitenis, kas paredzēts 
vienai grupai – 16 bērniem ar īpašām vajadzībām.

pērnā gada nogalē tika nosiltināta pirmsskolas izglītī
bas iestādes “Pasaciņa” vecā korpusa daļa. pateicoties 
eRAf atbalstam, divās projekta kārtās 2010. un 2011. 
gadā, kad pii “pasaciņa” uzbūvēja jauno piebūvi, 
grupu skaits palielinājās līdz 12 (225 vietas).

2013. gadā uzcelta saldus mūzikas un mākslas skolu 
ēka, kas īpaši pielāgota šo radošo jomu vajadzībām. 
tajā atrodas arī akustiskā koncertzāle un dažādas mēģi-
nājumu telpas, lai novada jaunie talanti varētu brīvi 
izpausties un ar augstiem sasniegumiem startēt Latvijas, 
eiropas un pasaules līmenī un iedzīvotājiem būtu jauna 
telpa kvalitatīvu kultūras pasākumu baudīšanai.
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saulkrastu novadam uz visiem jautājumiem atbilde 
ir – nē. pagaidām rādās, ka arī turpmāk viss paliks pa 
vecam.

Novadā ir divas vispārizglītojošās vidusskolas – 
simtgadniece saulkrastu vidusskola un ekoskola 
zvejniekciema vidusskola un viens bērnudārzs – pii 
“Rūķītis”, kā arī vidzemes jūrmalas Mūzikas un māk-
slas skola, saulkrastu jauniešu iniciatīvu centrs un 
bērnu attīstības centrs “pūces skola”.

     Saulkrastu novads

            Sējas novads 
stāsta inese Ozolniece, sējas pamatskolas direktore 
un novada izglītības koordinatore:

– sējas novadā līdz 2013. gadam bija divas skolas – 
vienā skolā (pabažu pamatskolā) mācījās 1.–6. klašu 
skolēni, bet otrā (sējas pamatskolā) – 1.–9. klašu sko-
lēni. Attālums starp abām skolām ir 15 kilometru. Lai 
saglabātu pabažu ciematā un tās apkārtnē dzīvojoša-
jiem bērniem iespēju mācīties tuvāk pie mājas, 2013. 
gadā pabažu pamatskola tika reorganizēta un juridiski 
pievienota sējas pamatskolai nevis kā struktūrvienī-
ba, bet kā otra skolas ēka, kurā mācās paralēlklašu (b 
klašu) audzēkņi.

Pabažu ēkas 5. un 6. klases skolēniem vienu reizi 
nedēļā mācību stundas notiek Lielajā ēkā, lai piln-
vērtīgi izmantotu mājturības kabinetu, sporta halli, 
datorklasi un citas tehnoloģijas, ko mazajā skolā 
nevar nodrošināt pilnvērtīgi. Šajās stundās skolēni 
tiek apvienoti vienā klasē, kas dod iespēju ietaupīt 
arī naudas līdzekļus. skolēni savstarpēji iepazīstas, 
pierod pie Lielās skolas telpām, sistēmas, skolas bied-
riem, un 7. klasē pabažu ēkas skolēni mācības turpina 
sējas pamatskolā.

Mazajā skolas ēkā nodrošinām arī piecgadīgo un 
sešgadīgo apmācību bērniem, kas neapmeklē pirms-
skolas iestādes.

Lai nodrošinātu šāda veida mācību procesu, ir sakār-
toti abu autobusu maršruti, kas nogādā skolēnus gan 
uz skolu, gan mājup, gan uz mācību nodarbībām. 

pagājušajā gadā skolā mācījās 180 skolēnu, kas mūsu 
nelielajam novadam un ne tik lielajai skolai ir ļoti 
optimāls skaits. Šobrīd telpas jau kļūst par šaurām. 
skolā tiek veikti lieli remontdarbi, lai uzlabotu skolas 
estētisko vidi, kā arī sakārtotu atbilstoši mūsdienu 
prasībām, cik to atļauj pašvaldības budžets.

pašvaldība visiem skolēniem līdz 9. klasei nodrošina 
brīvpusdienas, bezmaksas interešu izglītību, mācību 
grāmatas un darba burtnīcas, kā arī mācību ekskursi-
jas, kas nepieciešamas mācību programmas ietvaros, 
jo, kaut gan esam pierīgā, ne visi lauku bērni var atļau-
ties apmeklēt izstādes, koncertus un muzejus.

sakarā ar to, ka tiek sakārtota skola, pirmsskolas izglī-
tības iestāde, Mūzikas un mākslas skola un atbalstīti 
bērni un viņu vecāki, sējas novadā ierodas arī jaunas 
ģimenes un novads attīstās, jo jebkura ģimene ar bēr-
niem, meklējot dzīvesvietu, pirmām kārtām interesē-
jas par izglītības iespējām savām atvasēm.

Uzskatu, ka bezmaksas izglītība tiek nodrošināta nevis 
uz valsts, bet pašvaldības rēķina.

Šobrīd ir reitingi, rezultāti un lielo un mazo skolu 
pretstatīšana, lauku un pilsētu skolu pretstatīšana. 
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skolotāji, kas strādā laukos vai nelielās skolās, jūtas 
kā parādnieki, kā vainīgie, bet arī laukos ir dzīvi cil-
vēki, kas vēl nav aizbēguši uz pilsētu vai īriju, un arī 
viņu bērni grib iegūt izglītību. visi taču nevar mācīties 

“prestižajās” skolās, kur skolēni tiek atlasīti, kā arī 
vecāki ir ļoti ieinteresēti. parastajās skolās un lauku 
ikdienā viss norit citādi. Ar savām problēmām tiekam 
galā paši ar saviem spēkiem un entuziasmu.

        Siguldas novads
siguldas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglī-
tības, kultūras un sporta jautājumos līga sausiņa:

– kopš 2009. gada siguldas novada izglītības sistēmā 
notikušas vairākas reformas, to skaitā ir veikta skolu 
apvienošana, bet likvidēšanai pielīdzināma siguldas 
novada vidusskolas slēgšana un pievienošana siguldas 
pilsētas vidusskolai. siguldas novada vidusskola noteik-
tu laikposmu realizēja vakara izglītības programmas, 
un, ņemot vērā to, ka vakara izglītības programmu 
popularitāte pēdējos gados dažādu iemeslu dēļ ir 
samazinājusies, šīs vakara programmas netika likvidē-
tas pilnībā, bet tika pievienotas siguldas pilsētas vidus-
skolai, kur arī šobrīd turpinās to realizācija.

komentējot plašsaziņas līdzekļos izskanējušās ziņas 
par izglītības iestāžu slēgšanu, jāsaka, ka šobrīd valstī 
lielā mērā kritiskā situācija ir nevis skolu slēgšana pil-
nībā, bet gan vidusskolas izglītības posma slēgšana, 
saglabājot pamatskolas. Arī siguldā, tāpat kā citviet 
Latvijā, šobrīd ir mazāks vidusskolēnu skaits, nekā tas 
bijis līdz šim, bet mūsu novada atšķirība tā, ka vidus-
skolēnu skaits ir pietiekams. Abās vidējās izglītības 
iestādēs, kurās realizē vidējās izglītības programmas 
– siguldas pilsētas vidusskolā un siguldas valsts ģim-
nāzijā – ir pietiekami “piepildītas” vidusskolas klases, 
tikai abās skolās pēdējos gados samazinājies klašu 
komplektu skaits. tas nozīmē, ka skolēni ir, taču, salī-
dzinot ar iepriekšējiem gadiem, to ir mazāk.

skolu slēgšana ir ļoti jutīgs jautājums, tomēr piekrītu 
izglītības un zinātnes ministres viedoklim, ka sagla-
bāt vidusskolas, kurās nevar nokomplektēties 10. 
klases un ir ļoti mazs skolēnu skaits, nav pamatoti. 
siguldas novada vidusskolas likvidācija bija pamatota 
arī tāpēc, ka siguldā jau vairākus gadus ievērojami 
palielinās sākumskolēnu skaits un mums bija nepie-
ciešama novada vidusskolas rīcībā esošā ēka, lai 
izvietotu tur jaunu sākumskolu.

tā ir mūsu pozitīvā pieredze, jo 2013. gadā likvidētās 
siguldas novada vidusskolas vietā tikai pusgadu pēc 
šīs iepriekšējās mācību iestādes likvidēšanas un pie-
vienošanas siguldas pilsētas vidusskolai līdzšinējās 
skolas ēkā tika atvērta pilnīgi jauna izglītības iestāde 
– laurenču sākumskola. Jaunajā sākumskolā bērni 
padziļināti apgūst dabaszinības un informācijas tehno-

loģijas, bet pēc stundām var pilnveidot sevi dažādās 
interešu izglītības jomās – sportā, mākslā, mūzikā, 
dabas izzināšanā un tehnoloģijās. Lai nodrošinātu 
papildizglītības iespējas, tiek izmantots arī vecāku līdz-
finansējums. tas ļauj kvalitatīvi pavadīt laiku un uzturē-
ties skolā pedagogu uzraudzībā, ja tas nepieciešams, 
no septiņiem rītā līdz septiņiem vakarā. piesardzīgās 
prognozes, ka šajā skolā sākumā būs 50 bērnu, apgāza 
jau 2013. gada pirmais septembris, kad šī skola sāka 
strādāt, – tajā pavisam bija 100 bērnu. pirmajā mācību 
gadā tika nokomplektētas trīs pirmās klases, kā arī visas 
pārējās klases no 2. līdz 6. klasei ar dažādu skolēnu 
skaitu. Šī izglītības iestāde šobrīd novadā aug visstrau-
jāk – iepriekšējā mācību gadā skolā mācījās 200 bērnu. 
Jau trešo gadu šajā skolā tiek atvērtas trīs pirmās klases, 
un tas nozīmē, ka arī šogad skolēnu skaits palielināsies, 
un tas būs aptuveni 260 bērnu. tā varēs turpināt līdz 
brīdim, kad tuvāko gadu laikā šajā skolā bērnu skaits 
sasniegs savu maksimumu – aptuveni 360 bērnu. tas 
tikai parāda to, ka pieņemtais lēmums bija pamatots 
un nepieciešams, ņemot vērā skolēnu skaita dinamiku 
dažādos izglītības posmos.

tuvākajos gados siguldas novadā izglītības iestāžu 
likvidēšana noteikti nenotiks. tieši pretēji – pašvaldī-
bas izglītības jomas vadība nopietni strādā pie plāna, 
kā palielināt izglītības iestāžu kapacitāti sākumskolas 
izglītības posmā. Lai arī esam atvēruši jauno Laurenču 
sākumskolu, mums vēl joprojām turpina palielināties 
sākumskolēnu skaits. par skolēnu skaita dinamiku 
nākotnē varam spriest pēc bērnu dzimstības dinami-
kas, kas arī pēdējos gados ir pakāpeniski augusi un 
pagājušajā gadā sasniegusi rekordlielu skaitli – 260 
dzimušie bērni gadā. tiek prognozēts, ka 2018./2019. 
gadā siguldas pilsētā esošās skolu ēkas kļūs par 
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“šauru”. pavisam nopietni ir jādomā par būvniecību, 
tāpēc šobrīd tiek izskatīts jautājums, pie kuras no 
izglītības iestādēm būvēt papildu korpusu.

bērnu skaits siguldas pilsētas izglītības iestādēs aug 
– gan skolās, gan bērnudārzos. spriežot pēc bērnu 
dzimstības dinamikas, šī augšana turpināsies vēl vis-
maz nākamos desmit gadus. tas nozīmē, ka nākama-
jos gados ir jāplāno ievērojamas investīcijas.

pēdējo četru gadu laikā siguldas pilsētā ir uzbūvēti 
divi jauni bērnudārzi, kas katrs var uzņemt aptuveni 
120 bērnus. taču, līdzīgi kā citos pierīgas novados, 
pēdējos gados ir palielinājies pirmsskolas vecuma 
bērnu skaits, un atkal ir nepieciešams jauns bēr-
nudārzs. Apzinot šābrīža situāciju, tiek prognozēts, 
ka 2016. gada rudenī varētu “piepildīt” vēl vienu 
bērnudārzu vai vismaz četras vai piecas bērnudārza 
grupas.

      Skrundas novads 

      Smiltenes novads 

skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadī-
tāja inga flugrāte:

– izglītības un zinātnes ministrija šogad skrundas 
novada pašvaldībā likvidē skrundas profesionālo 
vidusskolu. skolas celtņu kompleksu pārņem “valsts 
nekustamie īpašumi” – pēc pašreizējās informācijas, 
telpas stāvēs tukšas. pašvaldība savu funkciju īsteno-
šanai pārņem tikai daļu valsts nekustamā īpašuma 
Likumā par pašvaldībām noteikto funkciju īstenoša-
nai: ūdenstorni, attīrīšanas iekārtas un angārus.

pašvaldība šāgada februārī likvidēja pirmsskolas rota-
ļu grupu Raņķos, jo to apmeklēja vien četri bērni. 
visiem tika piedāvātas vietas skrundas pirmsskolas 
izglītības iestādē “Liepziediņš”, un šo iespēju izman-
toja divi bērni. Rotaļu grupas telpas nodotas Raņķu 
pagasta pārvaldei – vēl nav pieņemts lēmums par 
telpu turpmāko izmantošanu.

Reorganizēt vai likvidēt citas izglītības iestādes paš-
valdība tuvākajā laikā neplāno. diemžēl jaunas skolas 
vai bērnudārzi novadā nav atvērti. skrundas novada 
pašvaldībai ļoti nepieciešams būtu valsts vai eiropas 

savienības struktūrfondu atbalsts novada centra – 
skrundas pilsētas – bērnudārza rekonstrukcijai. Mēs 
labprāt uzzinātu, kad šādu atbalstu būs iespējams 
saņemt mazo un vidējo novadu pašvaldībām.

Attēlā redzamā skrundas bērnudārza “liepziediņš” 
fasāde tāpat kā atsevišķas bērnudārza telpas un būv-
konstrukcijas diemžēl nav pieredzējusi būtiskus uzla-
bojumus kopš 1977. gada, kad iestāde uzsāka darbu 
šajā ēkā.

smiltenes novada teritorijā 2009. gadā tika likvi-
dētas divas izglītības iestādes – birzuļu pamatskola 
bilskas pagastā un brantu pamatskola brantu pagas-
tā.

Birzuļu pamatskola atradās vēsturiskajā Mēru mui-
žas kompleksā. 2012. gadā ēkā iekārtots smiltenes 
novada muzejs, kurā apskatāma ļoti plaša medicīnas 
lietu, koka priekšmetu un rokdarbu kolekcija, dažā-

das fotogrāfijas un liecības par birzuļu pamatskolas 
vēsturi, kā arī senas un vērtīgas grāmatas. vēsturiskie 
priekšmeti izvietoti pa vairākām tematiskām telpām – 
personību zālē, senlietu galerijā, Rokdarbu istabā un 
pat ilzes krūmalas kabinetā.

daļa no Mēru muižas iznomāta privātuzņēmējam. 
“Ir izstrādāts metu konkurss muižas attīstībai, notiek 
parka sakārtošana un tiek meklētas iespējas piesais-
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tīt Eiropas fondu 
f i n a n s ē j u m u ,” 
par Mēru muižas 
kompleksu saka 
smiltenes nova-
da domes izpild-
direktors Kārlis 
lapiņš.

brantu pamat-
skola atradās 
Brantu muižā, 
kur šopavasar 
notika informa-
tīvs seminārs 

“brantu muiža atver durvis” par LeAdeR pie ejas īste-
nošanu brantos, kas noslēdzās ar koncertu, kopīgu 
pasēdēšanu pie ugunskura, sadancošanos un zupas 
ēšanu. pašvaldības izpilddirektors atzīst: “Diemžēl 
šobrīd Brantu skolas ēkā nekas nenotiek, tomēr telpas 
tiek apsildītas un uzturētas tehniskā kārtībā.”

smiltenes novada pašvaldībai ir izstrādāts izglītības 
iestāžu reorganizācijas modelis, pie kura tālāk aktīvi 
strādā izglītības pārvaldes, pedagogu un pašvaldības 
pārstāvju darba grupa.

Nākamgad tiek plānota bērnudārza paplašināšana 
smiltenes trīs pakalnu sākumskolā, ar 1. septembri 
nodrošinot trīs bērnudārza grupas.

       Stopiņu novads 

        Strenču novads 

stopiņu novadā nav likvidēta neviena izglītības iestā-
de un to nav plānots darīt arī nākamgad.

2014. gadā ulbrokas vidusskolai tika pabeigta cetur-

tā stāva izbūve, atklājot četras jaunas klašu telpas. 
Šogad tiek izstrādāts projekts Ulbrokas vidusskolas 
ēdamzāles un virtuves rekonstrukcijai, kas nozīmē 
telpu paplašināšanu. Šo projektu iecerēts īstenot 
2016. gadā.

savukārt stopiņu pamatskolā 2014. gadā izbūvēja 
jaunu centrālo ieeju, garderobi un datorklasi. Šogad 
plānota ēdamzāles un virtuves piebūves izbūve.

Novada pašvaldība turpinās sekot skolēnu skaita 
izmaiņām un gādās, lai stopiņu novadā nodrošinātu 
kvalitatīvu mācību procesu.

Šobrīd strenču novada pašvaldībā ir viena skola ar 
filiāli sedā un viena pirmsskolas izglītības iestāde arī ar 
vienu filiāli sedā, un, visticamāk, tā būs arī nākamgad.

2009. gadā strenču novada dome uzsāka izglītības 
iestāžu reorganizāciju. strenču vidusskolu reorgani-
zēja par strenču novada vidusskolu, un skola ieguva 
divas filiāles – sedā un plāņos. tāpat strenču pii 
“Minkāns” tika reorganizēta par strenču novada pii 
“Minkāns”, un tai pievienoja filiāli “dzērvīte” sedā 
un “sprīdīšus” plāņos. Lēmumu par reorganizāciju 
un filiāļu izveidošanu domei nācās pieņemt tādēļ, 
ka nepietiekama izglītojamo skaita dēļ kā patstāvīgas 
izglītības iestādes tās nevarētu pastāvēt.

2014. gadā tika pieņemts lēmums par strenču nova-
da vidusskolas plāņu filiāles un pirmsskolas izglītības 
iestādes “sprīdīši” slēgšanu. visus šos gadus bērnu 
skaits šajā filiālē saglabājās kritiski zems. slēdzot fili-
āli plāņos, skolēniem tika piedāvāta iespēja turpināt 
mācības strenču vidusskolā. Lai tiktu uz un no skolas, 
pašvaldība izveidoja skolēnu autobusa maršrutu, kas 
ļauj visiem plāņu pagasta bērniem turpināt izglītoša-
nos tuvāk mājām.

bijušajās bērnudārza telpās darbu uzsācis pārtikas 
veikals “Rabarbers”. pārējā skolas ēka šobrīd netiek 
izmantota, jo nepietiek finanšu līdzekļu, lai telpas 
pielāgotu citām vajadzībām.
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strenču novada pašvaldībā pēdējos gados nav atvērta 
ne jauna skola, ne bērnudārzs. taču šovasar strenču 
novada vidusskola ne tikai nosvinējusi 105 gadu 
jubileju, bet arī atvērusi jaunu mācību programmu un 
uzņem vispārējās vidējās izglītības programmas 10. 
klasē, piedāvājot paralēli jaunsardzes programmai 
apgūt valsts aizsardzības mācību, iegūstot padzi-
ļinātas zināšanas un prasmes militārajā jomā, kā arī 
palielinātu stundu skaitu angļu valodā un matemātikā 
un pilnu kursu fizikā, ķīmijā un bioloģijā.

            Talsu novads 
talsu novada pašvaldībā kopš 2009. gada ir likvidē
tas vai reorganizētas vairākas izglītības iestādes:
– 2009. gada septembrī reorganizēta strazdes pamat-
skola (skolēni pārcelti uz virbu pamatskolu), bet 
šobrīd tur atrodas pagasta pārvalde, bibliotēka un 
brīvā laika pavadīšanas centrs;
– dursupes pamatskola kopš 2009. gada 1. septem-
bra – Laucienes pamatskolas filiāle;
– spāres pamatskola kopš 2009. gada 1. septembra 
– pastendes pamatskolas filiāle; tagad tur atrodas 
bibliotēka un tautas nams;
– valgales sākumskola no 2009. gada 1. septembra – 
Upesgrīvas speciālās sākumskolas struktūrvienība;
– Upesgrīvas speciālā sākumskola kopš 2010. gada 1. 
septembra – Upesgrīvas speciālā internātpamatskola;
– vandzenes vidusskola kopš 2011. gada 1. septembra 
– vandzenes pamatskola;
– Laidzes pamatskola kopš 2011. gada 1. septembra – 
talsu 2. vidusskolas filiāle;
– 2012. gada 1. septembrī reorganizēta talsu 2. pamat-
skola (5.–6. klases), pievienojot talsu sākumskolai 
(vienā ēkā ar talsu valsts ģimnāziju);
– 2012. gada 1. septembrī slēgta pastendes pamatsko-
las filiāle “spāres pamatskola”;
– kopš 2014. gada 1. septembra izglītojamos neuzņem 
sabiles vidusskolas 10. klasē;
– kopš 2014. gada 1. septembra izglītojamos neuzņem 
Lībagu sākumskolas 5. klasē;
– kopš 2014. gada 1. septembra Laidzes profesionālā 
vidusskola ir profesionālās izglītības kompetences 
centra (pikc) “Rīgas valsts tehnikums” Laidzes terito-
riālā struktūrvienība.

1940. gadā spāres muižā iekārtota Ģibuļu pagasta 
pamatskola (skolu zemnieku bērniem muižā tās īpašnie-
ki fon Rādeni bija ierīkojuši jau ap 1760. gadu). pagājušā 
gadsimta 60. gados izbūvēts otrs stāvs ar logiem jumtā.
2012. gadā spāres pamatskola tika likvidēta nepietie-
kama audzēkņu skaita dēļ, un ēku komplekss nodots 
spāres tautas nama pārziņā, lai te veidotu daudz-
funkcionālu kultūras, sporta, tūrisma un sabiedrisko 

centru. Šeit atrodas ciema bibliotēka (vienīgās pilnībā 
izremontētās telpas), kas iekļauta Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas “gaismas tīklā”, daļu telpu izmanto kā 
naktsmītnes tūristiem, citās notiek audēju pulciņi, 
kora mēģinājumu telpa, dejotāju telpas, uzņem māk-
slinieku un fotogrāfu plenērus, rīko sporta spēles.

2009. gada septembrī strazdes pamatskolas reorga-
nizācijas rezultātā muižas ēka kļuva par strazdes brīvā 
laika pavadīšanas centra (bLpc) mājvietu. 2010. gada 
2. aprīlī pēc ēkas vērienīgas rekonstrukcijas bLpc dur-
vis strazdes pagasta iedzīvotājiem tika atvērtas ar jau-
nām, moderni izremontētām telpām, kur zem viena 
jumta centrs draudzīgi sadzīvo ar strazdes bibliotēku. 
Jaunums ir izstāžu zāle un trenažieru zāle.
strazdes bLpc notiek gan tradicionālie ieražu svētki, 
gan valsts svētki, gan saviesīgi pasākumi. vasarā iecie-
nīts ir romantiskais muižas parks, brīvdabas estrāde 
un par tradīciju kļuvusī strazdes pagasta diena. sporta 
laukums ik gadu augusta otrajā sestdienā pulcina spor-
tiskākos novada iedzīvotājus uz strazdes sporta dienu.
strazdes bLpc ir iespēja nomāt telpas: konferenču 
zāli, lielo zāli un jauniešu naktsmītni.

Šobrīd pašvaldībai nav lēmuma kādu izglītības iestādi 
likvidēt vai pārveidot nākamgad.

priecīgs notikums šajā gadā bija pavasarī, kad talsu 
pirmsskolas izglītības iestāde “sprīdītis” pārcēlās 
uz plašām, kapitāli renovētām telpām bijušās talsu 
sākumskolas ēkā Akmeņu ielā 8.
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ņemot vērā sociāli ekonomisko un demogrāfisko 
situāciju un tendences tērvetes novadā, kā arī finanšu 
un izglītojošās darbības efektivitātes rādītājus, 2012. 
gadā tika izstrādāti priekšlikumi tērvetes novada 
izglītības iestāžu tīkla attīstībai laikposmam no 2014. 
līdz 2017. gadam, aptverot trīs mācību gadu perio-
du. Rezultātā 2013. gadā tika izstrādāts un tērvetes 
novada domē apstiprināts tērvetes novada izglītības 
iestāžu attīstības stratēģijas un izglītības iestāžu tīkla 
optimizācijas plāns, kas paredzēja pašvaldībā esošo 
četru skolu reorganizāciju. skolēnu skaits vispāriz-
glītojošajās izglītības programmās četrās izglītības 
iestādēs kopā bija tikai 330 skolēnu.

kopš 2014. gada 1. septembra tērvetes novadā dar-
bojas divas izglītības iestādes – Annas brigaderes 
pamatskola un Augstkalnes vidusskola ar struktūrvie-
nību – bukaišu skolu. tajā mācās obligātās pirmssko-
las izglītības grupa un skolēni no 1. līdz 5. klasei, lai 
pirmo izglītību iegūtu pēc iespējas tuvāk mājām.

pēc izglītības iestāžu reorganizācijas skolēnu skaits 
novadā palicis nemainīgs, tādēļ šobrīd mācību plānu 
iespējams īstenot ar valsts piešķirto mērķdotācijas 
finansējumu.

pirms jaunā 2015./2016. mācību gada, vērtējot izglītī-
bas sistēmu tērvetes novada pašvaldībā, var atzīt – tā 
ir sakārtota. vienīgās bažas rada tas, ka Augstkalnes 
vidusskola ir pierobežas skola un tajā apdraudēts 
ir vidusskolas posms, jo Mk noteikumu projekts 
lauku vidusskolā paredz 12 skolēnu skaitu klasē, kas 
tērvetes novadā nebūs viegli sasniedzams. grūtības 
pastiprina arī pierobežas īpatnība, ka teritorija ap 
skolu ir aktīva tikai Latvijas virzienā.

pēc skolu reorganizācijas pašvaldība ir gandarīta par 
to, ka Augstkalnes vidusskolai pievienotās bukaišu 
pamatskolas telpās joprojām kā struktūrvienībā 
notiek mācības. veiksmīgs ir arī stāsts par tērvetes 
pamatskolu, kas tika pievienota Annas brigaderes 
pamatskolai.

Bijušās tērvetes pamatskolas ēkai šobrīd ir saim-
nieks – īpašnieks, kurš “tērvetes līčos” iecerējis izvei-
dot atpūtas vietu. pāris telpas atvēlētas arī tērvetes 
novada novadpētniecības krātuves izveidei, kur starp 
vēsturiskām vērtībām īpaša vieta ierādīta tērvetes 
pamatskolas vēsturei. Šobrīd materiāli vēl tikai tiek 
vākti un apkopoti, un krātuve kļūst aizvien bagātāka.

pašvaldība ir ļoti gandarīta, ka saimnieks ēkā vēlas 
saglabāt arī rakstnieces Annas brigaderes vārdu, jo 
pirmā stāva telpās joprojām marmora plāksne vēsta, 
ka šeit savas pirmās skolas gaitas sākusi mazā Annele. 
sirsnīga un latviska šķiet īpašnieka iecere – pirma-
jā stāvā veidot Annas brigaderes balto zāli īpašām 
svinībām, saviesīgiem pasākumiem, pat kāzu cere-
monijām. Šobrīd saimnieka ieceres pakāpeniski sāk 
īstenoties.

         Tērvetes novads 

        Tukuma novads 
tukuma novadā ne šogad, ne pagājušajā gadā nav 
slēgta neviena mācību iestāde un arī šobrīd kādas 
iestādes likvidācija netiek plānota.

No 2008. līdz 2011. gadam tika slēgtas Lestenes pamat-
skola (2009.), zentenes pamatskola (2009.) un praviņu 
pamatskola (2011.); reorganizētas: Jaunsātu pamat-

skola kā pūres pamatskolas filiāle (2009.), tukuma 3. 
vidusskola kā tukuma 3. pamatskola (2010.), džūkstes 
vidusskola kā džūkstes pamatskola (2010.) un sēmes 
pamatskola kā sēmes sākumskola (2010.).

Lestenes pamatskolas ēkā darbojas Lestenes bērnu 
dienas centrs “Ķausis”, telpas izmanto arī pašvaldība. 
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zentenes pamatskolas ēka šobrīd ir privātīpašums. 
praviņu pamatskolas ēkā 2011. gadā apmetās biedrī-
bas “tautskola 99 baltie zirgi” “dzīvā skola”, kas pēc 
diviem gadiem savu darbību tur beidza.

2011. gada novembrī tukuma novadā tika atvērta 
pirmsskolas izglītības iestāde “karlsons”, un 2013. 
gada februārī darbu sāka pii “pepija”. paplašināta arī 
pirmsskolas izglītības iestāde “vālodzīte”, renovējot 
un 2014. gada 5. novembrī atklājot ēku “Lotte”. tāpat 
paplašinātas tukuma e. birznieka Upīša 1. pamatsko-
las telpas, 2014. gada septembrī atklājot piebūvi, kurā 
atrodas skolas ēdnīca un mājturības kabineti.

        Vaiņodes novads 
pēc vaiņodes novada izveides 2009. gada vasarā tika 
likvidēta embūtes pamatskola. telpas ir pašvaldības 
īpašums, saimnieciskā darbība šobrīd tajās nenotiek.

Jaunas izglītības iestādes vaiņodes novadā netiek 
plānots veidot, jo novadā jau darbojas divas pirms-
skolas izglītības iestādes, viena internātpamatskola, 
viena vidusskola un viena mūzikas skola.

vaiņodes novada izglītības jaunumi:
internātpamatskola 2015./2016. mācību gadā 	−
atver jaunu izglītības programmu “pamatizglītības 
2. posma (7.–9. klase) profesionāli orientētu virzie-
nu programma”, kas piedāvā iespēju padziļināti 
apgūt mācību priekšmetu “Mājturība un tehnolo-
ģijas”, paaugstinot izglītojamo konkurētspēju un 
motivāciju tālākās profesionālās izglītības apguvē 
kādā no arodvidusskolām;
vaiņodē iespējams izmantot īpašu iespēju – 	−

2015./2016. mācību gadā neklātienē mācīties 7., 
8. un 9. klasē, iegūstot pamatizglītību (programma 
paredzēta tiem, kuri dažādu apstākļu dēļ pārtrau-
kuši mācības un nav ieguvuši pamatizglītību; pie-
dāvājumam nav vecuma ierobežojuma!);
vaiņodes vidusskola aicina mācīties eksternus 	−
vaiņodes vidusskolas 10., 11. un 12. klasē (pašizglītī-
bas ceļā sagatavoties vidējās izglītības iegūšanai).

          Valkas novads 
kopš 2009. gada mācību iestādes valkas novadā nav 
likvidētas, bet nav arī atvērta kāda skola vai bērnu-
dārzs.

valkas novadā darbojas sešas vispārizglītojošās skolas: 
ērģemes, kārķu, ozolu, vijciema un valkas pamatskola 
un valkas ģimnāzija. Novadā ir trīs pirmsskolas izglītī-
bas iestādes (“pasaciņa”, “pumpuriņš” un “gaismiņa”) 
un piecas pirmsskolas grupas (ērģemes, kārķu, ozolu 
un vijciema pamatskolā un valkas novada bērnu un 
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jauniešu centrā “Mice” “Rūķu skola”).

valka kā robežpilsēta izmanto šo priekšrocību arī 
izglītības jomā, jo sadarbībā ar valgas profesionālās 

izglītības centru uzsākta latvijas audzēkņu apmācī
ba igaunijā – kokapstrādes speciālistu (pēc 9. klases) 
un transporta loģistikas speciālistu gatavošana (pēc 
12. klases).

     Varakļānu novads
Nelielajā varakļānu novadā darbojas trīs skolas: varak-
ļānu vidusskola, Murmastienes pamatskola un stir-
nienes pamatskola, un kopš 2009. gada neviena izglītī-
bas iestāde varakļānu novada pašvaldībā nav likvidēta.

stirnienes pamatskolā šajā mācību gadā būs mazāk 
nekā 30 audzēkņu, līdz ar to noris projektēšanas un 
sagatavošanas darbi pamatskolas pārbūvei par ilg stošas 
sociālās aprūpes centru. Šogad plānots rekon struēt 
ēkas pirmo stāvu, nākamajā gadā darbs turpināsies pie 
otrā stāva pārbūves. skola varētu tikt slēgta 2017. gadā.

       Vārkavas novads 
vārkavas novada pašvaldībā kopš 2009. gada ir par 
divām skolām mazāk: Rimicānu pamatskola beidza 
pastāvēt 2009. gadā un vanagu pamatskola – 2012. 
gadā. Šīs skolas netika likvidētas, bet gan reorgani-
zētas: Rimicānu pamatskolas telpās sāka darboties 
Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde, bet vanagos 
– šīs pii filiāle, kā arī vienlaikus ar filiāles atvēršanu 
skolas ēkā tika izveidots informācijas un atbalsta 
centrs “vanagi”. Novadā pēdējo 15 gadu laikā likvidē-
ta viena skola – Arendoles pamatskola – 2002. gadā 
(tās ēkā tagad atrodas saietu zāle un bibliotēka).

skolu ēkas tukšas un izsistiem logiem nav palikušas 
– rimicānos bijušās skolas pirmajā stāvā darbojas 
bērnudārza vecākā grupa (jaunākā ir citā ēkā, pāris 
simtu metru nostāk), otrais stāvs iznomāts ļoti darbī-
gajai biedrībai “dzintars 2007”. biedrība šajās telpās 
ir izveidojusi Rimicānu mūžizglītības centru, apkai-
mes novadpētniecības ekspozīciju, radošo nodarbī-
bu telpu, seno lietu istabu, kā arī trenažieru un aktīvās 
atpūtas telpu.

vanagos skolas vietā pirmsskolas izglītības iestādes 
filiāle jau gadu ir slēgta, bet izveidots informācijas 
un atbalsta centrs, darbojas biedrība “vēlme”, centra 
zālē notiek pašdarbības kolektīvu mēģinājumi un 
kultūras pasākumi.

Neraugoties uz reorganizācijām, bijušās skolas 
jo projām turpina rīkot absolventu un darbinieku 
salidojumus: 2012. gadā Rimicānos notika skolas 100 
gadu jubilejas koncerts un salidojums, bet vanagos 
nupat, augusta nogalē, atzīmēja skolas 95. jubileju. 
Šie pasākumi notiek, lielākoties pateicoties tam, ka 
skolu ēkās joprojām noris dzīvība.

Šobrīd novadā darbojas vārkavas vidusskola 
vecvārkavā, vārkavas pamatskola vārkavā, Rimicānu 
pirmsskolas izglītības iestāde Rimicānos un vārkavas 
novada sporta skola vecvārkavā.
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vecpiebalgas novada pašvaldībā darbojas visas pie-
cas izglītības iestādes un nekādas izmaiņas – palie-
lināšana vai samazināšana – netiek arī plānotas. 

izglītību novadā nodrošina vecpiebalgas vidusskola, 
inešu pamatskola, taurenes pamatskola, dzērbenes 
vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola un skujenes 
pamatskola.

13. augustā vecpiebalgas novada domes priekšsē-
dētāja ella frīdvaldeandersone uz svinīgu godi-
nāšanas pasākumu inešu pilī aicināja gan novada 
izglītības iestāžu audzēkņus, gan pedagogus, lai 
sveiktu bērnus un jauniešus par panākumiem mācī-
bās, sportā un sabiedriskajā dzīvē, bet pedagogus 
– par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā. Šis pasā-
kums pirms jaunā mācību gada sākuma jau kļuvis 
par tradīciju.

     Vecpiebalgas novads

     Vecumnieku novads

         Ventspils novads

kopš 2009. gada vecumnieku novadā likvidētas 
divas izglītības iestādes – 2011. gadā Kurmenes 
pamatskola un 2012. gadā – Bārbeles pamatskola – 
skolēnu kritiskā skaita dēļ. Šobrīd skolu telpas netiek 
izmantotas. pašvaldība šīs ēkas uztur un nodrošina 
siltumu, elektrību, ūdeni un apsardzi.

Līdz ar novada izveidi 2009. gadā izglītojamo skaits 
vecumnieku novadā nepārtraukti samazinās, tāpēc 
pašvaldība domā par esošo izglītības iestāžu refor-
mēšanu. par jaunas skolas vai bērnudārza celtniecību 
nevar būt ne runas.

pagaidām novadā “dzīvas” ir piecas skolas: vecum-
nieku vidusskola, valles vidusskola, Misas vidusskola, skaistkalnes vidusskola un stelpes pamatskola.

ventspils novadā līdz 2009. gadam bija 12 skolas – 
pa vienai katrā pagastā un piltenē, turklāt piltenē un 
Ugālē – vidusskola. 2009. gadā slēdza divas pamat
skolas – ziru un usmas.

Usmas pamatskola aizvien vēl pieder ventspils nova-
da pašvaldībai, bet to izmanto biedrība “cilvēks cilvē-
ka labā”, kas piedāvā īslaicīgus un ilglaicīgus sociālos 
pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām un 
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senioriem. ziru skola šovasar pārdota izsolē biedrībai 
“saules sala”. Šī biedrība palīdz personām ar atkarības 
problēmām, tur izveidota arī haskiju audzētava.

Šobrīd neskaidrs ir jūrkalnes pamatskolas turpmā-
kais liktenis. tajā mācījās 22 audzēkņi, bet augustā 
izskanēja ziņa, ka puse no viņiem mācīsies citviet. Ja 
tā notiks, pašvaldībai būs jālemj, kā rīkoties šādā situ-
ācijā. skolu, kā zināms, pēkšņi slēgt nevar, par šādu 
lēmumu jāpaziņo sešus mēnešus iepriekš.

            Viesītes novads

           Viļakas novads

2009. gadā tika slēgta elkšņu pamatskola viesītes 
novada elkšņu pagastā. telpas šobrīd ir iznomātas 
biedrībai un tiek uzturētas kārtībā. pašvaldība arī 
nodrošina divas darba vietas un maksā algu apko-
pējai un sargam. skolas ēdnīcas telpas tiek izmanto-
tas pasākumiem. Šogad dome piešķīra finansējumu 
jumta remontam, lai ēku saglabātu kārtībā. biedrība 
skolas ēku izmanto arī nometņu organizēšanai.

kādu citu izglītības iestādi likvidēt vai pārveidot 
viesītes novadā nav plānots. taču arī pie jaunas skolas 
vai bērnudārza tik drīz netikt... Jāturpina vien apdzī-
vot pirmsskolas izglītības iestādi “zīlīte” un viesītes 
vidusskolu viesītē un Rites pamatskolu Rites pagastā.

2014. gadā viļakas novadā tika slēgtas Mežvidu un 
kupravas pamatskolas.

Kupravas pamatskolas ēkā šobrīd norisinās tikai 
sporta aktivitātes, un pagasta iedzīvotāji izmanto 
sporta zāli. mežvidu pamatskolas ēkā šāgada 24. 
augustā uzsācis darbu uzņēmums “sRc brasa”, kurā 
tiks nodarbināti 47 cilvēki.

divas dienas vēlāk – 26. augustā novada izglītības, 
kultūras un sporta pārvalde viļakas valsts ģimnāzijā 
organizēja ikgadējo izglītības darbinieku konferen-
ci, kas pulcēja gandrīz simts pedagogu un ciemiņu. 
konferences noslēgumā pateicības vārdus saņēma 
novada skolu direktori, jauniešu iniciatīvu centru 
vadītāji, metodisko apvienību vadītāji, pedagogi, kuri 
uzsākuši darba gaitas novada iestādēs, un jaunie 
skolu direktori. 1. septembrī viļakas valsts ģimnāziju 

uzsāka vadīt sarmīte Šaicāne, bet Žīguru pamatskolu 
– sanita Orlovska.

Nākamā gada plānos kādas izglītības iestādes likvidē-
šana vai pārveidošana viļakas novadā nav paredzēta.
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kopš viļānu novada izveides 2009. gadā neviena 
skola nav slēgta. Šobrīd novadā darbojas dekšāru 
pamatskola, kurā mācās aptuveni 100 audzēkņu, un 
viļānu vidusskola ar aptuveni 500 skolēniem. Lai gan 
audzēkņu skaits abās skolās ik gadu mazliet samazi-
nās, skolas turpina attīstīties, lai uzlabotu programmu 
kvalitāti.

viļānu novada teritorijā atradās viļānu 41. arodvidus-
skola, kas bija slavena ar elektriķu programmas un 
šuvēju un drēbnieku programmas absolventiem, bet 
šobrīd tā ir Rēzeknes tehnikuma filiāle.

Novada teritorijā darbojas arī divas pirmsskolas izglī-
tības iestādes, sporta skola, kas tika izveidota pirms 
diviem gadiem, kā arī viļānu Mūzikas un mākslas 
skola, kas paplašina piedāvāto programmu klāstu. 

kopš pagājušā mācību gada viļānu mūzikas un māk
slas skola piedāvā apgūt neformālās mūzikas un māk-
slas programmas arī pieaugušajiem.

           Viļānu novads 

          Zilupes novads 
zilupes novadā nav likvidēto izglītības iestāžu, tikai 
pasienes pamatskola ir pārveidota par zilupes vidus-
skolas struktūrvienību.

Ar zilupes novada domes 2010. gada 26. marta lēmu-
mu pasienes pamatskola reorganizēta, un kopš 2010. 
gada 1. jūlija izveidota zilupes vidusskolas struktūr-
vienība – pasienes pamatskola. tā atrodas zilupes 
novada pasienes pagasta pasienē 12 km attālumā no 
zilupes vidusskolas un darbojas saskaņā ar zilupes 
vidusskolas nolikumu.

pirms trim gadiem atklāts bērnu un jauniešu centrs 
“zilupe”.

Paldies visiem, kas palīdzēja veidot latvijas pašvaldību skolu kop
ainu 2015. gada 1. septembra priekšvakarā – gan pilsētu un novadu 
domju priekšsēdētājiem un izpilddirektoriem, gan izglītības pārvalžu 
un nodaļu vadītājiem un speciālistiem, gan fotogrāfiju autoriem un šā 
veikuma “virsdiriģentiem” – allaž atsaucīgajiem sabiedrisko attiecību 
speciālistiem!
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27. augustā Rīgā, Melngalvju namā, notika Ata kron-
valda balvas, “solum” balvas un ceļojošās balvas “Lie-
lā pūce” pasniegšanas ceremonija, kurā pedagogi 
saņēma gan valsts prezidenta raimonda vējoņa un 
Ata kronvalda fonda prezidenta Henrika Danusēviča 
apsveikumus, gan diplomus un medaļu ar Ata kron-
valda attēlu, ko veidojusi māksliniece elita viliama, kā 
arī vienreizējo stipendiju.

ata Kronvalda prēmija un balvas šogad piešķirtas 
četriem pedagogiem – Rīgas valsts 2. ģimnāzijas ģeo-
grāfijas skolotājam andrim Ģērmanim, daugavpils 
krievu vidusskolas – liceja krievu valodas un literatū-
ras skolotājai inārai Kudrjavskai, Rīgas 64. vidusskolas 
fizikas skolotājam mārim zariņam un Rīgas zolitūdes 
ģimnāzijas ķīmijas skolotājai Nataļjai Popovai.

vēl četri pedagogi saņēma goda rakstu par nozīmī-
gu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un jaunatnes 
zinātniski pētnieciskā darba organizēšanā un vadī-
šanā – Naukšēnu novada vidusskolas vizuālās māk-
slas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja aiga stiere, 
Āgenskalna valsts ģimnāzijas psiholoģe ieva gaile, 
Rīgas 71. vidusskolas ekonomikas skolotāja, LU eko-
nomikas un vadības fakultātes lektore jeļena Šalkov
ska un daugavpils 13. vidusskolas fizikas skolotājs ju
rijs Kostjukevičs.

Šogad svinīgajā ceremonijā tiks pasniegta arī siA 
“ARN” kopā ar Ata kronvalda fondu nodibinātā “so
lum” stipendija, ko saņēma Latvijas Universitātes bo-
tāniskā dārza botānikas laboratorijas vadītāja lauma 
strazdiņa par ieguldījumu populārzinātniskajā darbī-
bā, iepazīstinot jaunatni ar zinātni.

Ata kronvalda fonds 
arī nosaka labākos 
skolu kolektīvus – pēc 
to audzēkņu sasniegu-
miem kārtējā mācību 
gada mācību priekš-
metu valsts un atklāta-
jās olimpiādēs un sko-
lēnu zinātnisko darbu 
konferencēs. Latvijas 
skolu reitingā izglītības 
iestādes iedala lielajās 

skolās (vidusskolēnu skaits ir vismaz 100 audzēkņi) un 
mazajās skolās, kur vidusskolēnu ir mazāks par 100. 
pirmās divas vispārizglītojošās mācību iestādes katrā 
skolu grupā saņem ceļojošās balvas – “Lielās pūces”. 
Šogad novērtējumā bija iekļautas 89 lielās un 180 ma-
zās skolas.

skolu reitinga “lielā Pūce” augšgalā 2015. gadā ierin-
dojušās šādas skolas:

lielo skolu grupā – •	 rīgas valsts 1. ģimnāzija, Dau
gavpils Krievu vidusskola – licejs, siguldas valsts 
ģimnāzija, Āgenskalna valsts ģimnāzija un Cēsu 
valsts ģimnāzija;
mazo skolu grupā – •	 Daugavpils saskaņas pamat
skola, Daugavpils 13. vidusskola, saldus novada 
pašvaldības Druvas vidusskola, aglonas vidus
skola un Preiļu 1. pamatskola.

sagatavojusi inga jonāne, 
Ata kronvalda fonda izpilddirektore

foto autors: toms Kalniņš, 
Latvijas valsts prezidenta kanceleja

aPsveiCam!
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saruna bērnudārzā:
– Mani atrada kāpostos, jo mans tēvs ir dārznieks.
– Mani atnesa stārķis, jo tēvs ir ornitologs.
– tad jau mani droši vien ielādēja no interneta...

J J J
– Mildiņ, jūs šodien burvīgi izskatāties!
– vai jūs visām skaistām meitenēm tā sakāt?
– Nē, skaistām meitenēm es saku pavisam ko citu...

J J J
– Jāni, tavs domraksts par tēmu “Mans suns” ir pilnīgi 
tāds pats kā tavam brālim. vai tu to norakstīji?
– Nē, skolotāj! Mums taču ir viens un tas pats suns!

J J J
– dārgais, tā gribas kaut ko tīru un gaišu...
– Alu dzersi?

J J J
pie vienas no ieejām paradīzē piestiprināta plāksnīte: 
“vīriešiem, kas visu mūžu bijuši zem sievas tupeles”. 
pie šīs ieejas sastājusies gara rinda. pie blakus ieejas 
uz plāksnītes rakstīts: “vīriešiem, kas nav bijuši zem 
sievas tupeles”, un pie tās stāv tikai viens vientulīgs 
vīriņš. pie tā pieiet pēteris un jautā:
– kāpēc tu te stāvi?
– Nezinu! – tas samulsis atbild. – sieva lika stāties te!

J J J
– klau, vīriņ, varbūt iegādāsimies kādu mājdzīvnieku!
– vai tad ar mani tev nepietiek?
– Nu, nē! tas tomēr nav tas...
– gribi, es varu sākt čurāt virtuvē uz grīdas?

J J J
policists:
– viss dzīvoklis ir savandīts, skapji atvērti, atvilktnes 
izbērtas uz grīdas! Un jūs tikai tagad, pēc divām die-
nām, ziņojat par ielaušanos!
– es domāju, ka vīrs pirms aizbraukšanas komandēju-
mā ir meklējis kaklasaiti.

J J J
Lai kā tu ciemiņu barotu, viņš tik un tā piedzersies.

J J J
sēž divi sirmgalvji. viens saka:
– Atceries, kā mēs jaunībā meitenēm pakaļ skrējām?
– to, ka skrējām, atceros, bet kāpēc – neatceros.

J J J
satiekas zilonis un pele.
– klausies, ziloni, cik tev gadu, ka esi tik liels izaudzis?
– divi gadi.
– dīvaini, man arī! tiesa, es divas nedēļas slimoju...

J J J
– Nu, dzersim kafiju? – ierunājas mājastēvs.
– Labāk jau to, ko dzērām līdz šim! – ieaurojas viesi.

J J J
satiekas divi draugi:
– Uzreiz var redzēt, ka esi apprecējies!
– pēc kā tu to spried?
– visas pogas kārtīgi piešūtas.
– Jā, tas bija pirmais, ko sieva man iemācīja, jau 
medusmēneša laikā! 

J J J
igaunijas zinātnieki atklājuši, ka visvairāk vitamīnu ir 
aptiekā.

J J J
izsalcis students, kāpjot uz piekto stāvu, līdz pēdējam 
sevi mānīja, ka pēc ceptas vistas smaržo tieši no viņa 
istabiņas.

J J J
sieviete iziet pie vīra, cerēdama, ka viņš ar laiku mai-
nīsies. viņa kļūdās. vīrietis apņem sievu, cerēdams, 
ka viņa nemainīsies. Arī viņš kļūdās!

J J J
– dārgā, no šodienas es pārstāju dzert! – vīrs lepni 
paziņo sievai.
– bet kas mani turpmāk laiku pa laikam sauks par 
skaistulīti? – sieva ir neapmierināta.

J J J
cilvēks par 70% sastāv no ūdens, bet gurķis – par 90%. 
Ar vienkāršu matemātiku varam aprēķināt, ka cilvēks 
par 63% ir gurķis. tātad – gurķoties ir visai normāli!

J J J
– kāpēc skumsti?
– Man pasi nozaga!
– policijā biji?
– biju, viņi nav ņēmuši!...

J J J
– Apsveicu, divas meitas esi pie vīra izdevis!
– Meitas – tas nemaz nebija tik grūti! tagad vēl tikai 
jāatrod, kam sievu ieskapēt...

J J J
divas blondas kaimiņienes sarunājas:
– iedomājies, karstais ūdens atslēgts! kā mēs tagad 
trīs dienas dzīvosim?
– es gan to uzzināju laikus un tāpēc sakrāju pilnu 
vannu un vēl divus spaiņus karstā ūdens!

J J J
krītot zvaigznei, Jānis nespēja izvēlēties starp savām 
divām lielākajām vēlmēm, un tagad viņam ir moto-
rollers ar lielām krūtīm.

J J J
Mūsu nacionālā īpatnība – nozagt naudu, kas domāta 
ceļu remontam, nopirkt dārgu auto un sadauzīt to uz 
neremontētajiem ceļiem.



Andris Jaunsleinis,
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