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2018./2019.
mācību gada
sākuma un
beigu datumi
1.—8., 10.—11. klase:
3. septembris—31. maijs.
9. klase: 3. septembris—14.
jūnijs.
12. klase: 3. septembris—21. jūnijs.
1. semestris — no 3. septembra līdz 21. decembrim.
2. semestris: 1.—8. klašu un
10.—11. klašu skolēniem — no
7. janvāra līdz 31. maijam, 9.
klašu skolēniem — no 7. janvāra līdz 9. jūnijam, 12. klašu
skolēniem — no 7. janvāra līdz
16. jūnijam.
Rudens brīvdienas
2018. gada 22.—26. oktobris.
Ziemas brīvdienas
2018. gada 24. decembris—2019. gada 4. janvāris.
Pavasara brīvdienas
1.—11. klase: 2019. gada
11. marts—15. marts.
12. klase: 2019. gada
18.—22. marts.
Vasaras brīvdienas
1.—8. klase un 10.—11.
klase: 2019. gada 3. jūnijs—30.
augusts.

Derīgi zināt
Mācību stundas ilgums ir
no 40 līdz 45 minūtēm, to nosaka izglītības iestādes vadītājs.
Pusdienas:
izglītības iestādei skolēnam
ir jānodrošina iespēja vismaz
reizi dienā saņemt siltu ēdienu,
tam jāparedz vismaz 30 minūšu
starpbrīdis.
Vienā dienā skolēniem
drīkst būt līdz
5 mācību stundām no 1.
klases līdz 3. klasei,
6 mācību stundām 4. un
5. klasē,
7 mācību stundām 6. un
7. klasē,
8 mācību stundām no 8.
klases līdz 12. klasei.
Skolēniem vienā nedēļā
drīkst būt līdz
22 mācību stundām 1. klasē,
23 mācību stundām 2. klasē,
24 mācību stundām 3. klasē,
26 mācību stundām 4. klasē,
28 mācību stundām 5. klasē,
30 mācību stundām 6. klasē,
32 mācību stundām 7. klasē,
34 mācību stundām 8. un
9. klasē,
36 mācību stundām 10., 11.
un 12. klasē.
Profesionālās izglītības
audzēkņiem vienā nedēļā
drīkst būt līdz 36 mācību stundām, ja audzēknis ir vecumā līdz
18 gadiem, ja audzēknim ir 18
un vairāk gadu — drīkst būt līdz
40 mācību stundām.
Skolas somas svars:
skolēniem, kas jaunāki par
9 gadiem — 2,5—3,5 kg;
skolēniem vecumā no 9 līdz
11 gadiem — 3,5—4 kg;
skolēniem vecumā no 12
līdz 13 gadiem — 4—4,5 kg;
skolēniem vecumā no 14
līdz 15 gadiem — 4,5—5 kg;
skolēniem, kam ir 16 gadu
un vairāk — 5 kg un vairāk.

Projekts tapis ar
Valsts reģionālās
attīstības aģentūras
atbalstu no Latvijas
valsts budžeta
līdzekļiem.

Mēs visi kopā varam daudz

Likvidē Priekuļu tehnikuma filiāli Ērgļos
Pārmaiņas izglītībā
r jauno mācību gadu
Madonas reģionā vairs
nebūs vairāku mācību
iestāžu. Arī — profesionālās izglītības apmācības Ērgļos.
Ērgļu Profesionālās vidusskolas
kā suverēnas vienības likvidācija
sākās pirms trim gadiem, kad to
pievienoja Priekuļu tehnikumam.
Trīs mācību gadus šādā formā vēl
tika īstenotas skolas izglītības programmas, taču jaunajā mācību gadā
darbs profesionālās izglītības jomā
Ērgļos vairs nenotiks.
Pārmaiņas 2015. gadā bija saistītas ar valdības lēmumu, ka nelielās (300 un mazāk izglītojamo)
profesionālās izglītības iestādes ir
nododamas pašvaldībām vai tās var
nodot (pievienot) citai profesionālās izglītības iestādei — kompetences centram.
Skolas ilggadējais vadītājs Andris Spaile laikrakstam neslēpa, ka
notikušais skar visus. Jautāts par
skolas pedagogiem, Andris Spaile
atklāja, ka skolotāji ir atraduši
iespēju darboties privātuzņēmēju
jomā, strādās citu vadītos uzņēmumos, daļa kā pedagogi brauks
uz Priekuļu tehnikumu. Andris
Spaile pats Bulduru Dārzkopības
vidusskolā palīdzēs ieviest Arboristu
programmu. — Žēl, ka neviens nav
uztvēris ideju par koka ēku un zemes enerģijas ēku būvniecību, līdz
ar to programma „Guļbūves” Latvijā
netiks turpināta, — komentēja Andris Spaile. — Uz Priekuļiem pāries
programma „Namdaris” un „Jumiķis”, uz Bulduriem — programma
„Arborists”.
Andris Spaile Ērgļu profesionāli
tehnisko vidusskolu vadīja kopš
1989. gada. Viņš apzinās, ka apmēram sešas programmas, kādu līdz
tam profesionāli tehniskās izglītības
jomā Latvijā nebija, Ērgļos arī radās:
— Audzēkņu skaits mums nekad
nav bijis liels — 200, 280 jauniešu,
un šādas mazas skolas plānotājiem
nepatīk. Nevar kļūdīties, veicot
reformu lielpilsētā. Tur apkārt ir
cilvēki, bērnu netrūkst. Cits jautājums, vai lielpilsētas skola sniedz
inovatīvu pieeju. Iespējams, mūsu
izlolotā programma par koka ēku
un zemes enerģijas ēku celtniecību

A

Izglītības iestādes mācību telpas un kopmītnes jaunajā mācību gadā Ērgļos vairs netiks izmantotas. Reforma
malusi lēni, bet pamatīgi.

Andris Spaile Ērgļu profesionāli tehnisko vidusskolu vadīja kopš
1989. gada.
AGRA VECKALNIŅA foto
Latvijā bija par agru, par ātru uzsākām šo jautājumu celt, jo cilvēki vēl
neaizdomājās par šādu ēku perspektīvu. Pēc laika citā vietā un citiem,
jādomā, tas izdosies.
Jautāts, kas pēc likvidācijas
notiks ar mācību iestādes ēkām,
infrastruktūru, Andris Spaile sacīja:

— Mēģinājām runāt ar Ērgļu novada
pašvaldību, bet tam rezultāta nebija.
Kā pašvaldības domes deputāts aicināju domniekus izsvērt un izanalizēt
Ērgļu novada izglītības iestāžu struktūru vispār. Šādas kopīgas analīzes
nav bijis, un nav plānu, kā Ērgļiem
piesaistīt skolu audzēkņus. Lēmums

ir tāds, ka Ērgļu profesionālās
skolas objektus neizmantos, tos
pašvaldība nepārņems (izņemot
skolas slēpošanas trasi). Skumji,
ka novada pašvaldības vadītājs līdz
mūsu skolai tā arī neatnāca. Biju
iedomājies, ka skolas ēkās varam
turpināt pieaugušo izglītību, veidot
tur apmācību centru un tā ietvaros
saglabāt koka ēku programmu, arī
jumiķu programmu (šī programma
nāca ļoti smagi — trīs gadus pieteikumu nebija, tad lēnām „aizgāja”).
Tas nenotika.
Vadītājs piebilda, ka par ēkām
atbildīgs ir Priekuļu tehnikums,
pēc attiecīgā laika šīs ēkas, visdrīzāk, tiks atdotas akciju sabiedrībai
„Valsts nekustamie īpašumi”, lai tās
tirgotu, pārdotu. — Darbnīcas un
skolas viesnīca bija siltināta, siltuma
enerģiju tērēja maz. Ventilācija ēkā
bija laba, varēja uz turieni pārcelt
kaut pansionātu. Ko tur vairs prātot,
kā saka Ērgļu novada pašvaldības
vadītājs Guntars Velcis — „Ir tā, kā
ir”, — komentāru noslēdza Andris
Spaile. 

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola darbu
uzsāk jaunā statusā – kā struktūrvienība
No mūsu reģiona skolām jaunajā mācību gadā jaunā statusā
darbosies Jāņa Zālīša Sausnējas
pamatskola, savukārt Mārcienas
sākumskolas Latvijas izglītības
kartē nebūs vispār.
Sausnējas pamatskola kļūs par
Ērgļu vidusskolas struktūrvienību
ar programmas īstenošanas adresi
„Rīti”, Sausnējas pagasts.
Jautāta, kā darbs Sausnējas skolā ritēs turpmāk, Ērgļu vidusskolas
direktore Inese Šaudiņa (attēlā)
pastāstīja: — No 1. augusta Jāņa
Zālīša Sausnējas pamatskola ir pievienota Ērgļu vidusskolai. Pavasarī,
tiekoties ar skolēnu vecākiem un
pārrunājot, kā labāk risināt skolu
apvienošanas jautājumus, viena
ideja bija tāda, ka Sausnējā darbotos 1.—6. klase, bet 7.—9. klase,

ņemot vērā, ka skolēniem jāapgūst
datorzinību mācību priekšmeti un
ir nepieciešama atbilstoša materiāli
tehniskā bāze, kā Sausnējā nav, pievienotos Ērgļu vidusskolai. Vecāku
lūgums bija ļaut 9. klasei — asto-

ņiem skolēniem — jaunajā mācību
gadā pabeigt skolu uz vietas. Līdz
ar to 2018./2019. mācību gadā
Sausnējas pamatskolas 8.—9. klase
apvienotā klašu komplektā mācības
turpinās un pabeigs Sausnējā, bet
7. klases audzēkņus aicinām uzsākt
mācības Ērgļu vidusskolā. Ir trīs 7.
klases skolēni Sausnējā, kuri uz
mācībām pie mums varētu ceļot.
Lai šī ceļošana būtu netraucēta, ir
sakārtota autobusu satiksme. Ērgļu
vidusskolai nav sava autobusa, kas
vadātu bērnus, bet esam vienojušies, un ir sakārtota sabiedriskā autobusu satiksme. Pulksten 8 Sausnējas bērni izbrauks no Sausnējas,
pulksten 8.30 viņi būs Ērgļos un tiks
pievesti pie pašas skolas, lai stundu
sākums netiktu kavēts. Nākotnē
ir doma, ka Sausnējā darbotos

sākumskola, 1.—6. klase.
Kādēļ Sausnējas pamatskola
tika pievienota Ērgļu vidusskolai?
Uz šo jautājumu Ērgļu vidusskolas
direktore atbildēja: — Tāpēc, ka no
jaunā mācību gada finansējums,
kas seko skolēnam, nonāk skolā uz
vietas un Sausnējas pamatskola ar šo
finansējumu skolēnu nepietiekamā
skaita dēļ vairs nespēj izpildīt izglītības programmu, nespēj nodrošināt
skolotājiem darba algas, pat ja skolēni tiek apvienoti klašu komplektos.
Tāpēc turpmāk dzīvosim kā viens
vesels, kā viena izglītības iestāde.
Vaicāta, vai skolas direktore
jaunā mācību gada sākumā — 3.
septembrī — būs arī Sausnējā, Inese Šaudiņa atbildēja: — Protams,
jo tā ir jābūt. Tas nav apspriežams
jautājums. 
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Sarežģīts, bet vērtīgs laiks Jēkabpils
agrobiznesa koledžas struktūrvienībā
Pusotru gadu Barkavas Profesionālā vidusskola darbojas kā
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
struktūrvienība. Pieņemot pārmaiņu izaicinājumu, skola ir
izdzīvojusi un neatslābstoši domā
par attīstību nākotnē.
— Sākums bija sarežģīts, jo viss
bija jāveic no jauna, — raksturojot
pārejas posmu, atzina Skaidrīte
Zepa, struktūrvienības vadītājas vietniece izglītības jomā. — Mums vajadzēja pielāgoties Jēkabpils prasībām,
atkāpties no savām, sadzīvot, atrast
kopīgus jautājumu risinājumus.
Tagad varu teikt, ka ir izveidojusies
stipra komanda un varam lepoties
ar sasniegumiem. Mūsu skolā notika
republikas būvnieku konkurss, kur
guvām labus rezultātus, esam piedalījušies konkursā „Profs 2018” —
Jēkabpils komanda ieguva pirmo
vietu, mūsu struktūrvienība — otro.
Lauksaimniecības konkursā, ko
organizēja Zemkopības ministrija,
ieguvām otro vietu, un jaunieši balvā
guva iespēju doties ekskursijā 400
eiro vērtībā.
Šogad plānojam ieviest jaunas programmas, pašreiz turpinās
audzēkņu uzņemšana jaunajam
mācību gadam. Lauku īpašumu apsaimniekotāju vietā nākusi programma „Augkopība, augkopības tehniķis” — tā ir tā pati lauksaimniecības
programma, iekļaujot apmācībā
meliorācijas pamatus, bioloģisko
lauksaimniecību. Veiksmīgi esam
piedalījušies Jauniešu garantijas
programmās — projekts tuvojas
nobeigumam, šogad vēl atļauts
uzņemt jauniešus ar vidējo izglītību
mūsu viengadīgajās programmās.
Tā kā Barkavā ar ļoti labu materiāli
tehnisko bāzi bija programma „SPA
speciālists”, uz tās pamata esam
izstrādājuši jaunu programmu „Dekoratīvā kosmētika ar kvalifikāciju
„Vizāžists””. Tā būs moduļu programma, ceru, ka jaunieši novērtēs.
Domājam par jaunām programmām
tūrisma jomā ar SPA elementiem,
bet tie ir nākotnes sapņi, jo valstī
šādām programmām nav standarta.
Vispirms pašiem ir jāizstrādā programmas standarts, materiāli tehniskā
bāze mums ir, tad jāveido programma. Ir uzsāktas sarunas ar Latvijas
Darba devēju konfederāciju, Latvijas
tūrisma informācijas organizāciju
asociāciju, mūsu ideja ir akceptēta,
tikai jāvirza uz priekšu.
Jūnijā skolu pabeidza vairāk
nekā 50 absolventu. Apmēram šāds
skaits audzēkņu būtu jāuzņem jaunajā mācību gadā. — Vislabāk komplektējas programma „Viesmīlības
pakalpojumi” un „Apdares darbu
tehniķis”, — novērojumos dalījās
Skaidrīte Zepa. — Iespējams, daudzus mulsina jaunās programmas

Fakti par mācību
iestādi

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības vadītājas
vietniece izglītības jomā Skaidrīte Zepa aicina jauniešus izvērtēt mācību
iestādes piedāvājumu jaunajam skolas gadam.

Šobrīd Jēkabpils Agrobiznesa
koledžas Barkavas struktūrvienībā mācās 220 audzēkņu,
plānots uzņemt vēl 50 jauniešu. Uzņemšana ilgs līdz
augusta beigām, bet prakse
rāda, ka audzēkņu rotācija
turpinās vēl visu septembri.
Skolā ir kopmītnes (maksa —
5 eiro mēnesī). Valsts budžeta programmām paredzēta
stipendija, kas aktīvajiem un
talantīgajiem audzēkņiem ir līdz
pat 160 eiro mēnesī.
Mācību iestādē strādā 30 pedagogu, no tiem daudzi savu
darbu veic amatu apvienošanas
kārtībā.

Līdz ar 1. septembri Latvijā
likvidēs 25 izglītības iestādes,
liecina Izglītības un zinātnes
ministrijas mājaslapā ievietotā
informācija. Tāpat vairākās pašvaldībās, ņemot vērā nepietiekamo skolēnu skaitu, no kura
lielā mērā atkarīga skolotāju
atlīdzība, vidusskolas daudzviet
pārtaps par pamatskolām, bet
pamatskolas — par sākumskolām
Pedagogi pašvaldībās, kur
skolas likvidē un tiek izpildīta
noteiktā skolotāju-skolēnu skaita
proporcija klasēs, saņems naudu
no valsts budžeta tēriņiem neparedzētiem līdzekļiem.
Kopumā aprēķināts, ka, optimizējot skolu tīklu, pēdējo trīs
gadu laikā ietaupīti aptuveni 3,4
miljoni eiro, no tiem trešdaļu plāno izmaksāt jau šogad. Izdevumu
sadalījums pa pašvaldībām tuvākajā laikā vēl jāatbalsta valdībā.
Naudas sadales princips bijis
tāds, ka šo naudu saņem pašvaldības, kurām vai nu skolēnu-skolotāju proporcija atbilst Ministru kabinetā noteiktajai, vai arī kuras ir
spērušas būtiskus soļus, — apliecina izglītības un zinātnes ministrs
Kārlis Šadurskis. Lai saņemtu 680
eiro algu par likmi, kas ir pašreiz
likumā noteiktā zemākā pedagogu
mēnešatlīdzība par pilnas slodzes
darbu, skolām un pašvaldībām
jāspēj izpildīt kritērijus.
Atkarībā no pašvaldības izmēra un iedzīvotāju skaita mācību
iestādēm jāievēro konkrēta skolotāja pret skolēniem skaita proporcija. Tomēr daudzviet Latvijā
šie kritēriji arī pēc skolu slēgšanas
nav izpildāmi.

Programmas
tiks pārņemtas

Karjeras dienas ietvaros skolas audzēkņi un pedagogi atklāj Barkavas struktūrvienībā iemācīto.
AGRA VECKALNIŅA foto
„Augkopība, augkopības tehniķis”
nosaukums.
Jautāta par audzēkņu dzimto
pusi, skolas pārstāve neslēpa, ka
puse skolēnu ir Madonas novada
jaunieši, otra puse nāk no citiem
Latvijas novadiem — Jēkabpils, Gulbenes, Preiļiem.
— Piedāvājam programmas arī
nedzirdīgajiem jauniešiem, kādreiz
pēc tām bija liels pieprasījums.
Šogad mācībām uz Būvdarbu programmu pieteicies viens nedzirdīgs
jaunietis, — komentēja iestādes
pārstāve.
Kad ierunājāmies par pašvaldī-

bas lomu skolas pārmaiņu laikos,
Skaidrīte Zepa akcentēja Madonas
novada pašvaldības sniegto atbalstu:
— Gan iepriekšējais novada domes
priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters,
gan tagadējais pašvaldības vadītājs
Agris Lungevičs vienmēr mūs ir stiprinājuši. Pašvaldība piedalījās mūsu
mācību iestādes sporta spēlēs, kopīgi
risinām problēmjautājumus, cīnāmies par otras ēkas siltināšanas projektiem. Tāpat pašvaldības izglītības
nodaļa informē un mūsu pedagogus
iesaista skolotāju tālākizglītošanas
kursos, kopīgi plānojam centralizēto
eksāmenu norisi. Kaut gan neesam

pašvaldības skola, nejūtamies atrauti
no vietējās varas, dalāmies, sadarbojamies. Pašvaldība skolas audzēkņiem, kuri deklarējušies Madonas
novadā, maksā brīvpusdienas.
— Ja esi viens saimnieks savā
skolā, tas ir pavisam cits stāsts.
Nevaru teikt, ka sadarbībā ar jēkabpiliešiem veidojies slikts produkts,
taču līdzekļi vairāk tiek virzīti uz
centru. Ar visu to uzskatu, ka mūsu
pedagogiem algas ir labas, samazinājums skāris administrācijas sektoru,
bet pusotrs gads, kaut sarežģīts,
bijis ļoti vērtīgs, — atzina Skaidrīte
Zepa. 

Mārcienas sākumskola beigusi pastāvēt
Pērn Mārcienas skola atzīmēja
165 gadu jubileju, taču šis bija
skolas pastāvēšanas noslēdzošais gads. Madonas novada
pašvaldības dome pieņēma lēmumu Mārcienas sākumskolu
likvidēt.
Pašvaldības izglītības nodaļas
vadītāja Solvita Seržāne komentēja, ka lēmums ir pamatots ar
demogrāfisko situāciju Mārcienas
pagastā un izglītojamo skaita strau-

Reforma
izglītībā skar
visu Latviju

jo samazinājumu skolā, apvienoto
klašu īpatsvaru, kā arī Ministru kabineta noteikumiem, kas turpmāk
liedz pārdalīt valsts mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai citām
izglītības iestādēm.
Ikvienā vietā skolas pastāvēšanas pamatnosacījums ir bērni,
kuri mācās konkrētajā skolā. Mārcienas gadījumā viena no krīzes
pazīmēm bija tā, ka divas trešdaļas
no pagastā deklarētajiem bērniem,

kuri varētu mācīties vietējā sākumskolā, dažādu apsvērumu dēļ
mācījās citās izglītības iestādēs.
Skola ar 20 bērniem un, raugoties
uz nākamo mācību gadu, — 15
vai 16 bērniem diemžēl nebija
dzīvotspējīga.
Vispārējās izglītības iestādes
„Mārcienas sākumskola” likvidēšana noslēdzās 31. jūlijā. Novada pašvaldības deputāti nolēma
Mārcienas sākumskolas izglītības

programmu īstenošanu nodot:
pamatizglītības pirmā posma
(1.—6. klase) — A. Eglīša Ļaudonas vidusskolai (izglītojamie brīvi
izvēlas mācību iestādi izglītības
turpināšanai), savukārt pirmsskolas izglītības programmu —
Bērzaunes pagasta pirmsskolas
izglītības iestādei „Vārpiņa”, nodrošinot pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanu Meža ielā
23, Mārcienas pagastā. 

Pēc Madonas novada deputātu
lēmuma pārmaiņas skārušas arī
Madonas vakara un neklātienes
vidusskolu, kas pievienota Madonas pilsētas vidusskolai.
Madonas novada pašvaldības
izglītības nodaļas vadītāja Solvita
Seržāne komentē, ka lēmums
pieņemts nelielā skolēnu skaita
dēļ un tādēļ, lai pedagogiem varētu nodrošināt lielākas algas, jo
šobrīd skolai nepietiek līdzekļu
gan atlīdzības celšanai, gan administrācijas uzturēšanai.
Vakarskolas direktore Varvara
Maksimčika savas profesionālās gaitas izlēmusi beigt, kas arī
kalpoja kā iegansts abu skolu
apvienošanai.
Mācību gada izskaņā Madonas
vakara un neklātienes vidusskolu apmeklēja ap 50 audzēkņu,
viņi pārmaiņas īpaši neizjutīs, jo
izglītības iestāde jau atradās Madonas pilsētas vidusskolas telpās
un jauniešus apmācīja šīs skolas
pedagogi.
Uzmanību piesaista pētījuma
„Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”
autoru viedoklis — viņi Madonas
novada pašvaldībai ieteikuši attīstīt pilsētā esošo vidusskolu un
ģimnāziju, bet par pamatskolu
rekomendējuši pārveidot Ļaudonas vidusskolu nelielā audzēkņu
skaita un zemā obligāto centralizēto eksāmenu indeksa dēļ.
Atvērumu sagatavoja
INESE ELSIŅA

