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Sirsnīgs sveiciens visiem Skolotāju dienā! 
 

Skolotāju diena tiek atzīmēta vienlaikus ar Ražas svētkiem. Tādēļ novēlu – lai labi 
padarīta darba, ievāktas ražas un pateicības gaisotne apņem mūs arī Skolotāju dienā! 

Paldies par jūsu izturību, sadarbību, savstarpēju atbalstu, gudrību, izdomu, ātru 
reaģēšanu uz pārmaiņām, jaunu pieeju meklēšanu un apgūšanu, ko no mums visiem prasa 
šis darba cēliens. Tas iezīmējās ar sarežģītos apstākļos uzsāktā modeļa „nauda seko 
skolēnam” īstenošanu, gan izmainot Latvijas skolu tīkla karti, gan plānojot skolas gaitu 
sākumu no sešu gadu vecuma, gan mācoties dzīvot samazinātu finanšu līdzekļu apstākļos, 
gan veicot citus nozīmīgus darbus. Šīs pieminētās īpašības mums būs ļoti nepieciešamas arī 
visu 2009./2010. mācību gadu. No sirds ticu, ka jūs, godājamie pedagogi, spēsiet saglabāt 
izglītības sistēmas stabilitāti, kā to esat varējuši līdz šim, veiksiet rezultatīvu darbu arī 
jaunajos apstākļos, un šajā atbildīgajā laikā esmu kopā ar jums. No savas puses darīšu visu, 
lai pilnveidotu finansēšanas principu „nauda seko skolēnam” un lai skolotāja atalgojums 
kļūtu konkurētspējīgs.  

Piekritīsiet, ka ir tikai viens veids, kā kaut ko jaunu iemācīties un tas ir darot, bet šo 
gudrību jūs jau lieliski zināt, jo to ikdienā mācāt saviem audzēkņiem. Jaunu izaicinājumu un 
jaunu iespēju laikā ļoti daudz varam mācīties cits no cita, moderno tehnoloģiju laikmetā to 
darot arī neklātienē. Tādēļ aicinu apmeklēt skolu interesantās un iedvesmojošās mājas lapas 
un līdzās informācijai nodrošināt sev optimisma devu, lasot gan par ikdienas darbiem, gan 
arī par svētku svinēšanu, izpildot kādu amizantu testu vai uzjautrinoties par anekdoti. 

Atbalstoša, labestīga gaisotne skolā un klasē dod labvēlīgāko fonu zināšanu un 
prasmju apguvei. Šī rudens bagātīgās ābolu ražas laikā to var apliecināt arī ar veselīgu ābolu 
uz sola stūra vai kopā sanākšanu klasē, rezultātā savstarpēji nostiprinot spējas, kas dara mūs 
patiesi cilvēcīgus. „Es tev palīdzēšu, es tevi atbalstīšu!” – to šodien svarīgi dzirdēt un sajust 
gan bērnam, gan pieaugušajam.  

No sirds vēlu, lai ikvienam no mums būtu gan tālākais un arī tuvākais mērķis, gan 
prasmes šķēršļu pārvarēšanai, kļūdu un neveiksmju pozitīvai uztveršanai un pārvēršanai 
mācībā, panākumu gūšanai darbībā un katra sasnieguma atzīmēšanai, lai kopumā iegūtu 
degsmi un spēku mērķa sasniegšanai. Novēlu ikvienam skolotājam pašam īstenot šo pozitīvo 
programmu un nodot to tālāk saviem audzēkņiem. Tā kopīgiem spēkiem panāksim, lai 
ikviena skola kļūtu piemērota katra bērna spējām un vajadzībām, kas ir pamats 
gandarījumam skolotāja darbā.   
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