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Domājot par skolas muzejiem un to misiju bērnu un jauniešu izglītošanā 

un audzināšanā, zīmīga ir atziņa, ka „mēs saviem bērniem atstājam 

mantojumā tikai divas lietas – saknes un spārnus” (Modings Kārters). 

Muzejnieki un novadpētniecības entuziasti dara svētīgu darbu, stiprinot 

jaunajā paaudzē piederības un patriotisma jūtas, rosinot izzināt savas ģimenes, 

dzimtas, novada, pilsētas un valsts tradīcijas, vēsturi un cilvēku likteņstāstus, 

dabas un kultūras bagātības. Skolas muzejā tiek radītas iespējas skolēniem 

iesaistīties mūsu kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanā, saglabāšanā un 

pilnveidošanā, piedalīties skolas un dzimtās puses sabiedriskās un kultūras 

dzīves veidošanā.  

Muzeja pedagogu uzdevums ir ne tikai iepazīstināt skolēnus ar 

vēsturiskajiem faktiem, notikumiem, lietām un rosināt viņus izzināt un pētīt 

pagātni, bet arī mudināt dokumentēt šī brīža dzīvi klasē, skolā, dzimtajā pusē, 

novadā. Atstātās liecības mudinās nākamās paaudzes saglabāt un turpināt 

tradīcijas, apgūt labo pieredzi, stiprinās piederību un iedvesmos tālākai dzīvei 

un darbam. 

Lai radošs, pozitīviem pārdzīvojumiem un 

piedzīvojumiem bagāts, darba, veiksmes un izdošanās 

piepildīts 2014.gads! 

Astra Aukšmuksta 

Valsts izglītības satura centra 

Interešu izglītības un audzināšanas  

darba nodaļas vadītāja 

 

 

Skolas muzeja izveide ir radošs process, kura pamatā vajadzētu būt skolēnu organizētai 

darbībai, īstenojot dažādu projektus un programmas, apgūstot praktisku ievirzi muzeja darbā, 

pētniecībā, padziļinot savas zināšanas kultūrvēsturē.  

Vērojot skolu muzeju darbu Latvijā, izkristalizējas daži nozīmīgākie uzdevumi, kurus 

būtu nepieciešams veikt, domājot par muzeja darba attīstību: 

- krājuma izvērtēšana un sakārtošana, definējot konkrētā muzeja prioritāros darbības 

virzienus  un veicot materiālu atlasi un sistematizēšanu, kā arī iespēju robežās 

nodrošinot pareizus krājumā esošo vienību uzglabāšanas apstākļus; 

- muzejpedagoģijas ideju  aktualizēšana izglītības iestādē, īpaši akcentējot skolas muzeja 

vērtību un krājuma izmantošanas iespējas izglītības procesā, t.sk., mācību priekšmetu 

apguvē, audzināšanas darbā, dažādās skolas aktivitātēs; 

- aktīvāka, motivējošāka un lietderīgāka skolēnu iesaiste, t.sk., skolēnu pašpārvaldes 

lomas palielināšana skolas muzeja darbā, padarot to dzīvu, interesantu, pazīstamu un 

pieejamu ikvienam izglītības iestādē. 

Skolu muzeju aktīvai un pilnvērtīgai darbībai ļoti nozīmīga ir skolas administrācijas 

un vietējās pašvaldības izpratne un sniegtais atbalsts, jo tikai viena skolotāja labā griba 

nespēs nodrošināt muzeja ilgtspējīgu attīstību. 

Novēlu ikvienam muzeja pedagogam saprotošu 

administrāciju, personīgo viedumu un radošo garu muzeja 

veidošanā, un iniciatīvas bagātus, darboties gribošus un aizrautīgus 

audzēkņus! 

Evija Pelša 

Valsts izglītības satura centra 

Interešu izglītības un audzināšanas darba  

nodaļas vecākā referente 

 

 

 

Jaunie un senie kolēgas! 

Pateicamies visiem, kas turas kopā ar Skolu muzeju 

biedrību par atbalstu, par to, ka darat nekurnot, un darbā 

rodat prieku. Pilsoniskā sabiedrībā biedrībām ir īpaša 

loma valsts dzīvē. Latvijas valsts jubilejā muzejniekus 

aicinājām strādāt mācību procesā ar krājumu. Skate 

parādīja katra muzeja pozitīvo veikumu. 

Pateicamies par to, ka uzturat savu identitāti, savu 

novada patriotismu un nezaudējat saikni starp 

paaudzēm. Tuvākais uzdevums- pievērsties personībām, 

kuras cauri laikiem ir atstājušas dziļas pēdas savas skolas 

un valsts vēsturē. Skolu tāpat kā valsti slavenu dara tikai 

cilvēki. Skola un sabiedrība izaudzina cilvēkus, kuri ar 

darbu bagātina valsti, kuriem tuvas ir tautas vērtības, kas 

ir rīcības cilvēki, kuri vērtē savu brīvību, patstāvību, 

atbildību. Muzeju dienu izstādes aicinam veltīt izcilajiem 

pedagogim un skolas sasniegumiem. 

Nākamajam cēlienam vēlam katram muzejniekam 

veselību, dzīvesprieku, veiksmi darbā un mājās 

mieru. 

SMB valde  

 

 



Gatavojoties Latvijas Valsts jubilejai 

Jaunas idejas un aktivitātes Valmieras un novadu muzejniekiem 

 Svētku laiks pavadīts, gūtas jaunas atziņas un smelta pieredze muzeja aktīva un 

novadpētnieku darbā. 2013. gada nogalē Valmieras Viestura vidusskolā durvis vēra skolas 

vēstures istaba. Skola, kura bagāta skaistām skolēnu teātra „Sprīdītis” tradīcijām un senu skolas 

vēsturi. Vēstures krājumu veidot uzsāka skolotāji- entuziasti Helmuts un Jautrīte Ozoli. 

Mūsdienīgu pieeju skolas vēstures apkopošanā uzsācis skolas absolvents, pedagogs Māris 

Lapsiņš, beidzis aktīvās darba gaitas, bet tagad uzņēmies glabāt un apkopot vēsturi. Skolotājs 

apkopo absolventu un skolotāju atmiņas, veido fotogrāfiju kolekciju, lai pēc gadiem varētu 

atpazīt spilgtas personības, skolas patriotus, labvēļus un aktīvus cilvēkus. Valmieras 

novadpētniecības darba vadītāji kārtējā seminārā viesojās Viesturskolā un iepazinās ar jauno 

vēstures istabu. 

Janvāris- barikāžu laika atceres mēnesis. Valmieras Valsts ģimnāzijas muzeja aktīvisti 

organizēja un novadīja pasākumā Valmierā pie Barikāžu piemiņas akmens Pasākuma laikā 

izskanēja 1939. gada skolas absolventa, Latvijas patriota, barikāžu dalībnieka dzejoli, kas rakstīts Vecrīgā, janvāra dienās, tika nolasītas vairākas atmiņas. 

Atmiņās dalījās piemiņas akmens idejas autors, barikāžu dalībnieks- Aleksandrs Melngāršs, Valmieras domes priekšsēdētājs Inesis Boķis un Valmieras Valsts 

ģimnāzijas direktors Jānis Zemļickis. Vēstures stundās, kuras vadīja Ineta Amoliņa, skolēni ieklausījās 1991. gada janvāra radio ierakstu fragmentos un 

valmieriešu atmiņu stāstos par barikādēm. Muzeja aktīvisti viesojās Valmieras sākumskolā, kur novadīja patriotisma stundu 4. klašu audzēkņiem. Mazajiem 

klausītājiem skolēni pastāstīja par vēstures pētījumiem par barikāžu laiku un dalībniekiem, skatījās fragmentus skolēnu veidotais filmai- „ Ārstes Ingas 

Bauskas atmiņas par Barikāžu laiku”.Janvāra notikumi tika pieminēti arī Kauguru pamatskolā, pasākumus vadīja Inese Ločmele. Notika pasākums skolas 

pagalmā, kur skolas skolēni pulcējās pie piemiņas ugunskura. Vēstures stundas vadīja Valmieras muzeja vēsturniece Ingrīda Zīriņa. 

Kocēnu pamatskolas novadpētnieki un skauti 20. janvāra rītā bija atbildīgi par ugunskura iekuršanu, jo nākot uz skolu, katrs skolēns nesa malkas šķilu, 

lai ieliktu kopīgajā ugunskurā. Vēstures stundās nedēļās garumā tika veidota barikāžu laika atmosfēra īpaši iekārtotā muzeja klasē, stundas vadīja Elga Olmane. 

Valmieras Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja un vēstures skolotāja Ineta Amoliņa 

Rīgas muzejnieki „Tīreļpurvā” 

Rīgas izglītības iestāžu muzeju padomes no 17 skolām, skaitā 103 muzejnieki, praktiska’nodarbībā “Tīreļpurvā” iepazinās ar tā laika notikumiem. 

Nodarbību ar saviem kolēģiem vadījā Mārtiņš Mitenbergs. Autobusus apmaksāja Rīgas Dome. Skolnieki šo pasākumu novērtēja kā gada labāko. Sakarā ar to, 

ka fotoaparāti līdzi bija Rīgas 25. Vidusskolai, Rīgas 28.vidusskolai un Rīgas 33. vidusskolai, viņi iemūžināja notiekošo, bet ne visu. „Mēs gribēsim vēl 

piedalīties Kara muzeja pasākumos”, vērtēja Rīgas 33.vidusskolas muzeju pedagoģe D.Kapusta. 

 

     

    

    

    

 

 

     

 

 

 

Jēkabpils Valsts ģimnāzija 

  Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolas muzejs ir tās dzīvesstāsts. Pirmais 

skolas muzejs pārtop par Jēkabpils novadpētniecības muzeju, tagadējais 

skolas muzejs atklāts 1977.gadā. Darbības pamatvirziens ir skolas 

vēstures dokumentēšana. Muzejs ir pieejams visiem interesentiem, tiek 

organizētas tikšanās ar skolas absolventiem, ekskursijas, piedalāmies 

konkursos. Muzejs turpina uzkrāt materiālus, turpina attīstīties. Par 

pēdējo gadu tradīciju pēc skolas arodkomitejas iniciatīvas, sadarbībā ar 

skolas skolotāju kolektīvu, izmantojot skolas muzeja arhīva materiālus, ir 

kļuvusi rakstu cikla veidošana par bijušajiem skolotājiem – jubilāriem 

vietējā presē, to portretējumi. Viens no pēdējiem ir par skolas muzeja veidotāju skolotāju Ausmu Buku. 

Šajā mācību gadā kopā ar Jēkabpils novadpētniecības muzeju piedalāmies projektā „Latvijas Tautas frontei – 25”. Tika organizēts konkurss, tikšanās, 

apmeklējām pilsētas muzeju, organizējām ekskursiju uz Rīgu, lai iepazītos ar Tautas frontes, Okupācijas un O.Vācieša muzeju. Mācību gada laikā plānojam 

izdot radošo darbu žurnālu. 

Stella Mekša, JVĢ muzeja vadītāja 



 

 

  

Skolu muzeju biedrības konkurss- skate  

„Latvijas vēstures akcenti skolā” 
Veikumu rādīja Skolu muzeju padomes sekojošās jomās- reportāža, muzeja krājuma izmantošana 

mācību procesā, „Skola Latvijas Brīvības cīņās” vai Latvijas Republikas atjaunošanā, muzeja diena skolā un 

muzeja padomes darba prezentācija. 

Darbu vērtēja profesionāla un neatkarīga žūrija- Reportāžu – Anita Šmite, žurnāla „Skolotājs” redaktore, 

Muzeja krājumu – Gundega Dreiblate, Latvijas Kultūras ministrijas muzeju un vizuālās mākslas referente, 

Brīvības cīņas (plakātus) – Mārtiņš Mitenbergs, Latvijas Kara muzeja informātikas nodaļas vadītājs, Muzeju 

dienu skolā – Inga Cimiņa, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja, Muzeja darb a prezentācija – 

Evija Pelša, Izglītības un Zinātnes ministrijas Valsts Izglītības un satura departamenta referente. 

Skates noslēgums bija Latvijas Kara muzejā. 

Pasākumu atklāja Skolu muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Zinaida Soboļeva. Pēc himnas 

dalībniekus sveica Rīgas Domes Izglītības Kultūras un Sporta departamenta, Sporta un jaunatnes 

pārvaldes interešu izglītības programmu vadītāja Irina Jākabsones kundze. 

 

IZM VIS centra atzinības raksti bija piešķirti „Sveicot Latvijas Republikas 95. gadadienā par patriotismu 

un valstiskās identitātes stiprināšanu”- Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta komitejas vadītājai Eiženijai 

Aldermanei, Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta, Sporta un jaunatnes pārvaldes interešu 

izglītības programmu vadītājai Irina Jākabsonei, Bērnu un jauniešu centra „Rīgas skolēnu pils” direktoram Jurim 

Bogdānovam, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītājai Ingai Cimiņai, Kultūras ministrijas Muzeju un 

vizuālās mākslas nodaļas referentei Gundegai Dreiblatei. 

Mārtiņš Mitenbergs savu uzstāšanos veltīja jauniešiem, kas Brīvības cīņu laikā pēc sava aicinājuma 

piedalījās cīņās, palīdzēja ievainotajiem un nodrošināja saziņu ar nepieciešamo informāciju karavīrus. Rīgas 

Valsts Vācu ģimnāzijas muzeja pedagogs Māris Zvaigzne aizkustinoši uzstājās ar savas skolas vēsturi divās 

okupācijās. Viņu turpināja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolēns Raivis Mucenieks, kurš dziļi izjusti 

pastāstīja par skolēnu rotas varonīgo darbu, aizstāvot Rīgu Brīvības cīņās. Valmieras Valsts ģimnāzijas muzeja 

pedagogs Ineta Amoliņa deva ieskatu par Latvijas skolu muzeju vērtībām un muzejnieku devumu glabājot skolu 

vēstures. Rīgas 25. vidusskolas muzejnieki ar muzeja pedagogu Rudīti Liepiņu parādīja muzeja aktivitātes 

skolā, pilsētā, valstī un pasākumiem Eiropā – Eiropas padomē. Īpaši jāatzīmē Rīgas 33. vidusskolas muzeja 

pedagoga Dmitrija Kapustas lokālpatriotisms sava novada Bolderājas izpētē. Viņi glabā vēsturi no senatnes no 

Brīvības cīņām, no skolas atvēršanas dienas līdz mūsdienām. Viņi kopj Brīvības cīnītāju kapus un nes aprūpi par 

Sudrabkalniņu Bolderājā, ko viņiem uzticējusi Aizsardzības ministrija. Par darbu Latvijā informēja Valmieras 

valsts ģimnāzijas muzeja pedagogs Ineta Amoliņa. 

 

Konkursa uzvarētāji – muzeju padomes tika apbalvotas ar Skolu Muzeju biedrības Pateicībām: 

Valmieras Valsts ģimnāzija – par daudzpusīgu darba formu pielietošanu muzeja darbā, Kauguru pamatskola – 

par veiksmīgu muzeja tēla veidošanu un skolas popularizēšanu, Daugmales pamatskola – par inovatīvu darba 

formu izmantošanu muzejā, Krāslavas Valsts ģimnāzija – par vides un Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma 

popularizēšanu, Ciblas vidusskola – par dabas objektu un paaudžu vienotības kopšanu, Ozolnieku vidusskola – 

par mūsdienīgu darbu muzejā, Babītes pamatskola – par Brīvības cīņu piemiņas vietu uzturēšanu un 

popularizēšanu, Balvu Valsts ģimnāzija – par bagātu novada krājuma apkopošanu un izmantošanu Latgales 

patriotu audzināšanā, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija – par izglītošanas darbu sadarbībā ar absolventu biedrību, Rīgas 

74. vidusskola – par veiksmīgu tehnikas izmantošanu muzeja darbā, Rīgas 63. vidusskola – par muzeja lomu 

skolu savstarpējās un starptautiskās sadarbības veicināšanā, Rīgas Puškina licejs – par profesionālu skolas gidu 

sagatavošanu un sadarbību ar Latvijas un ārvalstu literātiem, Rīgas 25. vidusskola – par iniciatīvu iesaistoties 

starptautiskos projektos un sadarbību ar nevalstiskām organizācijām, Rīgas Lietuviešu vidusskola – par 

ieguldījumu latviešu un lietuviešu kultūrvides veidošanā, Rīgas 13. vidusskola – par veiksmīgāko Latvijas 

Brīvības cīņu tēmas atainojumu, Rīgas 31. vidusskola – par muzeja krājuma izmantošanu mācību procesā, Rīgas 

Natālijas Draudziņas vidusskola – par N. Draudziņas vēsturisko liecību izpēti, Rīgas 33. vidusskola – par 

Latvijas vēstures atainojumu muzeja ekspozīcijā un novada patriotisma uzturēšanā, Rīgas 49. vidusskola – par 

muzeja pieejamību un muzejnieku aizrautīgu darbu, Rīgas 84. vidusskola – par muzejnieku darba pēctecības 

nodrošināšanu, Rīgas 28. vidusskola – par muzeja krājuma akt ualizēšanu un izmantošanu mācību procesā, Rīgas 

6. vidusskola – par bagātu Dziesmu Svētku vēstures krājuma saglabāšanu un izmantošanu mācību procesā, Rīgas 

Ziemeļvalstu ģimnāzija – par strukturētu krājumu un radošumu. Noslēgumā pasākuma dalībniekus ar sirsnīgu 

koncertu sveica Kamerkora „Tonika” dziedātājas. Diriģente Inga Cimiņa. 

 

 

 



Īpašu pateicību izsakām par entuziasma uzturēšanu Skolu muzeju biedrības pirmajai priekšsēdētājai Ainai Elitai Zumentei, par ilggadīgu atbalstu biedrībai 

Mārim Braslam, par nevainojamu organizatoriskā darba precīzu un savlaicīgu izpildi Jānim Robežniekamu un Skolu muzej 

u lieldraugam Mārtiņam Mitenbergam. Īpaši pateicamies Aldonai Treijai par pasākuma atbalstīšanu. 

Darba vērtējuma noslēgumā godājām muzeja pedagogus, kas šo patriotisko darbu rosina saviem audzēkņiem jau no pagājušā gadsimta 60-tajiem gadiem. Tās ir Janīna 

Gekiša, Malvīne Loce, Aina Kvēpa, Aina Ivanova, Mudīte Bērziņa un Dzintra Meijere. 

„Mūsu valsts dzimšanas diena ir laiks, kad atkal mēs novērtējam paveikto, šis ir laiks, kad varam apzināt un novērtēt darāmo turpmāk. Savas skolas un 

tuvākās apkārtnes, cilvēku darba un dzīvesstāstu izpēte ir nebeidzams darbs, kas ir turpināms no paaudzes paaudzē. Audzinot lokālpatriotismu skolēnos, 

iesaistot viņus kopējā darbā, sekmējam skolēnu piederības izjūtu par savu dzimto vietu un mūsu valsti – Latviju. Vēlu radošu veiksmi muzeju vadītājiem, 

skolotājiem un skolēniem!” 

Agra Bērziņa 

Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece, interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore 

 

Skolu muzeju biedrības valdes vārdā uzskatām, ka visi esat daudz paveikuši pētniecībā, krājuma bagātināšanā, tradīciju un pasākumu veidošanā, starpskolu sadarbībā 

Latvijā un ārzemēs. Par paveikto liels Jums paldies! Esat vienmēr lepni par savu valsti, mūsu skaisto dabu, sekmējiet mūsu tautu sadraudzību Latvijā! Lielus Jums sapņus, 

skaistus Jums darbus! Lai veselība, skolā veiksme, mājās saticība!  

SMB valdes priekšsēdētāja Zinaida Soboļeva. 

 

Ar Rīgas Domes Izglītības Kultūras un sporta departamenta 

pateicībām tika apbalvoti: 

Māra Linde – Rīgas A. Pumpura 11. pamatskola, 

Māris Visendorfs – Rīgas 6. vidusskola, 

Irina Striževska – Rīgas 21. vidusskola, 

Aina Babre – Rīgas 49. vidusskola, 

Inna Trukšāne – Rīgas 63. vidusskola, 

Mudīte Rebaine – Rīgas 84. vidusskola, 

Aleksandra Dalbiņa – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, 

Irina Povedjonoka – Rīgas Anniņmuižas vidusskola. 

Skolu muzeju biedrības pateicības saņēma skolu muzeju pedagogi: 

A.E.Zumente- Rīgas valsts 1. ģimnāzija 

I.Krūmiņa- Rīgas valsts 2.ģimnāzija 

I.Tūmiņa un N. Jurčenko- Rīgas 13. Vidusskola 

Dz. Bogdanoviča- Rīgas 31.vidusskola 

N. Lašins- Rīgas Osvalda vidusskola 

A. Treija- Rīgas Lietuviešu vidusskola 

A. Dalbiņa- Rīgas Zolitūdes vidusskola 

 

Pēc pasākuma dalībniekus gaidīja Svētku galds. Noslēguma pasākumu iemūžināja SIA „ Mārītes fotokompānija.

SKOLU MUZEJU DARBA AKTUALITĀTES LATVIJĀ 

Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītā  skolēnu patriotisma un pilsoniskās audzināšanas pasākumu cikla 

„Mana Latvija” ietvaros 2012./2013.mācību gadā  tika aktualizēta skolu muzeju loma izglītības procesā. Izglītības iestādēm tā bija 

iespēja popularizēt savu darbu novadpētniecībā, kultūrvēsturiskā mantojuma, skolas vēstures liecību un tradīciju saglabāšanā un 

nodošanā nākamajām paaudzēm. Daudzām skolām tas radīja nepieciešamību izvērtēt  līdz šim paveikto, rast idejas un jaunus 

risinājumus skolas muzeja darba attīstībai. 

Skolas muzejam ir audzināšanas un pētnieciskā vērtība. Skolas muzeja mērķis ir paplašināt skolēnu redzesloku, attīstīt 

pētīšanas, izzināšanas prasmes, kā arī akcentēt garīgās vērtības un skolas vēsturi. Skolas muzeja pedagoga viens no būtiskākajiem 

darbības virzieniem ir palīdzēt saskatīt jaunas mācību iespējas ārpus klases un veicinātu radošu, daudzveidīgu, mērķtiecīgu muzeju 

resursu izmantošanu izglītības procesā kopumā. 

Valsts izglītības satura centrs, domājot par līdzšinējo pieredzi skolu muzeju darbībā, par virsuzdevumu izglītības iestādēm izvirzījis 

veidot tādu skolas muzeju (galeriju vai cita veida krātuvi), kas ir pieejams, interesants, atvērts un draudzīgs ikvienam izglītības 

iestādes audzēknim, pedagogam, vecākam un jebkuram citam 

 interesentam. 

Valsts izglītības satura centra konkursa „Kas interesants skolas muzejā?” rezultāti 

 Aktualizējot skolas muzeja lomu un muzejpedagoģijas metožu izmantošanas iespējas izglītības procesā un aicinot skolēnus 

aktīvai līdzdalībai un iniciatīvai skolas vides un tās vēstures veidošanā, Valsts izglītības satura centrs 2012./2013.mācību gadā 

organizēja konkursu „Kas interesants skolas muzejā?” 

 Izglītības iestādes, klašu grupas, skolēnu/audzēkņu pašpārvaldes, pulciņi, interešu grupas veidoja līdz 8-12 minūšu garus 

atraktīvus sižetus par skolas muzeja krājumu izmantošanas iespējām dažādu mācību priekšmetu stundās un citās izglītības procesa 

aktivitātēs. 

Konkurss notika divās kārtās: 1.kārta – novada/ republikas pilsētās līmenī, 2.kārta Valsts izglītības satura centrā. Konkursam 

tika iesniegti 42 darbi no 39 izglītības iestādēm, pārstāvot 23 novadus/pilsētas. Lai sagatavotu muzeja prezentāciju, konkursa 

nolikumā tika izvirzīti vairāki uzdevumi, kuri sekmētu skolas muzeja darba pilnveidi izglītības iestādē: 

1. Apzināt, izvērtēt un sakārtot skolas vēstures liecības un skolu raksturojošo vienību krājumu. 

2. Atspoguļot skolas muzeju kā izglītības procesa neatņemamu sastāvdaļu. 

3. Pētīt dažādu paaudžu atstāto mantojumu skolas vēsturei. 

4. Apzināt savas paaudzes vērtības un iespējamās liecības skolas vēstures veidošanā. 

5. Veidot skolas muzeju (galeriju vai cita veida krātuvi) pieejamu sabiedrībai, ar izglītības iestādi saistītām personām (t.sk. 

absolventiem, vecākiem, interesentiem), padarīt to atvērtu un draudzīgu ikvienam izglītības iestādes audzēknim. 

 Vērtējot darbus, bija vērojams, ka izvirzītais uzdevums ir bijis samērā grūts, tāpēc uzteicama ir ikvienas izglītības iestādes 

uzdrīkstēšanās un vēlme piedalīties konkursā. Īpaša vērība tika pievērsta skolēnu līdzdalībai, ieguldījumam, iniciatīvām muzeja 

dzīves veidošanā un popularizēšanā.Žūrijas komisija izvirzīja apbalvošanai ar diplomiem un piemiņas veltēm divus darbus 1.-4.klašu 

grupā (no iesniegtajiem diviem darbiem),   trīs darbus 5.-9.klašu grupā un  četrus darbus10.-12.klašu grupā. 

Konkursa noslēguma pasākums un dalībnieku svinīgā apbalvošana notika 2013.gada 8.novembrī, Rīgā, Latvijas Kara muzejā Latvijas Republikas 

95.gadadienai veltītā skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu cikla „Mana Latvija” noslēguma sarīkojumā. Pasākuma dienā ikvienam tā 

dalībniekam bija iespējams bezmaksas Latvijas Kara muzeja apmeklējums. No katras konkursa dalībnieku komandas noslēguma sarīkojumā piedalījās delegācija- 

viens pedagogs un divi skolēni. Kopumā pasākums pulcēja 115 konkursa dalībniekus no visas Latvijas.

Muzeja padomes un muzeju pedagogi tika apbalvoti ar IZM Atzinības rakstiem: 
Janīna Gekiša – Krāslavas Valsts ģimnāzija, 

Malvīne Loce – Ciblas vidusskola, 

Aina Kvēpa – Babītes pamatskola, 

Irēna Šaicāne – Balvu Valsts ģimnāzija, 

Inese Ločmele – Kauguru pamatskola, 

Maija Kārkliņa – Ozolnieku vidusskola, 

Zinaīda Matisone – Daugmales pamatskola, 

Ineta Amoliņa – Valmieras Valsts ģimnāzija, 

Inguna Poga – Rīgas Internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem, 

Rudīte Liepiņa – Rīgas 25. vidusskola, 

Dzintra Paukšta – Rīgas 28. vidusskola, 

Dmitrijs Kapusta – Rīgas 33. vidusskola, 

Natālija Naumeca – Rīgas 63. vidusskola, 

Irina Cīrule – Rīgas 74. vidusskola, 

Māris Zvaigzne – Rīgas Valsts Vācu ģimnāzija, 

Inna Bergmane – Rīgas Puškina licejs, 

Rolands Žalnierius- Rīgas Lietuviešu vidusskola 

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs- Zinaida Soboļeva 



Konkursa rezultāti: 

Novērtējums Novads Izglītības iestāde Pedagogs  Novērtējums Novads Izglītības iestāde Pedagogs 

I pakāpe 
Alūksnes un Apes 

novads 

O.Vācieša Gaujienas vidusskola 

(3.klase) 
Vizbulīte Jaukule 

 
Pateicība Jelgava 

Jelgavas 1.speciālā 

internātpamatskola 
Inese Dobele 

I pakāpe Liepāja J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola Irisa Otrupe 
 

Pateicība Jēkabpils 
Jēkabpils Valsts ģimnāzija 

(11.klase) 
Stella Mekša 

I pakāpe Preiļu novads Pelēču pamatskola Sandra Kozere 
 

Pateicība Jēkabpils 
Jēkabpils Valsts ģimnāzija 

(11.-12.klase) 
Stella Mekša 

II pakāpe Kuldīgas novads Ēdoles pamatskola Gunita Meiere 
 

Pateicība Kuldīgas novads 
Kuldīgas centra 

vidusskola 
Antra Spuļģe 

II pakāpe Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Ineta Amoliņa 
 

Pateicība Liepāja 
Liepājas A.Puškina 

2.vidusskola 
Jana Freimane 

II pakāpe Valmiera 

Valmieras vājdzirdīgo bērnu 

internātvidusskola – attīstības 

centrs 

Antra Rozenberga 

 

Pateicība Limbažu novads 
Baumaņu Kārļa Viļķenes 

pamatskola 
Aija Ozoliņa 

III pakāpe Bauskas novads Īslīces vidusskola (4.klase) Velta Balode  Pateicība Preiļu novads Preiļu 1.pamatskola Digna Prodniece 

III pakāpe Riebiņu novads Galēnu pamatskola Rita Upeniece 
 

Pateicība Preiļu novads Preiļu 2.vidusskola 
Valentīna 

Maksimova 

III pakāpe Daugavpils 
J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu 

ģimnāzija 
Iveta Laurena 

 
Pateicība Priekuļu novads Jaunpiebalgas vidusskola Ineta Elksne 

Atzinība (žūrijas 

speciālbalva) 
Rīga 

Rīgas speciālā internātpamatskola 

bērniem ar dzirdes traucējumiem 
Inguna Poga 

 
Pateicība Riebiņu novads Riebiņu vidusskola Silvija Avotiņa 

Atzinība (žūrijas 

speciālbalva) 
Tukuma novads Tukuma 2.vidusskola Skaidrīte Prancāne 

 
Pateicība Rīga Rīgas Klasiskā ģimnāzija Antoņina Jašina 

Pateicība Aknīstes novads Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs Olga Vabeļa 
 

Pateicība Rīga 
Andreja Pumpura Rīgas 

11.pamatskola 
Māra Linde 

Pateicība Amatas novads Amatas pamatskola Aija Pundure  Pateicība Valmiera Valmieras 5.vidusskola Inese Mola 

Pateicība 
Alūksnes un Apes 

novads 

O.Vācieša Gaujienas vidusskola 

(muzeja pulciņš) 
Līga Bukovska 

 
Pateicība Talsu novads Pūņu pamatskola Antra Treide 

Pateicība 
Alūksnes un Apes 

novads 
E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Iveta Mikijanska 

 
Pateicība Talsu novads Talsu pamatskola Aiva Mierkalne 

Pateicība Balvu novads Balvu valsts ģimnāzija Irēna Šaicāne  Pateicība Talsu novads Talsu 2.vidusskola Līga Balga 

Pateicība Bauskas novads Īslīces vidusskola (11.klase) Gunta Čonka 
 

Pateicība Talsu novads Virbu pamatskola 
Laila Vītola, Dana 

Šteinberga 

Pateicība Beverīnas novads 
Beverīnas novada J.Endzelīna 

Kauguru pamatskola 
Inese Ločmele 

 
Pateicība Tukuma novads Tumes vidusskola Jolanta Ventlande 

Pateicība Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Solveiga Upīte  Pateicība Daugavpils Daugavpils 10.vidusskola Gaļina Koreņeva 

Pateicība Dagdas novads Asūnes pamatskola Leonora Brence 

 

Pateicība Daugavpils 

Daugavpils pilsētas Bērnu 

un jauniešu centrs 

„Jaunība” 

Jeļena Veļičko 

Pateicība Gulbenes novads Lizuma vidusskola Vaira Briede  Pateicība Gulbenes novads Lejasciema vidusskola Ingrīda Vanaga 

 

Labās prakses piemēru popularizēšana 

 Divus darbus žūrija vēlējās akcentēt, piešķirot atzinības rakstus par īpašo ieguldījumu darba tapšanā: 

 Rīgas speciālā internātpamatskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem komanda  ar skolotājas Ingunas 

Pogas atbalstu bija parūpējušies par videi draudzīgu, radošu, estētiski pārdomātu un rūpīgi izveidotu 

darba noformējumu; 

 Tukuma 2.vidusskolas kopā ar skolotāju Skaidrīti Prancāni atklāja interesantu drosmīgu pieeju 

konkursa darba izveidē, stāstot, kā vēsturiskās liecības tiek saglabātas skolā bez muzeja. 

 Pārēji konkursa dalībnieki saņēma pateicības un piemiņas veltes par ieguldīto darbu un piedalīšanos 

konkursā. 

 Konkurss „Kas interesants skolas muzejā?” vēlreiz apliecināja, cik grūti ir pastāstīt citiem par labi 

paveikto, dalīties savā pieredzē, īsā laikā izsmeļoši un atmiņā paliekoši atklāt daudzu gadu garumā mērāmo ieguldījumu. Taču idejas mēs varam smelties, 

savu atjaunotni iegūt un virzīties uz attīstību ne tikai akadēmisko zināšanu krātuvēs, bet ļoti daudz tieši praktiskā darba pieredzes apmaiņā. 

 Piedāvāju ieskatam konkursā ieraudzītu labās prakses piemēru.  

 Ikviens konkurss vai cita veida līdzvērtīgs pasākums dod skolām impulsu atjaunot muzeja tradīcijas, sakārtot, sasistematizēt krājumu, atsevišķos 

gadījumos izveidot jaunu muzeju vai galeriju, veikt uzkrāto vēstures liecību digitalizēšanu un kopumā novērtēt sava darba nozīmi un tālākās attīstības 

perspektīvas. Žūriju iepriecināja Tukuma 2.vidusskolas uzdrīkstēšanās un pieteikums ar devīzi „Skola bez muzeja”. To veidoja interešu izglītības 

programmas „Skolas vēsture dalībnieces. Darbā stāstīts par to kā, skolas vēstures materiāli glabājas skolas arhīva telpās, bibliotēkas grāmatu krātuvē, 

direktora vietnieces audzināšanas darbā kabinetā un vēstures kabinetā. Sižetos ietverta informācija par materiālu izmantošanu izglītības procesā: projektu 

nedēļās, interešu izglītības pulciņu darbā, gatavojoties dažādiem pasākumiem, rakstot zinātniski pētnieciskos darbus, apgūstot vēstures faktus. Skolas 

gadagrāmatās iekļautā informācijas noder arī skolotājiem, piemēram, piedaloties ESF projektā „Ieguldījums Tavā nākotnē”. Stāstījums par skolu bez muzeja 

noslēdzas ar „sapņu kadru” – 2019.gadā, kad Tukuma 2.vidusskola svinēs 50.-to dzimšanas dienu, varbūt mums būs savs skolas muzejs? 

 Aicinām skolu muzeju pedagogus, un vēstures krājuma glabātājus kopā ar saviem audzēkņiem domāt par savas pieredzes plašāku popularizēšanu, 

kas būtu brīnišķīgs iedvesmas avots citiem šī darba veicējiem, kā arī tiem, kuri vēl ir ceļa pašā sākumā. 

VISC referente Evija Pelša 

 

 



Darbs muzejos turpinās 

Veidojam Virtuālo skolas muzeju  

Cēsu Valsts ģimnāzija ir senākā mācību iestāde novadā, tās vēsture oficiāli tiek rakstīta no 1925. gada, bet īstās skolas saknes aizsniedzas vēl 19. 

gadsimtā. Valsts ģimnāzijas statusu ģimnāzija ieguva 2007. gadā.  

Vēsturiskā skolas ēka otrā pasaule kara beigās, vāciešiem atkāpjoties, tika aizdedzināta, līdz ar to sadega arī materiāli, kuri šodien varētu pastāstīt par 

skolas tā laika vēsturi. Pašreizējais skolas vēstures materiālu (skolas muzeja) klāsts veidojies pēckara gados, pateicoties skolas novadpētniekiem, 

skolotājiem entuziastiem un skolas bibliotekārei. Skolai trūkst atsevišķas telpas skolas muzeja iekārtošanai, tādēļ radās jautājums par skolas vēstures 

materiālu popularizēšanas veidu. Lasītavas telpā šim mērķim izbrīvēts viens stūrītis, tomēr tas nav pietiekošs risinājums.   

Šodienas tehnoloģiju laikmets ienesis izmaiņas arī skolas mācību procesā un skolēnu uztverē, tādēļ likās tikai loģiski domāt par iespējām tās 

izmantot arī skolas vēstures popularizēšanas darbā. Skolā ir talantīgi skolēni ar spējām IT jomā, un, kopdarbojoties, izkristalizējās doma par skolas virtuālā 

muzeja veidošanu, kurā būtu izsmeļoši atspoguļota gan skolas vēsture līdz ar absolventiem un skolotājiem, gan pašreizējās skolas aktivitātes. Pagājušajā 

mācību gadā , tolaik vēl 10. klases skolēns, Pēteris Pakalns parādīja teicamas spējas 

programmēšanas jomā un pieņēma uzaicinājumu izmēģināt spēkus virtuālā muzeja 

programmēšanā. Noorganizējās arī virtuālā muzeja aktīvs. Šobrīd tajā darbojas 11. klases skolēni: 

programmētājs Pēteris Pakalns, lapas redaktors Edgars Klētnieks un lapas menedžere Ilze Kornete. 

Virtuālais muzejs darbojās pagājušajā mācību gadā, bet, kā jau tas mēdz būt ar jauniem 

projektiem, radās daudz specifisku problēmu. No kļūdām un neveiksmēm mācoties, šajā mācību 

gadā virtuālais muzejs tiek pārprogrammēts un februārī ceram sagaidīt tā otro piedzimšanu.  

    Stāsta Edgars Klētnieks: „Ieteikums radīt virtuālu skolas muzeju nāca pēkšņi. Nepilnus 

divus mēnešus pirms skolas 87. dzimšanas dienas man piedāvāja būt par lapas galveno redaktoru 

un tās līdzautoru. Trīs nedēļu laikā ar Pēteri ārpus skolas mācību laika izveidojām lapas dizainu, 

metodiku un piedāvājām saturu. Esam mainījuši lapas dizainu vairakkārt, bet vienmēr ieturējuši 

mūsu skolas simboliku. Virtuālais muzejs ir inovatīva, interaktīva platforma skolas vēstures 

dokumentēšanai, kas sniedz plašu klāstu skolas dzīves un vēstures atspoguļošanā.” 

Attēlā: Virtuālā muzeja veidotāji – 11. kl. skolēni Pēteris Pakalns, Edgars Klētnieks un Ilze Kornete pārdomu brīdī. 

Māra Baķe, Cēsu Valsts ģimnāzijas skolas muzeja vadītāja 

Ciblas vidusskolas muzejs 

2013./2014. māc.g. muzejnieki strādā pie vairākiem projektiem: 

 Gatavojoties Ciblas vidusskolas 65 gadu jubilejai, apkopo 

materiālus par katru skolotāju;  

 Veido skolas gada grāmatu; 

 Turpina pētījumu par skolām, kuras  kādreiz darbojās Ciblas 

novadā; 

 Kopā ar Ciblas novada Jauniešu centru organizē darbu pie 

projekta „Manas dzimtas koks”; 

 Tradicionāli tiek apmācīti vairāki ekskursiju vadītāji. 

Muzejnieki līdzdarbojas skolas pasākumu organizēšanā, piemēram, 20.janvārī bija tikšanās ar Ciblas novadniekiem– bijušajiem barikāžu dalībniekiem. 

Malvīne Loce, muzeja pedagogs 

Lapmežciema muzejs 

Lapmežciema muzejs un skola sadarbībā ar ĶNP Dabas skolas darbiniekiem Aiju Penderi un Ilzi Vanagu katru gadu organizē izzinošas izstādes , 

konkursus un pasākumus par dabas aizsardzības jautājumiem, dzīvniekiem un putniem muzejā. Skolēni ar lielu interesi noklausās stāstījumus, piedalās 

interaktivajās spēlēs un aktīva darba rezultatā nodarbībās iegūst jaunas zināšanas. 

Arī Muzeja nakts pasākumos Aija un Ilze, ka arī speciāliste, Dabas parka inspektore Agnese Balandiņa, sarūpē intersantus konkursus un sacensības gan 

bērniem, gan pieaugušajiem apmeklētajiem. 

Latviesu valodas skolotāja Rasma Kanska katru gadu muzejā organizē skolēniem pasākumus par dzejnieku Imantu Ziedoni. Pagājušajā gadā 4. klases 

skolnieks Zintis Sils savas audzinatājas Zaigas Kauķes un skolotājas Rasmas Kanskas vadībā uzņēma videofilmiņu par Imantu Ziedoni, kas tika veidota 

projektu nedēļā un ar to piedalījās Tukumā Novadu ceturto klašu pētniecisko darbu konkursā un ieguva 2. pakāpi. 

Tagad muzejā tiek organizēta dzejnieka Imanta Ziedoņa stunda ar stāstījumu, filmiņas noskatīšānos un dzejas lasījumiem. Pasākums tiek organizēts arī 

tūristiem ar pieteiktajām ekskursijām. 

Mudīte Bērziņa, Lapmežciema muzeja vadītāja 

Rencēnu pamatskola 

Rencēnu pamatskolas muzejnieki aktīvi piedalās visos pasākumos gan savās mājās, 

gan Latvijā. Savākts bagāts krājums, veidotas dažādas tikšanās, godināts katrs, kas 

bagātina skolas vēsturi. 

Attēlos: (Augšējā) Muzeja nakts Rencēnu skolā. Rencēnieši, kuri pirmie apbalvoti 

ar Rīgas Skolu muzeja Pateicībām; no kreisās - Inta Pētersone, Andrejs Upmacis, Jānis 

Gustsons, Milda Trauberga, Mirdza Belogrudova, Mirdza Lībiete un Gaida Saliņa, 

(Apakšējā)Rencēnu skolas muzejā viesojas dzejnieka Viļa Plūdoņa mazdēls Mārtiņš 

Linauts ar dzīvesbiedri Sandru, (Pa labi) 2013. gada 18. novembrī. Rencēnu lepnums - 

bijusī sporta skolotāja Lidija Ķibermane (no kreisās), ilggadējā bibliotekāre Daira 

Munce, profesionāls ugunsdzēsējs Jānis Gustsons (no kreisās) un Soču Olimpisko spēļu 

dalībnieks bobslejists Oskars Ķibermanis. 

Inese Birzkope, muzeja pedagogs 

 



Jelgavas valsts ģimnāzija 

„Kalpot mūžīgai Latvijai!” -Šie vārdi ierakstīti tagadējās Jelgavas valsts 

ģimnāzijas skolas ēkas pamatakmenī iemūrētajā kapsulā, kuru tur 1938. 

gada 13. jūnijā svinīgi guldīja toreizējais Latvijas izglītības ministrs 

Augusts Tentelis.Šogad skolas ēkai -75.dzimšanas diena, tāpēc dažādos 

pasākumos tā tiek godināta. 

 14. septembris - Eiropas kultūras pieminekļa karoga 

pasniegšana.Izstāde par skolas ēkas vēsturi.( Pasākums pilsētas 

iedzīvotājiem.) 

 Skolas absolventes un Latvijas Nopelniem bagātās mākslas 

darbinieces Zinas Ulstes porcelāna darbu izstāde, veltīta viņas 85. dzimšanas dienai. 

 Tikšanās ar LTF Skolas atbalsta grupas vadītāju ,pensionēto latviešu valodas skolotāju Rutu Rulli.Svinīgā 10.klašu zēnu montāža, veltīta latvijas 

Republikas gadadienai. 

Skolas bibliotēkā - izstāde par skolas absolventiem - Latvijas armijas virsniekiem, kas pēc v- skolas beiguši Latvijas Kara skolu. Viņu likteņi Latvijas 

vēstures gaitā. 

Dzintra Meijere, muzeju pedagogs 

Balvu valsts ģimnāzija 

      Skolas novadpētnieki ir mūžīgi meklējumos- interesantas tikšanās, 

pasākumi un ekskursijas Balvos. Pārsteigums- netradicionāls tēmas izklāsts 

„…vecā kofera stāsts”, Staņisleva tēls Balvu vēsturē. To visu redzam radošā 

darba apkopojumos Irēnas Šaicānes grāmatās. 

Irēna Šaicāne, muzeja pedagogs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krāslavas valsts ģimnāzija 

Par absolventu saknēm 73 gadu dziļumā 

Šoreiz Krāslavas ģimnāzijas skolas vēstures muzejā notika gaiši brīži, uz ko nebijām 

cerējuši. Enģeļa pieskāriens sniedzās pāri okeāniem un jūrām – no Austrālijas kontinenta. 

Pavisam negaidot ieradās 1940.gada absolventes Ludzītes Veronikas meita Amanda, kura 

brauca iepazīties ar radiem, apciemot mātes dzimto pusi, necerot un nedomājot atrast kaut kādas 

pēdas mātes- ģimnāzistes skolā. 

Un tomēr gadiem ieliktais darbs pie skolas vēstures apkopošanas nav veikts veltīgi, tas 

pārsteidza Amandas kundzi. Atverot skolas vēstures trīs grāmatas, viņa visur atrada mātes vārdu 

absolventu sarakstos, albumos tika atrastas vairākas fotogrāfijas un skolas hronikā saliktās 

izlaiduma fotogrāfijas. Amanda to redzēja pirmo reizi mūžā, jo Veronika, braucot projām no 

Latvijas 1944.gadā, visu līdzi paņemt nevarēja. Viss tika noskanēts, nofotogrāfēts un Jaunajā 

gadā Veronikas kundze Sidnejā var ieskatīties skolas saknēs 73 gadu dziļumā. Savukārt skolas 

muzejam bija izdevība pieskarties tālo gadu absolventes liktenim- tas ir tas, ar ko tiek 

papildināta skolas vēsture, apzinātas personības un to likteņi. 

Liels paldies Amandai, kura visu esošo materiālu uzņēma ar lielu interesi, novērtēja un 

apbrīnoja. Vēlreiz pārliecinājāmies par pētniecības darba nozīmi. 

Janīna Gekiša, Krāslavas valsts ģimnāzijas skolotāja 

Ventspils muzeja filiāle „Amatu māja” 

Apmeklējot Livonijas muzeju Ventspilī, varat atnākt uz Ventspils muzeja filiāles Amatu māju, kurā ir 19.gs. senās skolas klase. Ekskursanti laikam atbilstošā 

tērpā var redzēt muzeja pedagoga Līgas Reiteres un skolēnu darbu, var iepazīties ar skolas izstādēm Amatu mājā. 

 

 

 

 

   



SMB stratēģija periodam līdz 2018. gadam 
 

Pieņemta 22.05.2014. konsultatīvā valdes sanāksmē. 

Līdz 2010. gadam to izstrādāja A.E. Zumente un Dr. hyst. A. Staris, pašreizējā valde to 

turpināja. Nākošajā periodā akcents uz muzeju darba nozīmīgiem notikumiem: 

2010. gads- Termins „Skolas muzeju pedagogs” tika iekļauts skolotāju profesiju 

sarakstā 

2011. gads- Pirmās izglītības- Rīgas Domskolas 800 gade. 

2012. gads- Skolu muzeju kustības 100 gade. 

2013. gads- Sadarbībā ar Pašvaldību savienību un Izglītības departamentiem uzsākta 

muzeju pedagogiem samaksa par darbu. 

2014. gads- Piemiņas plāksnes J.Grestem atklāšana Rīgā, Martas ielā 5. (Tēlnieks 

Jānis Strupulis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. gads- Uzmanību veltīsim Personībām, kas veikušas nozīmīgu darbu skolā 

un sabiedrībā. 

2016. gads- Sakarā ar J.Grestes 140. gadadienu izdosim brošūru „J. Grestes darbs 

Latvijā”(Grestiešu atmiņas). 

2017. gads- Aicināsim visas izglītības iestādes izveidot skolas vēstures Galerijas, kur 

sumināt skolas sasniegumus, olimpiāžu rezultātus un skolēnu sasniegumus Dziesmu un 

Deju svētkos. 

2018. gads- Latvijas Valsts simtgadē skolas aicināsim iestādīt ozolu „Stiprai un 

radošai Latvijai”. 

PS. Savlaicīgi aicinam muzeju pedagogus mobilizēt muzejniekus perspektīvajam darbam. 

 

Skolu muzeju biedrības valdes cieņas apliecinājums:  
 

1. Muzeju pedagogiem, kuri joprojām no p.g. 60. gadiem ir 

ierindā, saņem skolēnu un sabiedrības mīlestību un pateicību: 

 Aldona Treija- Rīgas Lietuviešu vidusskola 

 Aina Elita Zumente- Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 

 Aina Kvēpa- Babītes pamatskola 

 Janina Gekiša- Krāslavas Valsts ģimnāzija 

 Malvīne Loce- Ciblas pamatskola 

 Mudīte Bērziņa- Lapmežciema muzejs 

 Mirdza Celmiņa- Iecavas vidusskola 

 Stella Mekša- Jēkabpils Valsts ģimnāzija 

 Līga Reitere- Ventspils Amatu skola 

 Inta Pīrāga- Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola 

 Regīna Maskajeva- Rīgas 29. Vidusskola 

 Aleksandra Daubiņa- Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 

 Inna Bergmane- Rīgas Puškina licejs 

 Dzintra Meijere- Jelgavas Valsts ģimnāzija 

 Nora Rektiņa- Rūjienas novads 

2. Skolu vadītājiem, vecākiem, skolēniem- muzjeniekiem un 

visiem atbalstītājiem. Īpašs paldies M. Braslam- Rīgas valsts 

1.ģimnāzijas direktoram un SIA „Raka” īpašniekam Romānam 

Alhimionokam par dalību Skolu muzeju biedrības darbā un 

pasākumu atbalstīšanu. 

 

 Pārmaiņas SMB darbā 
Valde aicina katru muzejnieku būt gandarītam par kopīgi 

paveikto. 

 1996. gadā atjaunojām muzeju kustību. 1998. gadā 

nodibinājām LSMA(biedrību), kura nosaka mūsu 

stratēģiju, aktivizē darbu un vada kursus muzeju 

pedagogiem. 

 Dr. hyst. H. Stara vadībā- pēc E.Baldiņas izstrādātā 

projekta un SMB iniciatīvas RD 2001. gadā 

pieņēma lēmumu par Rīgas Skolu muzeju 

atvēršanu. Pirmā vadītāja A.E. Zumente. Telpas 

atradās Rīgas Skolēnu pilī. 

 Prof. A.Krūze izveidoja LU Pedagoģijas muzeju. 

 Sadarbībā ar LUPM piedalījāmies grāmatas 

„Laikmets un personība” izdošanā. 

 Ar 2003. gadu izdodam laikrakstu „ Skolas 

muzejnieks”, ar 2014. gadu sagatavojām eletronisko 

variantu. 

 Ar 2010. gada 1. septembri skolotāju profesiju 

sarakstā ir muzeju pedagogs. 

 Sadarbībā ar pašvaldībām risinās muzeja pedagogu 

samaksa. 

 SMB 100. gadadienu atzīmējām Latvijas Kara 

muzejā un prezentējām mājas lapu. 

 Dažādās tēmās Latvijā vadījām seminārus, 

konferences. 

 Katru gadu pirms Jāņiem organizējam piemiņas 

brīdi J. Grestem J.Raiņa kapos. 

 Sadarbībā ar IZM iesaistījām muzejus skatēs- 

konkursos „ Mana Latvija” 85 un 95. 

 Izstrādājām muzeju stratēģiju līdz 2018. gadam. 

 Starptautiskajā muzeju dienā atklāsim J. Grestem 

piemiņas plāksni Rīgā, Martas ielā 5, kur sākās 

muzeju kustība. 

Novēlam jaunajai valdei labu atbalstu, 

interesantas idejas un veiksmi! 

 

 Alda Spirge 
Jelgavas valsts ģimnāzija, Tel.nr. 29182808, E-

pasts- alda.spirge@inbox.lv 

 

2014.g. akcija izglītības iestāžu vēstures 

muzejiem (dalība brīvprātīga) 
Gatavosim progresa ziņojumu 2014. gada 1. pusgadam! 

Latvija- 01.02.2014- 01.06.2014- atskaiti nodod 01.06.2014 

Rīga- 01.02.2014- 01.05.2014- atskaiti nodod 20.05.2014 

Ziņojumu jāraksta trīs darba jomās: 

 Krājums- cik vienību muzejā, kāda uzskaite. 

 Pasākumi- skolā un kāda mzueju padomes loma. 

 Piedalīšanās- pilsētā, ciemā, Latvijā u.c. 

Ziņojumu sūtīt pa e-pastu: 

 Latvija uz e-adresi- amolina000@inbox.lv, tel.nr. +371 29723322 

 Rīga uz e-adresi- ineta.krastina@inbox.lv, tel.nr. +371 29108465 

Iesniegto Ziņojumu izvērtēs Skolu muzeju biedrības valde līdz 01.09.2014. un par 

rezultātu informēs, un apbalvojumu izsniegs pirmajā otrā pusgada sapulcē. 

Jaunā valde no 2014. gada 
 Valdes priekšsēdētāja- Ineta Amoliņa 

Valmieras valsts ģimnāzija. Tel.nr. 29723322, E-pasts- 

amilina000@inbox.lv 

 Valdes locekļi: 

 Ineta Krastiņa  

Rīgas valsts 2.ģimnāzija, Tel.nr. 29108465, E-pasts- 

ineta.krastina@inbox.lv 

 Irēna Šaicāne- Balvu valsts ģimnāzija, Tel.nr. 

28736122, E-pasts irena.saicane@inbox.lv 

 

  

 

Redkolēģija- Santa Vancāne, Zinaida Soboļeva, Evija Pelša, Ineta Amoliņa  

Mājas lapa www.skolumuzejubiedriba.lv 


