
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

I Z G L Ī T Ī T Ī B A S  U N  Z I N Ā T N E S  M I N I S T R I J A  

 

Esiet sirsnīgi sveicināti Zinību dienā! 
 

Zinātne veidojas no faktiem, tāpat kā māja no ķieģeļiem; 

tikai faktu pārbagātība vēl nav zinātne, tāpat kā ķieģeļu kaudze vēl nav māja. 

/Anrī Puankarē, franču matemātiķis/ 

 

Tāpat kā ķieģeļu kaudze vēl nav māja, arī izglītības sistēmas 
pamatelementi un atsevišķi komponenti vēl nenodrošina zināšanas un 

neveido zināšanu sabiedrību. Tam vajadzīga kāda saistviela, jauni 
būvmateriāli, cēlāji, saturiskais piepildījums.  

Jaunajā mācību gadā, kas ir arī „Eiropas Radošuma un inovāciju 

gads”, šajā vēl būvējamajā zināšanu sabiedrības mājā aicinu ikvienu būt 
radošam, saredzēt savas iespējas un apliecināt savu varēšanu – negāciju, 
nolieguma vai neziņas vietā liekot pozitīvu un zinošu skatījumu!  

Novēlu ikvienam skolotājam saskatīt savas karjeras izaugsmes 
iespējas un turpināt pilnveidot savas prasmes tālākizglītībā. No sirds 

vēlu, lai skolēni apzinās izglītības lomu savā turpmākajā dzīvē un apgūtā 
mācību satura nozīmi dzīves prasmju veidošanā. Īpašus ceļa vārdus un 
laba vēlējumus sūtu pirmklasniekiem un jaunajiem skolotājiem! 

Lai veicinātu izglītības atvērtību un ciešāku skolas saikni ar 
apkārtējo pasauli, aicinu vecākus īpaši rūpīgi sekot līdzi savu bērnu 

skolas gaitām un atbalstīt viņus šajā nozīmīgajā darbā, bet ikvienu 
sabiedrības pārstāvi aicinu sadarboties ar skolu, vairojot izglītības 
prestižu un stiprinot to kā patiesu vērtību Latvijā. Savukārt pašvaldības 

un izglītības pārvaldes rosinu saskatīt jaunas izaugsmes iespējas šajā 
īpašajā laikā, kad izglītība ir izvirzīta par vienu no valsts prioritātēm.  

Aicinot cilvēkus iedegties par Latviju, pavisam nesen uz Latvijas 

tiltiem tika iedegtas gaismiņas par godu valsts 90.dzimšanas dienai. 
Pievienojos šim aicinājumam ar rosinājumu – iedegsimies par Latviju, 

visu dzīvi turpinot nemitīgi mācīties, esot cits citam skolotāji, iegūtās 
zināšanas parādot darbos un veltot tās savas valsts izaugsmei! Es ticu 
un esmu pārliecināta, ka mums visiem kopā izdosies!  

 
Sekmīgu jauno mācību gadu vēlot, ar cieņu – 

 
 
 

 
 

profesore Tatjana Koķe,  
izglītības un zinātnes ministre  
 
Rīgā, 2008.gada Zinību dienā  


