
 

INFORMĀCIJA PAR RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLU 

 
 

1991. gada 1. septembrī Rīgas 85. vidusskolā darbu sāka pirmā nākamās 

Lietuviešu vidusskolas klase ar 9 skolēniem. 

Katru gadu tika atvērta jauna lietuviešu klase un laika posmā no 1993. līdz 

1995. gadam pie Rīgas 85. vidusskolas izveidojās lietuviešu klašu struktūrvienība. 

1995. gada 1. septembrī uz Rīgas 85. vidusskolas bāzes tika izveidota Rīgas 

Lietuviešu pamatskola.  

LR Rīgas domes 04.07.1995. lēmums Nr. 1940 par Rīgas Lietuviešu 

pamatskolas izveidošanu. 

Rīgas pilsētas skolu valdes 21.08.1995. rīkojums Nr. 169 par Rīgas Lietuviešu 

pamatskolas darbības uzsākšanu, par skolas direktori tika nozīmēta Aldona Treija. 

Rīgas Lietuviešu pamatskola pakļauta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

Skolu valdei.  

Rīgas Lietuviešu pamatskolas mērķi un uzdevumi bija:  

• garantēt pamatizglītības apguves iespējas, valsts valodā sagatavot skolēnus 

turpmākai izglītībai, profesijas apguvei vai patstāvīgam darbam; 

• radīt iespēju apgūt lietuviešu valodu un literatūru, Lietuvas vēsturi un kultūru, 

Lietuvas ģeogrāfiju; 

• veicināt Latvijas un Lietuvas izglītības un kultūras sakarus. 

1997. gada 28. maijā Rīgas Lietuviešu pamatskolai tiek izsniegta LR Izglītības un 

zinātnes ministrijas akreditācijas lapa Nr. P 507 – apliecinājums mācību iestādes 

iespējai realizēt mācību procesā valsts noteiktos izglītības standartus un tiesībām 

izsniegt valsts parauga liecību par pamatskolas beigšanu.  

 

2000. gadā sākās Rīgas Lietuviešu vidusskolas ēkas renovācijas darbi. No 

01.09.2001. skola pārcēlās no Rīgas 85. vidusskolas uz telpām Prūšu ielā 42a.  

Pamats: Rīgas domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejas sēdes Nr. 95 

protokola izraksts.  

 

Ar 01.09.2000. Rīgas Lietuviešu pamatskolai tiek piešķirts vidusskolas statuss un 

noteikts, ka Rīgas Lietuviešu pamatskolas nosaukums ir – Rīgas Lietuviešu 

vidusskola.  

Pamats: Rīgas domes 30.05.2000. lēmums Nr. 85444 (prot. Nr. 120) par Rīgas 

Lietuviešu pamatskolas statusa un nosaukuma maiņu. 

Skolas pakļautība nemainās. Rīgas Lietuviešu vidusskola ir Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas Skolu valdes pakļautībā. 

 

Rīgas Lietuviešu vidusskola (turpmāk – skola) ir vispārējās  izglītības pašvaldības 

dibinātā iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un interešu 

izglītības programmas. 

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 

citi likumi un normatīvie akti, kā arī skolas nolikums. 

Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, zīmogs ar valsts mazo ģerboni un 

ir norēķinu konts Rīgas domes Norēķinu kasē. 



 

Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 

nodrošinātu valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.                                                                                                                                     

Skolas pamatvirziens ir izglītojoša un kultūras darbība ar Latvijas lietuviešiem. 

Skolas uzdevumi ir: 

• īstenot vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmu, ko ir 

apstiprinājusi pašvaldība, kā arī izstrādāt integrēto  priekšmetu programmas: 

Lietuvas vēsturē, Lietuvas ģeogrāfijā un Lietuvas kultūras vēsturē; 

• izstrādāt divu pakāpju mācību programmu lietuviešu valodas un literatūras 

apguvei sākot ar 10-to klasi, kas pārvalda lietuviešu valodu un iesācējiem, kam 

triju gadu laikā jāapgūst lietuviešu valodu; 

• lietuviešu valodas apguvei vidusskolā paredzēt klašu dalīšanu divās grupās, kā 

arī šim mērķim paredzēt finansējumu; 

• radīt iespēju skolēniem iegūt izglītību valsts valodā, kā arī lietuviešu valodā 

integrētos priekšmetus 

• attīstīt skolēnu spējas un individualitāti, orientēt viņus uz patstāvīgu mācīšanos, 

vēlēšanos apgūt etniskās dzimtenes kultūras, darba tikuma un amatniecības 

pamatus, vērst audzēkņu uzmanību baltu tautu radnieciskām saitēm; 

• sagatavot skolēnus aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, spējai pieņemt 

lēmumus, uzņemties atbildību; 

• veicināt Latvijas un Lietuvas izglītības un kultūras sakarus. 

                  

01.11.2000. Rīgas Lietuviešu vidusskolai izsniegta LR IZM Izglītības iestādes 

reģistrācijas apliecība Nr. 3713901263. 

 

2000. gada 1. novembrī Rīgas Lietuviešu vidusskolai tiek izsniegta LR Izglītības 

un zinātnes ministrijas izglītības iestādes akreditācijas lapa 0195 – mazākumtautību 

pamatizglītības programmas (kods 21011121, 1.modelis) īstenošanai. 

 

2008. gada 29. decembrī Rīgas Lietuviešu vidusskolai izsniegta LR IZM licence 

Nr. 8596 vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojoša virziena 

īstenošanai (izglītības programmas kods 31011011) 

 

2008. gada 29. decembrī Rīgas Lietuviešu vidusskolai izsniegta LR IZM licence 

Nr. 8597 pamatizglītības programmas īstenošanai (izglītības programmas kods 

21011111). 

  

Ar 2003. gada 14. februāri Rīgas pilsētas Skolu valdes Vidzemes priekšpilsētas 

nodaļa tiek pārdēvēta par Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta 

Vidzemes  priekšpilsētas nodaļu. Pamats: RD Izglītības, jaunatnes un sporta 

departamenta direktora rīkojums 06.02.2003. rīk. Nr. 166. Rīgas Lietuviešu vidusskola 

pāriet tās pakļautībā. 

 

2003. gada 22. maijā Rīgas Lietuviešu vidusskolai izsniegta LR IZM izglītības 

iestādes akreditācijas lapa 0769. 

 

2003. gada 22. maijā Rīgas Lietuviešu vidusskolai izsniegta LR IZM izglītības 

programmas akreditācijas lapa 1553 (pamatizglītības programma, 21011111). 



 

2003. gada 22. maijā Rīgas Lietuviešu vidusskolai izsniegta LR IZM izglītības 

programmas akreditācijas lapa 1554 (vispārējās vidējās izglītības programma, 

vispārizglītojošais virziens, 31011011). 

No 2007. gada 1.janvāra Rīgas Lietuviešu vidusskola iekļauta Latgales 

priekšpilsētas skolu skaitā. Pamatojums: Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 

departamenta 14.12.2006. rīkojums Nr. 2870-rs „Par organizatoriskajām izmaiņām”.   

 

Skolā strādā 53 pedagogi: 49 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 

pārējie – mācās. Mūsu skolas pedagoģiskā kolektīva izglītība atbilst Izglītības likuma 

prasībām. 

Skolā ir četri direktora vietnieki: mācību un audzināšanas darbā Daiva Isakiene, 

ārpusklases darbā Ilze Mežule, informātikas jomā – Andris Skutelis, administratīvi 

saimnieciskajā darbā – Solmeja Indāne. 

Mūsu skolā ir bijuši sešpadsmit izlaidumi. 

   2002./2003.m.g. – 11 absolventi 

   2003./2004.m.g. – 7 absolventi 

   2004./2005.m.g.– 10 absolventi 

   2005./2006.m.g. – 14 absolventi 

2006./2007.m.g. – 12 absolventi 

2007./2008.m.g. – 14 absolventi 

2008./2009.m.g. – 17 absolventi 

2009./2010.m.g. – 13 absolventi 

   2010./2011.m.g. – 12 absolventi 

   2011./2012.m.g.– 9 absolventi 

   2012./2013.m.g. – 12 absolventi 

2013./2014.m.g. – 17 absolventi 

2014./2015.m.g. – 13 absolventi 

2015./2016.m.g. – 22 absolventi 

2016./2017.m.g. – 13 absolventi 

2017./2018.m.g. – 14 absolventi 

 

2018./2019. mācību gadā skolā mācās 391 skolēni un ir 22 klašu komplekti. 

Rīgas Lietuviešu vidusskolas skolēniem ir iespēja brīvajā laikā pilnveidot sevi 

visdažādākajos interešu izglītības pulciņos. No 2009. gada skolā darbojās interešu 

izglītības centrs. 

Skolēni piedalās visu mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos, konkursos ne 

tikai Latvijā, bet arī Lietuvā. Šajā mācību gadā skola piedalās piecos kopprojektos ar 

dažādām Lietuvas skolām un ģimnāzijām. Ir sadarbības projekti arī lietuviešu skolām 

un ģimnāzijām citās valstīs. 

 Bērni dejo tautas, sporta, eksotiskās un līnijdejas. Skolā skan dziesmas 

lietuviešu un latviešu valodā. Jau daudzus gadus darbojas teātra pulciņš, kurš piedalās 

arī projektos un festivālos Latvijā un Lietuvā. Skolēniem ir iespēja nodarboties arī ar 

lietišķo mākslu un sportu. Īpaši lielus panākumus ir guvuši skolas basketbolisti. 

 Ļoti intensīva un plaša ir skolas koncertdzīve. Skolas dziedātāji, dejotāji un 

aktieri uzstājas gan skolas pasākumos, gan arī daudz koncertē ārpus skolas, 

popularizējot lietuviešu tautas tradīcijas un mākslu un ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā. 

 No 2016./2017. m.g. skolu vada direktora Jolanta Nagle. 


