
Izglītības iespējas Ukrainas 
civiliedzīvotājiem Smiltenes 

novadā
 

Latvijā obligātā pirmsskolas izglītība ir 
bērniem no 5 - 6 gadu vecumam.

Obligāta ir pamatizglītība no 1. – 9. klasei.
Visiem Ukrainas bērniem, kuriem 

nepieciešama obligātā apmācība, būs 
pieejama izglītība, atbilstoši vecumam.

Atkarībā no brīvo vietu skaita 
pirmsskolas izglītības grupās, būs 
pieejams bērnudārzs arī bērniem 

vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem. 
 

Vecākiem / aizbildnim ir 
jāreģistrējas Smiltenes novadā kā 

patvēruma meklētājam. 
Izglītības pārvaldes pārstāvis, 

sazināsies ar vecākiem / aizbildni, 
lai vienotos par izglītības iestādi, 

kuru būs iespējams apmeklēt. 
Izglītības pārvaldes pārstāvis 

informēs izglītības iestādi un nodos 
vecāku vai aizbildņu 

kontaktinformāciju tālākai saziņai.  
Izglītības iestādes vadītājs 

sazināsies ar vecākiem / aizbildni, 
lai vienotos par tālāko rīcību.

 
Informācija par izglītību Smiltenes 

novadā -  Smiltenes novada 
Izglītības pārvalde: 

 tel. +371 64707579, e-pasts: 
izgl_parvalde@smiltenesnovads.lv.

 

Можливості освіти для цивільних 
українців на Смільтенщині

 
У Латвії обов’язкова дошкільна освіта 

є для дітей 5-6 років.
Основна освіта з 1 по 9 клас є 

обов’язковою.
Усі діти в Україні, які потребують 

обов’язкової освіти, матимуть доступ 
до освіти відповідно до свого віку.

Залежно від кількості місць у групах 
дошкільної освіти буде доступний і 
дитячий садок для дітей від 1,5 до 4 

років.
Батьки/опікун повинні 

зареєструватися в муніципалітеті 
Смілтене як шукач притулку.

 
Представник освітньої ради 

зв’яжеться з батьками/опікуном, 
щоб домовитися про навчальний 

заклад для відвідування.
Представник освітньої ради 

повідомить навчальний заклад та 
передасть контактні дані батьків 

або опікунів для подальшого 
спілкування.

Керівник навчального закладу 
зв’яжеться з батьком/опікуном, 

щоб домовитися, що робити далі.
 

Інформація про освіту на 
Смільтенщині - Рада освіти 

Смільтенського району: 
 тел. +371 64707579, e-mail: 

izgl_parvalde@smiltenesnovads.lv.
 

mailto:izgl_parvalde@smiltenesnovads.lv


Ja bērns Ukrainā ir mācījies 
mūzikas, mākslas vai sporta 
skolā, mācības ir iespējams 

turpināt arī Smiltenes 
Mūzikas skolā, Mākslas 

skolā, Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā Smiltenē vai 

Apē, kā arī Gaujienas 
Mūzikas un mākslas skolā.

 
Informācija par 

profesionālās ievirzes 
izglītības apguves iespējām:

 
·Smiltenes Mūzikas skola – 

direktora p.i. Vivita Ose (tel. 
+371 25604118);

 
·Smiltenes Mākslas skola – 
direktora p.i. Vineta Balode 

(tel. +371 26183639);
 

·Smiltenes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skola – 

direktors Ivars Joksts 
(tel. +371 28677614);

 
·Gaujienas Mūzikas un mākslas 

skola – direktore Ilze Dāve 
(tel. +371 26492989).

 

Якщо дитина навчалася в 
музичній, художній чи 

спортивній школі в Україні, 
можна також продовжити 
навчання в Смілтенській 

музичній школі, художній 
школі, дитячо-юнацькій 

спортивній школі м. 
Смілтене або Апе, а також у 

м. Гаужєна. та художня 
школа.

 
Інформація про можливості 

професійної освіти:
 

• Смільтенська музична школа 
- директор п.і. Вівіта Осе (тел. 

+371 25604118);
 

• Смільтенська школа 
мистецтв - директор п.і. 
Вінета Балоде (тел. +371 

26183639);
 

• Смільтенська міська дитячо-
юнацька спортивна школа – 

директор Івар Йокстс (тел. +371 
28677614);

 
• Школа музики та мистецтва 
Gaujiena – директор Ілзе Даве 

(тел. +371 26492989).


