
Lapa1/5- Curriculum Vitae  
Normunds Rečs  

Papildu informācija par Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Eiropas Savienība 

 

  

 

  

 

Europass  
Curriculum Vitae  

 
  

Personas dati  

Vārds / Uzvārds  Normunds Rečs  

Adrese Lazdu iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, Latvija 

Tālrunis Mobilais tālrunis: +37129446956   

E-pasts normunds.recs@tukums.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 30.03.1967. 

Dzimums Vīrietis 
  

Darba pieredze  
  

Laika periods 2015.gada augusts – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs 

Galvenie pienākumi Pašvaldības funkciju īstenošana izglītības jomā Tukuma, Engures un Jaunpils novados  

Darba vietas nosaukums un adrese Tukuma novada Izglītības pārvalde, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2013.gada jūnijs – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Tukuma novada domes deputāts 

Galvenie pienākumi    Pārstāvēt Tukuma novada iedzīvotāju intereses, realizēt likumos paredzētās pašvaldības deputāta 
   tiesības un pienākumus 

Darba vietas nosaukums un adrese Tukuma novada Dome, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV- 3101 

Nozare Pašvaldība 
    

Laika periods 1998.gada maijs – 2015.gada augusts 

Profesija vai ieņemamais amats Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas direktors 

Galvenie pienākumi Nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu  un tā rezultātus izglītības iestādē, nodrošināt izglītības 
iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un intelektuālo, finanšu un materiālo 
līdzekļu racionālu izmantošanu 

Darba vietas nosaukums un adrese Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola, Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2010.gada janvāris – 2015.gada augusts 

Profesija vai ieņemamais amats Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu direktoru metodiskās apvienības vadītājs 

Galvenie pienākumi Skolu direktoru profesionālās darbības pilnveides veicināšana, informēšana par aktuālajiem izglītības 
iestāžu vadības jautājumiem, labākās skolvadības pieredzes popularizēšana, izglītības iestāžu un 
pašvaldību sadarbības veicināšana, skolu direktoru sanāksmju un semināru organizēšana, izglītības 
iestāžu vadītāju konsultēšana 
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Darba vietas nosaukums un adrese Tukuma novada Izglītības pārvalde, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV- 3101 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2015.gada maijs – 2015.gada augusts 

Profesija vai ieņemamais amats zinātniskā asistenta p.i. 

Galvenie pienākumi Pētniecības darbs starptautiskajā mācību vides pētījumā OECD TALIS 2013 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Universitātes Izglītības pētniecības institūts, Jūrmalas gatve 74/76, Rīga 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2014.gada decembris – 2017.gada aprīlis 

Profesija vai ieņemamais amats Arodbiedrības „Latvijas izglītības vadītāju asociācija” Revīzijas komisijas priekšsēdētājs 

Galvenie pienākumi    Revīzijas komisijas darba organizēšana un vadīšana 

Darba vietas nosaukums un adrese Arodbiedrība „Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013 

Nozare Arodbiedrība 
  

Laika periods 2014.gada marts – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides programmas vadītājs 

Galvenie pienākumi Vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju juridiskās kompetences pilnveide izglītības 
iestādes pārvaldes dokumentu sistēmas pārvaldībā 

Darba vietas nosaukums un adrese Līgumdarbs. Profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvuši Tukuma, Engures, Jaunpils, 
Kandavas, Kuldīgas novadu vispārējās izglītības iestāžu vadītāji un Tukuma, Dobeles, Kandavas, Talsu 
novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 1998.gada maijs – līdz šim brīdim 

Profesija vai ieņemamais amats Skolotājs 

Galvenie pienākumi    Politikas un tiesību mācību priekšmeta skolotājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola, Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2012.gada augusts – 2014.gada jūlijs 

Profesija vai ieņemamais amats Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu 
daudzpusējās partnerības” projekta Nr.2012-1-DE3-COM06-275423 koordinators 

Galvenie pienākumi Plānot un organizēt projekta aktivitāšu īstenošanu, nodrošināt projekta mērķu sasniegšanu, projekta 
budžeta izpildi, projekta progresa ziņojumu un finanšu izlietojuma atskaišu sagatavošanu 

Darba vietas nosaukums un adrese Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola, Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2011.gada oktobris – 2012.gada oktobris 

Profesija vai ieņemamais amats Valsts izglītības satura centra lektors 

Galvenie pienākumi Pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču 
pilnveide” īstenošana 

Darba vietas nosaukums un adrese Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050  

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 2010.gada janvāris – 2011.gada novembris 

Profesija vai ieņemamais amats Eiropas Sociālā fonda projekta „Mācību atbalsta nodrošināšana un darba un sadzīves prasmju 
apguves veicināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem Tukuma Vakara un 
neklātienes vidusskolā” (Nr.2009/0264/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/069) vadītājs 

Galvenie pienākumi Plānot un organizēt projekta aktivitāšu īstenošanu, nodrošināt projekta mērķu sasniegšanu, projekta 
budžeta izpildi, projekta progresa ziņojumu un finanšu izlietojuma atskaišu sagatavošanu 

Darba vietas nosaukums un adrese Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola, Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 

Nozare Izglītība 
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Laika periods 2007.gada septembris – 2008.gada jūlijs 

Profesija vai ieņemamais amats Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana 
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā un to popularizēšana Tukuma rajonā” 
(Nr.VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.6.1./0044/0622) vadītājs 

Galvenie pienākumi Plānot un organizēt projekta aktivitāšu īstenošanu, nodrošināt projekta mērķu sasniegšanu, projekta 
budžeta izpildi, projekta progresa ziņojumu un finanšu izlietojuma atskaišu sagatavošanu 

Darba vietas nosaukums un adrese Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola, Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 1995.gada septembris – 1998.gada aprīlis 

Profesija vai ieņemamais amats Skolotājs 

Galvenie pienākumi    Fizikas, informātikas, mājturības mācību priekšmetu skolotājs, klases audzinātājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Lielā iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 1991.gada janvāris – 1995.gada augusts 

Profesija vai ieņemamais amats Skolotājs 

Galvenie pienākumi Mājturības, vizuālās mākslas mācību priekšmetu skolotājs, klases audzinātājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Dzirciema internātpamatskola, Dzirciems, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3125 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 1989.gada septembris – 1990.gada decembris 

Profesija vai ieņemamais amats Skolotājs 

Galvenie pienākumi Mājturības, vizuālās mākslas, rasēšanas mācību priekšmetu skolotājs, klases audzinātājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Pūres pamatskola, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124 

Nozare Izglītība 
  

Laika periods 1987.gada novembris – 1989.gada augusts 

Profesija vai ieņemamais amats Skolotājs 

Galvenie pienākumi Mājturības, vizuālās mākslas mācību priekšmetu skolotājs, klases audzinātājs 

Darba vietas nosaukums un adrese Mazirbes internātpamatskola, Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275 

Nozare Izglītība 
  

Izglītība  
  

Laika periods 2012.septembris – līdz šim brīdim 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Turpinu studijas Izglītības vadības doktora studiju programmā. 
Promocijas tēma: Skolas direktora pedagoģiskā līderība 

Izglītības iestādes nosaukums un veids   Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

  Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) / Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) 8.līmenis 

  

Laika periods 2011. – 2012. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Latvijas Universitātes profesionālā maģistra diploms;  
Profesionālais maģistra grāds izglītības vadībā 

Izglītības iestādes nosaukums un veids   Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

  Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) / Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) 7.līmenis 

  

Laika periods 1999. – 2005. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Latvijas Universitātes profesionālās augstākās izglītības diploms; 
kvalifikācija – jurists 

Izglītības iestādes nosaukums un veids   Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 
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Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

  Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) / Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) 7.līmenis 

  

Laika periods 1988. – 1994. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Latvijas Universitātes profesionālās augstākās izglītības diploms; 
kvalifikācija – darbmācības un rasēšanas skolotājs  

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) / Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) 7.līmenis 

  

Laika periods 1988. – 1994. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Latvijas Universitātes bakalaura diploms; 
Pedagoģijas bakalaura grāds 

Izglītības iestādes nosaukums un veids Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 

Līmenis nacionālajā vai starptautiskajā 
klasifikācijas sistēmā 

   Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) / Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenis 

  

Papildus izglītība/ Kursi  

11.12.2015.   Dalība Eiropas Savienības Erasmus+ programmas starptautiskās sadarbības pasākumā – mācību  
  vizītē  “Management, leadership and cooperation in secondary education (general education and VET)” 
  Helsinkos un Jyväskylä, Somijā (07.12.-11.12.2015.). 

21.05.2015. Angļu valoda ar priekšzināšanām (Intermediate); programmas īstenotājs – Latvijas Tautas skolas 
Mācību centrs „Zinātne”; programmas apjoms – 140 stundas. 

14.03.2014. Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius/ Grundtvig apakšprogrammas pedagoģiskā 
personāla profesionālās pilnveides kursi „Go e-Learning! Learn to easily develop and run e-Learning 
courses to reach wider audience!”; programmas īstenotājs – NSF CYBERALL-ACCESS (Atēnas, 
Grieķija); programmas apjoms – 30 stundas. 

18.04.2012.   Pašvaldību darbinieku profesionālās pilnveides programma „ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu 
projektu sagatavošana un vadīšana”; programmas īstenotājs – valsts SIA „Vides projekti”; programmas 
apjoms – 112 stundas. 

07.10.2011. Pedagogu profesionālās pilnveides programma „Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču 
pilnveide”; programmas īstenotājs – Valsts izglītības satura centrs; programmas apjoms – 52 stundas. 

  

Prasmes  
  

Dzimtā(s) valoda(s) Latviešu valoda 
  

Cita(s) valoda(s)  

Pašnovērtējums  Sapratne Runāšana Rakstīšana 

Eiropas līmenis (*)  Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Angļu valoda  B2      B2  B2  B2  B1  

Krievu valoda  C2  C2  C1  C1  C1  

 (*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis 

  

Sociālās prasmes Protu strādāt komandā, sadarboties ar kolēģiem un sadarbības partneriem, veiksmīgi risināt konfliktus.  
  

Organizatoriskas prasmes Man ir astoņpadsmit gadu pieredze iestādes un darba kolektīva vadīšanā. 
  

Tehniskas prasmes Protu strādāt ar biroja tehniku. 
  

Datora lietošanas prasmes   Ikdienas darbā izmantoju MS Office lietojumprogrammas (Word, Excel, PowerPoint), protu izmantot 
  interneta pārlūkprogrammas un informācijas meklētājus, elektroniskā pasta programmas, ir pieredze 
  darbā e-studiju vidē Moodle. 

Citas prasmes B kategorijas auto vadītāja apliecība. 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lv
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Publikācijas   Rečs, N. (2016). Teacher Appraisal and Feedback as Elements of Teacher Improvement Management in 
  Latvia. In L. Daniela, & L. Rutka (Ed.). Selected Papers of the Association for Teacher Education in 
  Europe Spring Conference 2015 (pp. 163-175). Cambridge Scholars Publishing. 

   Rečs, N. (2015). Skolotāju darba oficiālais novērtējums un atsauksmes par skolotāju darbu. No A. Geske 
  (Red.), Skolotāji Latvijā un pasaulē. Monogrāfiju sērija Izglītības pētniecība Latvijā Nr.6 (149. – 178.lpp.). 
  Rīga: LU PPMF Izglītības pētniecības institūts. 

 Rečs, N. (2014). Publiskās pārvaldības principi Latvijas vispārizglītojošo skolu vadībā. No Sabiedrība, 
integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. I daļa (468. – 477.lpp.). Rēzekne: 
Rēzeknes Augstskola. 

 Rečs, N. (2013). Vispārējās izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu sistēma un iestādes vadītāja 
juridiskā kompetence. No A. Medveckis (Red.), Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XV (774. – 
782.lpp.). Liepāja: LiePa. 

  

Referāti un prezentācijas 
konferencēs 

Rečs, N. (2015). Skolotāju darba oficiālais novērtējums un atsauksmes par skolotāju darbu. Konference 
”Izglītības kvalitāte un vide starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD PISA un OECD TALIS programmā” 
Rīgā, Latvijas Universitātē,17.06.2015. 

 Rečs, N. (2015).Teacher Appraisal and Feedback as Elements of Teacher Improvement Management in 
Latvia. Eiropas skolotāju izglītības asociācijas (ATEE) 2015.gada pavasara konference „Teacher of the 
21st Century: Quality Education for Quality Teaching” Rīgā, Latvijas Universitātē, 08.05. – 10.05.2015. 

 Rečs, N. (2015). Līderības dimensija skolu vadībā. Latvijas Universitātes 73.konferences Izglītības 
vadības sekcija Rīgā, Latvijas Universitātē, 03.02.2015. 

 Rečs, N. (2014). Publiskās pārvaldības principi Latvijas vispārizglītojošo skolu vadībā. Starptautiskā 
zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība” Rēzeknē, Rēzeknes Augstskolā, 23.05. – 
24.05.2015. 

 Rečs, N. (2014). Publiskā sektora vadības reformas un to ietekme uz Latvijas vispārizglītojošo skolu 
vadību. Latvijas Universitātes 72.konferences Izglītības vadības sekcija Rīgā, Latvijas Universitātē, 
29.01.2014. 

 Rečs, N. (2012). Vispārējās izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu sistēma un iestādes vadītāja 
juridiskā kompetence. 15. starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra” Liepājā, Liepājas 
Universitātē, 17.05. – 18.05.2012. 

  

Apbalvojumi 26.08.2011. Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības raksts par sekmīgu Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Mācību atbalsta nodrošināšana un darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā” realizāciju, 
pieredzes popularizēšanu, nozīmīgu ieguldījumu novada metodiskā darba attīstībā darbam ar 
izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām 

 22.09.2009. Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par radošu, kvalitatīvu un mērķtiecīgu 
darbu izglītības programmu un projektu īstenošanā 

 16.01.2009. Tukuma pilsētas Domes Pateicības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Tukuma Vakara un 
neklātienes vidusskolas attīstībā un projektu realizācijā 

 11.05.2006. Latvijas Republikas Ministru prezidenta Pateicības raksts par nozīmīgu ieguldījumu 
izglītības sistēmas attīstībā 

 19.04.2006. Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Tukuma Vakara 
un neklātienes vidusskolas attīstībā 

 11.12.2003. Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra Atzinības raksts par atbalstu ārpusstundu darba 
organizēšanā un klašu audzinātāju izglītošanā 

 28.05.2002. Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par veiksmīgu un radošu pedagoģisko 
darbību 

 

Normunds Rečs 

Tukumā, 2017.gada 10.aprīlī 


