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LU attīstību IZM nolēmusi 
stiprināt, likvidējot RPIVA

Turpinājums 3. lpp. 

Gatavojamies un 3. martā 
svinam Meteņus! Svinot 
svētkus un veicot rituālus, mēs 
atjaunojam savu dzīvesspēku, 
papildinām enerģijas resursus.
                                         Lasiet 12. lpp. 

Vai tas tiešām ir 
ieguldījums tavā nākotnē?
Iespējams, kādam savs 
ieguldījums būtu īpaši 
rūpīgi jāizvērtē…         
                                                    Lasiet 5. lpp.  FO
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FOTO: Andris Bērziņš

25. janvārī aptuveni 250 RPIVA un tās filiāļu studentu un mācībspēka pārstāvju, skandējot „Rokas nost no mūsu akadēmijas!”, devās protesta gājienā no Saeimas uz IZM, 
uz AIP un MK. Gājiena dalībnieki pieprasīja izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska demisiju. Visām institūcijām tika iesniegta RPIVA rektores Dainas Voitas 
parakstīta vēstule, kurā viņa aicina IZM ievērot Eiropas Komisijas un Eiropas Universitāšu asociācijas rekomendācijas augstskolu konsolidācijas procesam – patlaban IZM 
nav ievērojusi nevienu no šo institūciju ieteiktajiem soļiem reorganizācijas procesā.
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aktualitātes izglītībā

Jaunais gads izglītības nozarē ir sācies spraigi: tiek mek-
lēti pārliecinošākie argumenti Rīgas Pedagoģijas un izglī-
tības vadības akadēmijas likvidācijai; izglītības uzņēmums 
„Lielvārds” savā 25 gadu jubilejā iztulko un izdot Čārlza 
Fadela (Charles Fadel), Majas Bialikas (Maya Bialik) un 
Bērnija Trilinga (Bernie Trilling) grāmatu „Četru dimen-
siju izglītība” par skolēnu panākumiem nepieciešamajām 
kompetencēm 21. gadsimtā; Pasaules izglītības forumā 
Londonā izglītības eksperti diskutē par 21. gadsimta izglī-
tību; Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ierēdņi pēta 
Igaunijas izglītības sistēmu; Neatkarīgās izglītības biedrī-
bas (NIB) biedri iepazīst Somijas izglītības sistēmu.

Droši vien mums katram skolas laikā skolotāji aizrā-
dīja, ka špikot ir slikti, ir jādomā ar savu galvu. Kādēļ gan 
pieaugušo dzīvē mēs esam gatavi tikai špikot un nedomāt 
ar savu galvu? Kur vien klausies un skaties, Latvija vienā 
vai otrā rādītājā tiek salīdzināta ar tuvākiem un tālākiem 
kaimiņiem. Vai mums pienāks arī tādi laiki, kad mēs gri-
bēsim un spēsim līdzināties paši sev? Nezinu, ko citiem 
mācīja skolā, bet no saviem vidusskolas un studiju laikiem 
man prātā kā iekalts palicis teiciens: „Esi unikāls, necen-
ties līdzināties citiem, jo tikai tā tu spēsi būt veiksmīgs!” 
Un tie Latvijas iedzīvotāji, kuri neskatās uz citiem, bet 
meklē savu attīstības ceļu, kļūst redzami ne tikai Latvijas, 
bet arī pasaules mērogā, piemēram, prestižajā „Forbes” 
Eiropas jauno līderu topā iekļautie datu vizualizācijas uz-
ņēmuma „Infogram” līdzdibinātāja un grafiskā dizainere 
Alise Semjonova, NBA basketbolists Kristaps Porziņģis 
un jaunuzņēmuma „Sorry as a Service” līdzdibinātāja Sa-
bīne Pole. Katrs no viņiem ir izvēlējies attīstīt savas stiprās 
puses, kā rezultātā viņi ir pamanīti pasaulē, tāpat kā ērģel-
niece Iveta Apkalna un daudzi citi.

Igauņiem ir mērķi, un atbilstīgi tiem viņi arī rīkojas – 
tā pēc viesošanās Igaunijā atzina IZM vecākā eksperte 
Modra Jansone. Kas ir mums? Mums ir diskusijas, kurās 
visi runā, visi it kā klausās, bet retais ko dzird, jo pēc bū-
tības jau nav jēgas arī klausīties – viss tāpat ir sarunāts: 
kā vajadzēs, tā arī būs. Šaubos, vai ar šādu pieeju mēs 
jebkad būsim veiksmīgi.

Karšu izdevniecība „Jāņa sēta” par 90 000 eiro līdz 
pavasarim ir apņēmusies izpētīt Latvijas skolu tīklu (to 
IZM pērn nepaveica), turpretim skolēnu autobuss Ugālē 
jau divreiz ir ieslīdējis grāvī, jo apledojušu C kategorijas 
ceļu kaisa ne tūlīt, bet tikai 18 stundu laikā, savukārt 
Makašānu Amatu vidusskolas skolotājas apledojušos ce-
ļus ar granti kaisa pašas. Tāda un vēl ļaunāka ir realitāte, 
kurā dzīvojam.

Šajā reizē vēlos piedāvāt trīs saites, kurās kādā brīvākā 
brīdī ieskatīties, lai domātu par izglītības sistēmas izaici-
nājumiem 21. gadsimtā: pirmās divas ir no Pasaules iz-
glītības foruma Londonā, savukārt trešā – par NIB sko-
lotāju pieredzes braucienu uz Somiju un secinājumiem 
par redzēto:

• http://www.effdebate.org/eff18/;
• http://www.slideshare.net/OECDEDU/preparing-stu-

dents-for-the-4th-industrial-revolution-implications-for-
science-education;

• http://www.izglitibasbiedriba.lv/2017/01/somija-somi-
ja-somija-laima-geikina-dr.html.

Lai šajā laikā mums izdodas attīstīt gan savu, gan 
skolēnu raksturu, kas ir ļoti būtiska nākotnes izglītības 
dimensija!

REDAKTORES SLEJA

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra”
galvenā redaktore
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Iveta Apkalna – Elbas filharmonijas goda ērģelniece

LBK atteikta akreditācija

Preiļos atklāta digitālā latviešu valodas un literatūras klase

11. janvārī Hamburgā tika atklāta Elbas filharmonija, 
kuru būvēja gandrīz 14 gadus un kuras būvniecībā ir ieguldīti 
865,65 miljoni eiro. Atklāšanas koncertā uzstājās latviešu ēr-
ģelniece Iveta Apkalna, kurai ir uzticēts kļūt par Elbas filhar-
monijas goda ērģelnieci (Titularorganistin), kas tur regulāri 
koncertēs un būs šīs zāles ērģeļkoncertu programmu sakārto-
tāja un mākslinieciskā vadītāja. 27. janvārī solokoncertā viņa 
iepazīstinās ar jauno ērģeļu iespējām. 9. februārī Arvo Perta 
autorprogrammu izpildīs kamerorķestris „Sinfonietta Rīga” 
un Latvijas Radio koris diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā, sa-
vukārt aprīļa beigās un maija sākumā Elbas filharmonijā kon-
certēs Valsts akadēmiskais koris „Latvija”.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, izglītības programmas 
„„Samsung” skola nākotnei” 2016. gada laureātu skolā, ir atklā-
ta digitālā latviešu valodas un literatūras klase. Skolas izstrā-
dātais pārmaiņu projekts, kurā ir paredzēta iespēja skolēniem 
pašiem izvēlēties mācību vietu, laiku un tempu, tika atzīts par 
labāko 15 komandu konkurencē, iegūstot iespēju uzlabot mācī-
bu procesa nodrošinājumu ar „Samsung” tehnoloģijām 10 000 
eiro vērtībā. Preiļu skola izvēlējās modernizēt latviešu valodas 
un literatūras kabinetu, kurā ir izvietota 75 collu digitāla skā-
rienjutīga tāfele, 30 planšetdatori un divi skaļruņi. Šajā mācī-
bu gadā skolā vairāk fokusējas uz skolotāju izglītošanu, uzkrāj 
materiālus, veido digitālo bibliotēku.

 Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), izskatot Latvijas 
Biznesa koledžas (LBK) iesniegumu, ir atstājusi spēkā Augstā-
kās izglītības padomes (AIP) lēmumu par ārkārtas akreditā-
ciju. Tas nozīmē, ka koledžai akreditācija ir atteikta, tādējādi 
LBK reizē ar IZM lēmuma spēkā stāšanos šā gada 23. februārī 
zaudē valsts akreditētas augstākās izglītības iestādes statusu un 
tiesības izsniegt valsts atzītus augstākās izglītības diplomus.

LBK netiek liegtas tiesības realizēt pirmā līmeņa augstākās 
izglītības programmas. Studējošie var turpināt studijas LBK un 
noslēgumā saņemt akadēmisko izziņu. Koledža sešus mēnešus 
pēc apstrīdētā lēmuma pieņemšanas datuma un konstatēto 
pārkāpumu novēršanas var atkārtoti iesniegt AIP akreditācijas 
iesniegumu.
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19. JANVĀRA ELEKTRONISKAJĀ 
IZDEVUMĀ „VECĀKIEM”

Skola audzina bērnu – padomju mīts
Bērns nepilda mājasdarbus! Kāpēc tā notiek, 
     un kā bērnu motivēt mācīties
Kritiskās jeb neatkarīgās domāšanas attīstīšana

23. JANVĀRA ELEKTRONISKAJĀ 
IZDEVUMĀ „PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA”
Ropažu annelēni zina – lai izaugtu liels un stiprs, 
    ir svarīgi ne tikai veselīgi ēst, bet arī sportot!
Sveču dienas svinības Krāslavas pirmsskolas 
    izglītības iestādē „Pienenīte
Mazie cēsnieki ciemojas pie vāveres Cēsu pils parkā
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VK saskata risku, ka 150 miljoni eiro 
ES struktūrfondu līdzekļu izglītībā tiks ieguldīti nelietderīgi

Valsts kontrole (VK) revīzijā 
ir atklājusi vairākas nepilnības 
Izglītības un zinātnes ministri-
jas (IZM) darbā, un to rezultātā 
150 miljoni eiro Eiropas Savienī-
bas (ES) struktūrfondu līdzekļu, 
kas ir paredzēti izglītībai, var tikt 
ieguldīti nelietderīgi, apdraudot 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto 
mērķu sasniegšanu, liecina VK 
revīzijas ziņojums (pilnā apjo-
mā lasīt http://www.lrvk.gov.lv/
revizija/20484-2/).

Lai risinātu finanšu un eko-
nomiskās krīzes sekas un ie-
zīmētu stratēģijas tālākai iz-
augsmei, 2010. gadā Eiropas 
Komisija izdeva paziņojumu 
„„Eiropa 2020” – stratēģija gud-
rai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei”, paredzot piecus pa-
matmērķus, kas ES ir jāsasniedz 
līdz 2020. gada beigām. Šie pa-
matmērķi attiecas uz nodarbi-
nātību, pētniecību un izstrādi, 
klimatu un enerģētiku, izglītī-
bu, kā arī sociālo iekļaušanu un 
nabadzības samazināšanu. Iz-
glītības jomā stratēģijā „Eiropa 
2020” ir noteikti mērķi „panākt, 
ka priekšlaicīgas skolas pame-
šanas gadījumu skaits ir zem 
10 % un ka vismaz 40 % 30 līdz 
34 gadus veco cilvēku iegūst 

augstāko izglītību”. Lai Latvijā 
nodrošinātu stratēģijas „Eiro-
pa 2020” mērķu sasniegšanu, 
2011. gadā Ministru kabinets 
apstiprināja Latvijas nacionālo 
reformu programmu „ES 2020”, 
izglītības jomā nosakot šādus 
mērķus:

•augstāko izglītību ieguvušo 
iedzīvotāju īpatsvars 30–34 gadu 
vecuma grupā – 34–36 %, kā 
galvenos politikas virzienus un 
pasākumus nosakot augstākās 
izglītības modernizāciju, aug-
stākās izglītības institūciju ma-
teriāli tehniskās bāzes moderni-
zēšanu un studiju un zinātniskās 
darbības kvalitātes uzlabošanu;

•skolu nepabeigušo iedzīvotā-
ju īpatsvars 18–24 gadu vecuma 
grupā – 13,4 %, kā galvenos po-
litikas virzienus un pasākumus 
paredzot pamata un vidējās izglī-
tības pieejamības nodrošināšanu 
un modernu mācību metožu ie-
viešanu. (Savukārt progresa ziņo-
jumā „Latvijas nacionālā reformu 
programma „Eiropa 2020” stra-
tēģijas īstenošanai” ir norādīts: 
„Ņemot vērā līdzšinējo mērķa rā-
dītāja sasniegšanas progresu, Lat-
vija izvirza jaunu mērķi 2020. ga-
dam – 10 %.”)

Stratēģijā „Eiropa 2020” no-
teiktie mērķi ir integrēti arī tādos 
nacionālās attīstības plānošanas 

dokumentos kā „Latvijas nacio-
nālais attīstības plāns” un „Izglī-
tības attīstības pamatnostādnes 
2014.–2020. gadam”, tādējādi 
apstiprinot Saeimas un valdības 
apņēmību aktīvi piedalīties ES 
kopīgo mērķu sasniegšanā. Lai 
ES dalībvalstis nacionālā līmenī 
īstenotu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus, tām 2014.–2020. gada 
ES fondu plānošanas periodā ir 
pieejami būtiski finanšu līdzekļi. 
Latvijai ES struktūrfondu 2014.–
2020. gada plānošanas periodā 
prioritārajam virzienam „Izglītī-
ba, prasmes un mūžizglītība” ir 
piešķirti 510 231 088 eiro, t. sk. 
232 752 302 eiro Eiropas Sociālā 
fonda finansējuma, 277 460 786 
eiro Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējuma, kas ir 11,7 % 
no kopējā ES fondu finansēju-
ma un nozīmē to, ka efektīva un 
mērķtiecīga līdzekļu izmantoša-
na ir būtiska.

Revīzijas galvenie 
secinājumi
Kopumā IZM paveiktais dar-

bības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 8. prioritārā virzie-
na „Izglītība, prasmes un mūžiz-
glītība” sagatavošanā ir bijis pietie-
kams, tomēr atsevišķos gadījumos 
ir konstatētas šādas nepilnības:

•trīs specifisko atbalsta mērķu 

aprakstos nav sniegts detalizēts 
problēmu un vajadzību izvērtē-
jums, tāpēc pastāv risks, ka plā-
notās atbalstāmās darbības nebūs 
efektīvas minēto problēmu risi-
nāšanai, ja pirms to ieviešanas 
nebūs veikts detalizēts vajadzību 
izvērtējums;

•no 18 specifiskajiem atbalsta 
mērķiem paredzētā finansējuma 
septiņiem nav norādīts pietiekami 
detalizēts aprēķins par 376 374 175 
eiro jeb 63 % no kopējā 8. priori-
tārajam virzienam „Izglītība, pras-
mes un mūžizglītība” paredzētā 
finansējuma, kas var radīt risku, 
ka finansējums netiks mērķtiecīgi 
izlietots, kā arī netiks sasniegti plā-
notie rezultāti;

•no 27 noteiktajiem iznākuma 
rādītājiem 12 rādītājos ir konsta-
tētas nepilnības to noteikšanā, 
t. sk. atsevišķiem rādītājiem nav 
sniegts detalizēts pamatojums to 
noteikšanai un rādītāji ir aprēķi-
nāti no specifiskā atbalsta mēr-
ķim pieejamā finansējuma apmē-
ra, nevis saskaņā ar to mērķgrupu 
vajadzībām, kam ir nepieciešams 
atbalsts;

•no 25 noteiktajiem rezultāta 
rādītājiem diviem ir konstatētas 
nepilnības rādītāju noteikšanā, un 
revidentu ieskatā šie rezultāta rādī-
tāji pietiekami neatspoguļo faktu, 
ka specifiskais atbalsta mērķis ir 

sasniegts un identificētā problēma 
atrisināta.

Tā kā līdz 2016. gada 30. jū-
nijam bija apstiprināti tikai divi 
projekti, revidējamajā laikposmā 
8. prioritārajā virzienā „Izglītība, 
prasmes un mūžizglītība” īsteno-
tajiem projektiem iznākuma un 
rezultāta rādītāju izpildi nebija ie-
spējams novērtēt.

VK revidentu vērtējumā pa-
stāv risks, ka ES struktūrfondu 
starpposma novērtēšanas perio-
dā, 2018. gadā, netiks sasniegti 
plānotie finanšu, iznākuma un 
rezultāta rādītāji.

Būtiskākie ieteikumi IZM
Pamatojoties uz paralēlās liku-

mības un lietderības revīzijas se-
cinājumiem, IZM kā ES fondu va-
dības atbildīgajai iestādei ir sniegti 
divi ieteikumi, kas veicinās efektīvā-
ku atbalstāmo darbību noteikšanu 
problēmu risināšanai un detalizētu 
informācijas uzrādīšanu rādītāju 
noteikšanai:

•pārskatīt atbalstāmās darbības, 
lai nodrošinātu identificēto prob-
lēmu risināšanu;

•specifisko atbalsta mērķu rādī-
tāju pasēs uzrādīt detalizētu pama-
tojumu iznākuma un rezultāta rā-
dītāju noteikšanai, kā arī to sa-
sniegšanai nepieciešamā finansē-
juma aprēķinu. 

   DAigA KļAnSKAiK

Izglītības un zinātnes minis-
trijas (IZM) 3. janvāra paziņo-
jums par ieceri reorganizēt Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmiju (RPIVA), pievienojot 
to Latvijas Universitātei (LU), ir 
izraisījis RPIVA mācībspēka, stu-
dentu, pašvaldību vadītāju neap-
mierinātību, tādēļ šajās nedēļās 
tika savākti aptuveni 4000 pa-
rakstu un vakar, 25. janvārī, ap-
tuveni 250 RPIVA studentu un 
mācībspēka pārstāvju, skandējot 
„Rokas nost no mūsu akadēmi-
jas!”, devās protesta gājienā no 
Saeimas uz IZM, uz Augstākās 
izglītības padomi (AIP) un Mi-
nistru kabinetu (MK). Gājiena 
dalībnieki pieprasīja izglītības 
un zinātnes ministra Kārļa Ša-
durska demisiju. Visām institū-
cijām tika iesniegta RPIVA rek-
tores Dainas Voitas parakstīta 
vēstule, kurā viņa aicina IZM 
ievērot Eiropas Komisijas un 
Eiropas Universitāšu asociācijas 
rekomendācijas augstskolu kon-
solidācijas procesam – patlaban 
IZM nav ievērojusi nevienu no 
šo institūciju ieteiktajiem soļiem 
reorganizācijas procesā.

Savukārt 26. janvāra valsts sek-
retāru sanāksmē izskatīšanai ir ie-
sniegts IZM sagatavotais MK rīko-

juma projekts „Par Rīgas Pedagoģi-
jas un izglītības vadības akadēmi-
jas likvidāciju” (http://tap.mk.gov.
lv/lv/mk/tap/?pid=40409969), 
kurā nepārprotami ir norādīts, ka 
nepietiekama finansējuma apstāk-
ļos IZM kā RPIVA dibinātāja ir 

nolēmusi finansējumu jauno pe-
dagogu sagatavošanai koncentrēt 
trijās universitātēs – LU, Daugav-
pils Universitātē un Liepājas Uni-
versitātē, jo uzskata, ka tajās izglī-
tības studijas un pētniecība notiek, 
integrējot skolotāju izglītību gan 

ar sociālo un humanitāro, gan ar 
dabas un dzīvības zinātņu nozaru 
studijām un pētniecību, savukārt 
RPIVA ir šauri specializēta augst-
skola, kas galvenokārt īsteno peda-
goģijas studiju programmas.

MK rīkojuma projektā ir pa-

redzēts, ka pēc RPIVA likvidā-
cijas Jāzepa Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmija pārņem aka-
dēmijas profesionālo bakalaura 
studiju programmu „Deju un 
ritmikas skolotājs” un „Mūzikas 
skolotājs”, profesionālo maģistra 
studiju programmu „Dejas pe-
dagoģija” un „Mūzikas pedago-
ģija” īstenošanu, kā arī RPIVA 
funkcijas, tiesības, saistības, pra-
sības, finanšu līdzekļus, mantu 
(izņemot nekustamo īpašumu), 
lietvedību un arhīvu attiecībā uz 
minētajām studiju programmām 
un darba tiesiskās attiecības ar 
minēto studiju programmu īste-
nošanā iesaistīto RPIVA akadē-
misko un vispārējo personālu.

IZM nespēj pamatot 
RPIVA likvidāciju
RPIVA 16. janvārī rīkoja dis-

kusiju, uz kuru aicināja visas 
augstākās pedagoģiskās izglītības 
attīstībā ieinteresētās puses – Mi-
nistru prezidentu Māri Kučinski, 
izglītības un zinātnes ministru 
K. Šadurski un IZM pārstāvjus, 
AIP, Latvijas Izglītības vadītāju 
asociāciju, Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrību, 
kā arī visas Latvijas augstskolas, 
kuras piedāvā pedagoģiskās izglī-
tības programmas. 

LU attīstību IZM nolēmusi stiprināt, likvidējot RPIVA
   DAigA KļAnSKAiK

Turpinājums 4. lpp. 
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RPIVA ēka Imantas 7. līnijā 1 ir tikko renovēta, ieguldot pašu finansējumu, un ir nesalīdzināmi la-
bāka nekā nolaistā un ekspluatācijā dārgā LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes ēka 
Jūrmalas gatvē 76.
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Uz diskusiju ieradās tikai IZM 
Augstākās izglītības, zinātnes un 
inovāciju departamenta direktore 
Agrita Kiopa, izglītības program-
mas „Iespējamā misija” direktors 
Kārlis Andersons, LU prorektore 
humanitāro un izglītības zināt-
ņu jomā profesore Ina Druviete, 
bijušais izglītības un zinātnes 
ministrs Vjačeslavs Dombrov-
skis, arodbiedrības pārstāve Līga 
Paula, RPIVA Kuldīgas, Tukuma 
un Ventspils filiāles vadītāja Ruta 
Karloviča, RPIVA Studentu par-
lamenta pārstāvis Kristaps Kari-
movs.

Diskusijas laikā IZM Augstā-
kās izglītības, zinātnes un ino-
vāciju departamenta direktore 
A. Kiopa RPIVA mācībspēkam 
un studentiem tā arī nespēja iz-
skaidrot, kādēļ IZM uzskata, ka, 
reorganizējot vienu augstsko-
lu, tā veic strukturālas reformas 
augstākajā izglītībā, un nespēja 
arī pamatot studentu un mācīb-
spēka ieguvumus reorganizācijas 
rezultātā. Klātesošie saņēma vien 
solījumus, ka mācībspēka profe-
sionālajā pilnveidē tiks ieguldīti 
Eiropas struktūrfondu līdzekļi, 
studentiem būs pieejama moder-
nāka mācību vide, kā arī tiks sa-
glabātas visas filiāles reģionos.

„Iespējamās misijas” direk-
tors K. Andersons uzsvēra – kopš 
pagājušā rudens apmeklējot sko-
las visā Latvijā, ir saņēmis skolu 
direktoru sūdzības par skolotāju 
trūkumu, tādēļ nevar piekrist 
IZM argumentam, ka ir skolotā-
ju pārprodukcija.

Bijušais izglītības un zinātnes 
ministrs V. Dombrovskis atgā-
dināja, ka jau 2013. gada rudenī 
bijušas diskusijas par augstskolu 
stratēģisko specializāciju, sada-
lot augstskolas divās grupās – 
centrālajās un reģionālajās – un 
katrai no tām izvirzot atšķirīgus 
mērķus, taču pēc Valda Dom-
brovska valdības demisijas šīs 
iestrādes palikušas bez virzī-
bas. V. Dombrovskis nepiekrīt 
IZM argumentam par pedago-
gu pārprodukciju, jo esot jārē-
ķinās ar faktu, ka vairāk nekā 
puse visu pedagogu ir vecāki 
par 50 gadiem, un tas nozīmē, 
ka turpmākajos 15 gados katru 
gadu būs nepieciešams aptuveni 
1000 pedagogu. Viņš, spriežot 
pēc Centrālās statistikas pārval-
des datiem par abu augstskolu 
daļu pedagogu izglītībā un izglī-
tības zinātnēs, apšaubīja arī IZM 
argumentu par RPIVA sagatavo-
to pedagogu skaitu: 2002./2003. 
studiju gadā LU bija izteikts līde-
ris ar 42,2 % pedagoģijas studen-
tu un RPIVA bija tikai 10,5 %, 
bet 2015./2016. studiju gadā si-
tuācija ir pilnīgi cita – RPIVA 
savu tirgus daļu ir palielinājusi 

līdz 41,1 %, bet LU tirgus daļa ir 
samazinājusies līdz 26,7 %. Šie 
dati rāda, ka LU savas pozīcijas 
pedagoģijā pēdējos gados zau-
dē, un tam ir jāmeklē izskaid-
rojums, lai neiznīcinātu spēcī-
gāko augstskolu, glābjot vājāko. 
V. Dombrovskis uzskata, ka IZM 
spekulē arī ar RPIVA zinātnisko 
sasniegumu datiem, salīdzinot 
RPIVA datus tikai pedagoģijas 
zinātnē ar LU zinātnisko sniegu-
mu visās zinātņu jomās. 

Šonedēļ IZM savā mājaslapā 
ir publiskojusi visu augstskolu, 
kurās īsteno pedagoģijas studiju 
programmas, sniegumu zinātnē, 
atsevišķi izdalot pedagoģijas zi-
nātni, kur RPIVA sniegums nebūt 
nav vājākais.

Augstskolu apvienošana 
ir pretvalstiska
Skaļas diskusijas dalībnieku 

ovācijas izpelnījās Dr. habil. paed. 
Ausmas Šponas viedoklis, nodē-
vējot IZM rīcību par pretvalstis-
ku: „Pedagogi Latvijā ir lielākā 
sociālā grupa, kurai ir svarīga 
funkcija, pirmkārt, sabiedrības 
kvalitātes funkcija, otrkārt, sa-
biedrības apvienošanas funkcija. 

Tas, ko es šodien dzirdēju par 
divu augstskolu apvienošanu, ir 
nereāli, neiespējami un pretval-
stiski. Katrai augstskolai ir savas 
tradīcijas, sevi cienoši studenti, 
mācībspēks un darbinieki. Ko 
nozīmē apvienot augstskolas? Ja 
vajag reformēt studiju program-
mas, es esmu par to.”

A. Špona A. Kiopai un I. Dru-
vietei vaicāja, vai viņu iecere ir pār-
vietot RPIVA uz sagrauto māju, kur 
patlaban atrodas LU Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultāte. 
„Kādas ir LU auditorijas, kur vējš 
pūš un logi grab? RPIVA ir izre-
montēta, labi finansiāli situēta, kā-
pēc to nepievienot LU? Jūs pasakiet, 
kā var pievienot LU pirmskolas un 
sākumskolas studiju programmas, 
kas pēc būtības nav akadēmiskas 
universitātes programmas! Mūsu 
studiju programmās ir pirmskolas 
un sākumskolas skolotāju audzinā-
šana, kur noteicošā loma ir humā-
nai videi. Universitātē tas nevar no-
tikt. Man ir 40 gadu darba pieredze 
universitātē, un man ir ļoti labi zi-
nāms, cik daudz darba ir ieguldīts, 
lai izglītotu vidusskolas skolotājus. 
LU darbības loks ir vidusskolu sko-
lotāji, lūdzu, tas ir jūsu darbības 

lauks, kur ir jārisina daudz svarīgu 
jautājumu! Lieciet mieru pirmssko-
las un sākumskolas izglītībai! Aici-
nu pārtraukt reorganizāciju, jo tas 
nevar notikt un nenotiks,” pārlieci-
nāti teica pieredzējusī pedagoģijas 
doktore.

Diskusijas noslēgumā A. Kio-
pa gan atzina, ka IZM neatkāpsies 
no ieceres RPIVA pievienot LU, 
un aicināja abas augstskolas vei-
dot darba grupu, lai vienotos par 
labāku kopējo darbu nākotnē.

Visu diskusiju aicinu noskatīties 
RPIVA mājaslapā: http://www.rpiva.
lv/index.php?&mh=video&id=3324.

Reģionu attīstībā 
rēķinājušies ar RPIVA 
piedāvājumu
Īpašs satraukums par RPIVA 

reorganizāciju ir reģionos, kur 
ir astoņas RPIVA filiāles, kurās 
vietējie iedzīvotāji var mācīties, 
apvienojot studijas ar darbu, kas 
ir galvenais filiāļu studentu ar-
guments. Tikpat svarīga ir arī 
studiju maksa, kas ir ievērojami 
zemāka nekā citās augstskolās, jo 
iedzīvotāju maksātspēja reģionos 
būtiski atšķiras no galvaspilsētas. 
Turklāt studenti ir neizpratnē par 
IZM rīcību, iedzīvotāju vajadzī-
bu un interešu nerespektēšanu – 
vārdos tiek uzsvērta augstākās iz-
glītības nepieciešamība, bet darbi 
liecina par pilnīgi pretējo, liedzot 
lauku cilvēkiem iegūt augstāko 
izglītību.

„Mūsu valstī cilvēku neuz-
skata par vērtību – kā valdība 
iedomā, tā arī dara, nerēķinoties 
ar cilvēku vajadzībām,” tādu vie-
dokli laikrakstam „Izglītība un 
Kultūra” pauda RPIVA Tukuma 
filiāles studenti. Tukuma nova-
da domes priekšsēdētājs Ēriks 
Lukmans teica, ka RPIVA filiālē 
īstenotās studiju programmas ir 
ļoti svarīgas novada izaugsmei: 
„Dzimstība mums pēdējos trīs 
gados ir palielinājusies, esam 
uzbūvējuši divus jaunus bēr-
nudārzus, vienu renovējuši, bet 
joprojām mēs esam viena no 
tām 14 pašvaldībām valstī, kur ir 
rinda uz bērnudārzu. Meklējam 
dažādus risinājumus, vecākiem 
kompensējam benzīna izdevu-
mus, lai viņi bērnus var aizvest 
uz pilsētai tuvākajiem ciemiem, 
kur ir pirmsskolas izglītības 
grupas. Lai varētu atvērt jaunu 
bērnudārzu vai grupu, mums ir 
nepieciešami profesionāli pe-
dagogi, un RPIVA filiāle mums 
vienmēr ir bijusi pretimnākoša, 
nodrošinot skolotāju sagatavo-
šanu. Arī sākumskolas posmā 
skolēnu skaits ir palielinājies, 
tādēļ mums ir svarīga pedago-
gu sagatavošana, lai viņi paralēli 
darbam varētu iegūt arī nepie-
ciešamo kvalifikāciju. Veidojot 
novada attīstības plānu, esam 
rēķinājušies, ka mums būs šīs 

augstskolas filiāle, jo arī daudzi 
jaunie uzņēmēji te mācās un at-
tīsta savu uzņēmējdarbību. Atzi-
nīgi ir jāvērtē tas, ka studentiem 
ir iespēja ne tikai apgūt teorē-
tiskās zināšanas, bet arī tepat 
praktizēties. Galu galā filiāles 
esamība ir atbalsts arī vietējiem 
uzņēmumiem, jo studenti, mā-
coties uz vietas, apmeklē mūsu 
pilsētas ēdināšanas uzņēmumus. 
Turklāt Tukumā studē arī apkār-
tējo novadu cilvēki.”

Līdzīgās domās ir arī Kuldī-
gas novada domes priekšsēdētāja 
Inga Bērziņa, kura uzskata, ka 
RPIVA filiāles esamība ir svarīga 
novada attīstībai, jo liela daļa cil-
vēku, kuri mācās, atrod darbu un 
strādā jau studiju laikā. Filiāles 
esamība atdzīvina arī Kuldīgas 
ekonomiku un vidi, jo cilvēki, 
kas ierodas uz studijām, izmanto 
pilsētas infrastruktūru, apmeklē 
kultūras pasākumus. RPIVA šo 
gadu laikā ir izveidojusi pati sa-
vas tradīcijas, studenti un mācīb-
spēks aktīvi iesaistās pilsētas dzī-
vē. Domes priekšsēdētāja atzinīgi 
novērtē līdzšinējo sadarbību ar 
RPIVA Kuldīgas filiāli. „Ja notiek 
augstskolu reorganizācija, tad tai 
ir jābūt izdiskutētai un tautsaim-
niecības vajadzībās balstītai,” uz-
skata I. Bērziņa.

RPIVA reorganizācija 
bija tikai vārdu spēle
AIP priekšsēdētājs profesors 

Jānis Vētra pēc iepazīšanās ar 
IZM sagatavoto rīkojuma pro-
jektu „Par Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmijas 
likvidāciju” ir secinājis, ka ir pa-
redzēta RPIVA likvidācija, nevis 
reorganizācija un pievienošana 
LU: „Saprotu, ka ir notikusi vār-
du spēle un izmantots PR paņē-
miens runāt it kā par reorgani-
zāciju, jo reorganizācija nozīmē 
veikt izmaiņas, bet struktūru sa-
glabāt. Taču dokumentācijā jau ir 
noteikta īpašumu nodošana citu 
rīcībā u. tml.

IZM ir rūpīgi izstrādājusi savu 
pamatojumu, un no formālās pu-
ses ir maz, kam piesieties. Galve-
nais – ir uzsvērts, ka trūkst re-
sursu un tie ir jākonsolidē, jo 
naudas divām augstskolām ne-
pietiek. Dibinātāja izvēle ir par 
labu LU. Likvidācijas iniciatori ir 
pārliecināti, ka studentu maksātie 
līdzekļi par studijām nonāks LU 
rīcībā. No valsts budžeta RPIVA 
saņēma tikai 16 %, tātad universi-
tātes budžetā varētu nonākt ap 
5 miljoniem eiro. AIP iepazīsies 
ar RPIVA rakstīto petīciju un uz-
klausīs RPIVA pārstāvjus. Tā kā 
IZM nav noteikusi konkrētu da-
tumu, līdz kuram AIP ir jāsniedz 
savs atzinums par augstskolas re-
organizāciju, par to visticamāk 
tiks diskutēts un lemts AIP sēdē 
2. februārī.” 

aktuāli4
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Dr. habil. paed. Ausma Špona uzskata, ka IZM rīcība, likvidējot 
jauno pirmskolas un sākumskolas skolotāju kalvi, ir pretvalstiska.

LU attīstību IZM nolēmusi 
stiprināt, likvidējot RPIVA
Turpinājums no 3. lpp. 
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Vai tas tiešām ir 
ieguldījums tavā nākotnē?

Mg. philol., Daugavpils 
Universitātes doktorante, 
Āgenskalna Valsts 
ģimnāzijas latviešu valodas 
un literatūras skolotāja

Atšķirībā no eksaktajiem mā-
cību priekšmetiem un filozofi-
jas, kas ir vienīgais humanitārā 
cikla mācību priekšmets, kurā 
Latvijas jaunieši var sevi aplieci-
nāt starptautiskā līmenī, latviešu 
valodas un literatūras olimpiāde 
ir nopietnākais pasākums, kurā 
sevi izaicināt un pārbaudīt, at-
klājot to, cik dziļas un radošas 
ir zināšanas un prasmes nacio-

nālajai identitātei un kultūrai 
akūti būtiskajā jomā. Diemžēl 
jau vairākus gadus olimpiādes 
saturs un atsevišķi organizācijas 
aspekti sniedz nevis gandarīju-
mu, bet gan sarūgtinājumu par 
to, ka pastāv kāda nepārvarama 
barjera un nespēja skolotājiem 
un olimpiādes satura veidotā-
jiem saklausīt vienam otru. Īpaši 
sarūgtina tas, ka šīs pretrunas un 
anonimitāte tajā aspektā, kurš 
tieši ir atbildīgs gan par veiksmi, 
gan vilšanos, diez vai ir tas „ie-
guldījums tavā nākotnē”, kas lep-
nīgi rakstīts kā sauklis uz valsts 
olimpiādes 2. posma (novada 
olimpiādes) darba lapām. Iespē-
jams, kādam savs ieguldījums 
būtu īpaši rūpīgi jāizvērtē…

Problēmas šajā aspektā sākas 
jau ar olimpiādes satura neatbil-
stību tās burtam, respektīvi, no-
likumam. Biju neslēpti pārsteig-
ta, kāpēc olimpiādes tēma aizpa-
gājušajā gadā ir ne tikai jubilāres 
Aspazijas personība, bet arī 
Soduma ieguldījums tulkošanā, 
citā gadā – Ādamsona daiļrade 
sastatījumā ar Ziedoņa pasakām 
vai Ezeriņš pretstatā Gothardam 
Frīdriham Stenderam (vai tie-
šām nevienam neienāk prātā, ka 
lietderīgāk būtu veidot kaut ko, 
kas akcentē kopsakarības, tātad 
spēju tās saskatīt, nevis nejaušus 
tematiskos pārus?), bet šogad 
mūs sagaidīja pievēršanās Vei-

denbaumam un (un te – pār-
steigums!) latviešu literatūras 
ekranizācijām. Lai gan šāds kul-
turoloģijas (cita mācību priekš-
meta) aspekts pats par sevi ir 
saistošs, kritiski ir jāizvērtē, vai 
skolēniem konceptuāli var būt 
prasmes komparatīvistiski dom-
rakstā nevis atreferēt divu noli-
kumā pieminēto pētnieču raks-
tīto (turklāt nolikumā ir dots 

lietišķam stilam diezgan neatbil-
stīgais jēdziens „sacerējums”, kas 
taču laikam arī ilustrē nolikuma 
veidotāju attieksmi pret šo teks-
tu saturu…), bet atklāt savu ra-
došumu, analītiskās iemaņas, jo 
kārdinājums ļauties šo pētījumu 
pārstāstam ir tas, uz ko kā ne-
gatīvāko un raksturīgāko iezīmi 
norādīja kolēģi darbu labotāji. 
Vai tāda koķetēšana ar plaģiātu 
pārspriedumos, kas visi ir veltīti 
teksta un kino salīdzinājumam, 
bet neviens, piemēram, Veiden-
baumam, ir mērķtiecīga? Vai 
kāds, kas formulē pārspriedumu 
tematus, saprot, kā temati atšķi-
ras, rakstot skolēnu zinātniski 
pētnieciskos darbus un īsākus 
tekstus? Vai nebūtu tomēr vērts 
šādā gadījumā nolikumā pie-
saukt arī Raini un Blaumani, ne-
vis tikai divas konkrētas filmas?

Bēdīgi slavenajā nolikumā ne-
vienā vārdā nav pieminēts kultū-
ras notikumu tests, kas arī sagaida 
skolēnu. Protams, ļoti daudz – kā 

vienmēr – ir saistīts nevis ar to, 
kas dabiski interesē jauniešus 
viņu vecumā, bet ar notikumiem 
Rīgā (hm, novadiem nozīme atkal 
zūd), to, ko kā pašsaprotamu uz-
tver Jaunā Rīgas teātra apmeklē-
tājs vai kāds, kas seko kino reper-
tuāram. Un tomēr – vai nolikumā 
nevarēja pieminēt to, ka ir gaidā-
ma šāda forma un 2016. gada kul-
tūras notikumi kā saturs? Kāds ir 
rezultāts? Daudzas tukšas nodotas 
lapas, daži šņukstoši skolotāji, kas 
nenodarbojas ar gaišredzību, daži 
skolēni, kuri pat nepieļauj domu, 
ka savus spēkus ir vērts izmēģināt 
arī nākamgad…

Viskuriozākais, protams, bija 
sintakses uzdevums, kur dar-
ba lapā jau bija iekopēta atbilde 
(pieturzīmes), tā laupot iespēju 
apliecināt kaut vai tikai zināša-
nas interpunkcijas lietojumā…

Kā risināt šo situāciju, kas 
diemžēl ir simptomātiska noza-
res problēmu identificētāja? Ce-
rams, dialogā, kurā universitātes 
pasniedzēji sadzirdēs, ka lietde-
rīgāk ir nevis zināt, ka Aspazijai 
ir patikuši kaķi, Ādamsonam – 
hiacintes un Veidenbaumam – 
atdzejot Horāciju heksametrā, 
bet gan interpretēt tekstus kā 
mākslas formas ar noteiktām li-
kumsakarībām, ne cerēt, ka jau-
niešiem pietiks centības iegūglēt 
vismazāk zināmo autora pseido-
nīmu kādā no gadiem vai citu 
specifisku sīkumu. Brīdī, kad 
centralizētajā eksāmenā pazuda 
daiļliteratūras teksta analīze, lai 
imitētu veiksmīgu integrāciju, 
jo eksāmens ir jākārto arī mazā-
kumtautību programmas apgu-
vušajiem, krietni vien saruka arī 
literatūras stundu skaits skolās, 
pārdalot tās par labu valodas ap-
guvei vai eksaktajiem priekšme-
tiem. Tieši tāpēc skolas vairs ne-
sagatavo literatūras teorijā, bet 
īpaši literatūras vēsturē, izglītotas 

jauniešu masas, kas alktu studēt 
mazprestižās humanitārās zināt-
nes („paldies” valdībām, kuras 
šo prestižu ir cītīgi grāvušas!); 
tas nu augstskolu profesoriem 
būs jāpaveic pašiem. Cerams, 
viņiem pietiks prasmes nenoin-
dēt kāri izzināt literatūru tikai 
tāpēc, ka kāds metodoloģiski 
neprasmīgi ir uzrakstījis noli-
kumu, kāds ir iekopējis darba 
lapā atbildes, kāds nav izvērtējis, 
kā un cik harmoniski ir veidots 
olimpiādes saturs…

Zināt, kas ir kuriozākais? 3. kār-
tā jaunietis parasti tiek sagaidīts ar 
ļoti radošiem uzdevumiem – kā 
rakstīt pasaku vai cita daiļliteratū-
ras žanra darbu, bet visi tie, kas spēj 
būt radoši, jau ir atsijāti iepriekšē-
jā uzdevumā, jo nespēj tik centī-
gi iekalt biogrāfijas, vikipēdijas, 
konjugācijas (7. klases viela, kas 
pēkšņi tiek pārbaudīta vidussko-
lēnu olimpiādēs). Un tad atkal 
izbrīns: kāpēc skolas nogalina 
radošumu?! Vai tad to tiešām iz-
dara skolas?

P. S. Varbūt uzaiciniet uz valsts 
kārtu skolēnus, pārlasot dom-
rakstus, nevis formāli pēc saskai-
tītajiem punktiem. Varbūt neie-
robežot dalībnieku skaitu, bet 
uzaicināt visus, kas ir sasnieguši 
noteiktu punktu skaitu novados, 
arī Rīgā, kur dalībnieku ir ļoti 
daudz? Varbūt neizpostīsim gadu 
gaitā iestrādāto zinātniski pēt-
niecisko darbu vērtēšanas sistē-
mu Rīgā, vērtējot darbu nevis 
komisijās, katram piesaistot vis-
maz divus recenzentus, bet gan 
noveļot visu uz vienu pieaicināto 
Latvijas Universitātes fakultātes 
recenzentu, kurš varētu būt pil-
nīgi neinformēts par to, kas tad 
reāli notiek skolās vidējās izglītī-
bas posmā… 

FOTO: no personiskā arhīva

„Īpaši sarūgtina tas, ka šīs pretrunas un anonimitāte tajā aspektā, 
kurš tieši ir atbildīgs gan par veiksmi, gan vilšanos, diez vai ir tas 
„ieguldījums tavā nākotnē”, kas lepnīgi rakstīts kā sauklis uz valsts 
olimpiādes 2. posma (novada olimpiādes) darba lapām,” uzskata 
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras sko-
lotāja Iveta Ratinīka.

   ivETA RATinīKAiK

Vai tiešām 
nevienam 

neienāk prātā, 
ka lietderīgāk 
būtu veidot kaut 
ko, kas akcentē 
kopsakarības, tātad 
spēju tās saskatīt, 
nevis nejaušus 
tematiskos pārus?



Viskuriozākais, 
protams, bija 

sintakses uzdevums, 
kur darba lapā jau 
bija iekopēta atbilde 
(pieturzīmes), tā 
laupot iespēju 
apliecināt kaut 
vai tikai zināšanas 
interpunkcijas 
lietojumā…



Diemžēl 
jau vairākus 

gadus olimpiādes 
saturs un atsevišķi 
organizācijas 
aspekti sniedz nevis 
gandarījumu, bet 
gan sarūgtinājumu 
par to, ka pastāv 
kāda nepārvarama 
barjera un nespēja 
skolotājiem un 
olimpiādes satura 
veidotājiem saklausīt 
vienam otru.



Brīdī, kad 
centralizētajā 

eksāmenā pazuda 
daiļliteratūras teksta 
analīze, lai imitētu 
veiksmīgu integrāciju, 
jo eksāmens ir jākārto 
arī mazākumtautību 
programmas 
apguvušajiem, 
krietni vien saruka 
arī literatūras 
stundu skaits skolās, 
pārdalot tās par labu 
valodas apguvei 
vai eksaktajiem 
priekšmetiem.

Kāds ir 
rezultāts? 

Daudzas tukšas 
nodotas lapas, daži 
šņukstoši skolotāji, 
kas nenodarbojas 
ar gaišredzību, daži 
skolēni, kuri pat 
nepieļauj domu, 
ka savus spēkus ir 
vērts izmēģināt arī 
nākamgad…
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Augstākās izglītības pado-
me (AIP) ir patstāvīga institūcija, 
kas izstrādā augstākās izglītības 
valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, 
valsts institūciju un sabiedrības sa-
darbību augstākās izglītības attīstī-
šanā, pārrauga augstākās izglītības 
kvalitāti, nodrošina kvalitatīvu lē-
mumu par augstāko izglītību pie-
ņemšanu, tāpēc laikraksts „Izglītī-
ba un Kultūra” AIP priekšsēdētāju 
profesoru Dr. habil. med. Jāni 
Vētru aicināja paust AIP nostāju 
par Izglītības un zinātnes ministri-
jas (IZM) paziņojumiem konsoli-
dēt augstākās izglītības iestādes un 
studiju programmas.

AIP uzdevums ir izstrā-
dāt augstākās izglītības valsts 
stratēģiju. Vai tā ir jau zināmā 
2013. gada koncepcija?

Jā, tā ir 2013.–2020. gada Latvijas 
augstākās izglītības un augstskolu 
attīstības nacionālā koncepcija. Tā 
tika radīta 2011.–2013. gadā, šajā 
laikā notika dažādas konferences, 
prezentācijas – par pārvaldību, fi-
nansēšanas struktūru u. tml.

Vai tā patlaban tiek īstenota 
arī dzīvē?

Daļēji jā, vismaz attiecībā uz 
augstākās izglītības finansēšanu 
noteikti. Šo sadaļu vērtēja arī Pa-
saules Bankas (PB) ekspertu ko-
manda. Viņi nekādu revolūciju 
neveica, jo tās pamatā bija Rie-
tumeiropas finansēšanas modeļu 
galveno tendenču savietojums 
vienā modelī. Ārējie eksperti pre-
cizēja dažus mērķus un uzdevu-
mus, izvērsa ieviešanas scenārijus 
un pēc tam IZM sagatavoto infor-
matīvo ziņojumu nosūtīja uz Mi-
nistru kabinetu (MK), kur to ak-
ceptēja. Tālāk tika veikti grozījumi 
MK noteikumos, ar kuriem tiek 
regulēta valsts naudas piešķiršana 
studiju procesa nodrošināšanai 
augstskolās.

Patlaban PB eksperti izvērtē 
otru sadaļu, kas arī ir aplūkota 
AIP piedāvātajā koncepcijā, – par 
augstskolu pārvaldību. Pēc pirmās 
notikušās konferences nekas radi-
kāls netika ziņots, tā ka ir gaidāms, 
ka varētu notikt AIP koncepcijas 

transformācija normatīvajos aktos 
un Eiropas Savienības (ES) fondu 
līdzekļu piešķiršana pārvaldības 
uzlabošanai. Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijas 
(RPIVA) reorganizācija ir saistīta 
ar augstskolu tipoloģiju un aug-
stākās izglītības strukturālo or-
ganizāciju. AIP esam vienojušies, 
ka pirmajā pusgadā tas ir viens no 
mūsu aktuālajiem jautājumiem, lai 
RPIVA gadījums nebūtu kā no ne-
saprotama konteksta izrauts puzles 
gabals, bet tiktu ietilpināts koncep-
tuālajā rāmī, kas jau bija apspriests, 
proti, ka pedagogu izglītošanu ob-
jektīvi ir nepieciešams pārveidot 
gan demogrāfisko apsvērumu, 
gan finansējuma ierobežojumu 
dēļ. Koncepcijas ideja tādējādi tiek 
piemērota konkrētam gadījumam, 
taču pie sava atzinuma produktīvi 
varēsim pieķerties tikai tad, kad 
IZM būs atsūtījusi MK rīkojuma 
projektu ar komentāru un pama-
tojumiem. Pagaidām ir novēroja-
ma tikai mutvārdu daiļrade, dažas 
prezentācijas ar grūti saprotamiem 
datiem, bez konkrēti norādītiem 
informācijas avotiem. AIP savu 
atzinumu var sniegt, pamatojo-
ties uz dokumentiem, kas patiesi 
ļautu konceptuālos lēmumus at-
tiecināt uz konkrēto gadījumu. 
Pagaidām šajās nedēļās reformas 
iniciatori manevrē par dažādiem 
jautājumiem, piemēram, par slikto 
kvalitāti filiālēs, pēc tam atkal – ka 
tās ir ļoti vajadzīgas, jo nodrošina 
augstākās izglītības pieejamību. 
Rektoru padomē izglītības un zi-
nātnes ministrs stāstīja, ka ir jābūt 
pieejamai kvalitatīvai izglītībai, ka 
nevajag pretnostatīt kvalitāti un 
pieejamību. Tas ir pareizi, bet no 
deklaratīvas izteiksmes tam ir jā-
pārvēršas praktiskā darbībā.

Konceptuālie dokumenti nav 
tukša skaņa, ar tiem varam pama-
tot savu nostāju. Es, AIP priekšsē-
dētājs, bez īpaša pilnvarojuma arī 
sarunā ar presi balstos uz konkrē-
tiem lēmumiem, kas ir pieņemti 
pēc plašām diskusijām.

IZM Augstākās izglītības, 
zinātnes un inovāciju departa-
menta direktore Agrita Kiopa 
9. janvāra preses konferencē at-
klāja, ka MK rīkojums praktis-
ki ir sagatavots un AIP atzinu-
ma saturu īpaši vērā neņems. 
Kā vērtējat šādus izteikumus?

Es to vērtēju kā bezatbildīgu 
izteikumu, jo normatīvajos aktos 
atzinums ir paredzēts nevis kāda 
iegribu dēļ, bet gan tādēļ, ka AIP ir 
pārstāvētas dažādas augstākajā iz-
glītībā ieinteresētās puses. Neņemt 
vērā AIP viedokli nozīmē neņemt 
vērā Rektoru padomes, Latvi-
jas Darba devēju konfederācijas, 
Latvijas Tirdzniecības un rūpnie-
cības kameras, Latvijas Studentu 
apvienības, arodbiedrību, Latvijas 
Mākslas augstskolu asociācijas, 
Privāto augstskolu asociācijas, Lat-
vijas Koledžu asociācijas, Latvijas 

Zinātņu akadēmijas, skolu direk-
toru un profesoru asociācijas pār-
stāvju viedokli. Ja šo organizāciju 
pārstāvēto cilvēku viedoklim nav 
nozīmes, tad tas ir jāvērtē kā pār-
steidzīgs izteikums. Savā ziņā tas ir 
pat paradoksāli, jo arī izglītības un 
zinātnes ministrs ir viens no AIP 
pārstāvjiem.

Rēķinoties ar iedzīvotāju 
skaita samazināšanos, augst-
skolu reorganizācija būs ne-
pieciešama, bet, lai to veiktu, 
manuprāt, vispirms ir vaja-
dzīgs plāns – balstīts Latvijas 
tautsaimniecības vajadzībās, 
pārrunāts, apstiprināts val-
dībā. Cik lietderīgi būs lemt 
par augstskolu reorganizāci-
ju, skatoties no gadījuma uz 
gadījumu?

Svarīga ir plāna izveides meto-
doloģija. Augstākajā izglītībā ne-
pastāv viens fiksēts optimālais stā-
voklis, tas ir nepārtraukts process, 
notiek relatīvi plūstošas pārmai-
ņas. Plāna izveidē svarīgs ir balanss 
starp politikas veidotāju (IZM, MK, 
Saeima) uzstādījumiem un – no 
otras puses – augstskolu autono-
miju. Augstākajā izglītībā nevaram 
izveidot pasūtījumu jeb iepirkumu 
tradicionālā izpratnē. Protams, 
atsevišķu speciālistu sagatavošanā 
tas ir iespējams, bet kopumā nav 
iespējams. Nevar noformulēt, kā-
diem ir jābūt filozofiem, juristiem, 
politologiem, inženieriem, ārstiem 
utt. Pieļauju, ka vienīgi precīzāk 
var formulēt, kas ir jāsasniedz, ja 
studē Valsts policijas, Valsts robež-
sardzes, Ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības koledžā. Kopumā au-
tonomija dod iespēju vispilnvērtī-
gākajā veidā īstenot profesionālās 
kompetences iegūšanu.

Mūsu skatījumā tas, ko MK va-
jadzētu apstiprināt, ir tieši meto-
diskais plāns, ar kuru reglamentē-
tu pārmaiņu procesa norises. Būtu 
nepareizi, ja augstākās izglītības 
institūcijas sāktu bīdīt kā pasjansa 
kārtis vai loto klucīšus un skatī-
ties, kas saiet un kas tomēr nesaiet 
kopā.

Līdzīgi jau ir noticis ar pro-
fesionālās izglītības iestādēm: 
mākslīgie skolu veidojumi jau 
ir likvidēti un atlikušās daļas – 
pievienotas, kur nu kura – vie-
na Latgales skolas struktūrvie-
nība Rīgā, citas – turpat, Lat-
galē. Vai līdzīgi nebūs ar IZM 
vēlmi pievienot Olaines Mehā-
nikas un tehnoloģijas koledžu 
ar profesionālo vidusskolu Lat-
vijas Universitātei (LU)?

Loģiskāk būtu vispirms izvēr-
tēt koledžas patstāvīgas funkcio-
nēšanas efektivitāti, un tad, ja ir 
nepieciešams, šo skolu sasaistīt 
ar Rīgas Tehnisko universitā-
ti (RTU), jo tā sagatavo darbi-
niekus ķīmiskajai rūpniecībai. 
Diemžēl, pievienojot citai, esošā 
iestāde zaudē savu identitāti un 

visdrīzāk pārstāj arī eksistēt. Tā 
ir nelabvēlīga tendence.

Manuprāt, savulaik izteiktā doma 
veidot augstskolu apvienības jeb pu-
zurus ir produktīvāks veids, kā Latvijā 
veikt augstākās izglītības konsoli-
dēšanu, un tam ir arī daudz skaid-
rāks juridiskais ietvars, piemēram, 
zinātniskie institūti ir atvasinātas 
publiskās personas statusā un dar-
bojas universitātes, kas arī ir atvasi-
nātā publiskā persona, sastāvā. Kas 
šādā gadījumā traucē LU ietvaros 
būt RPIVA kā pedagogu sagatavo-
šanas vietai? Pedagoģijas fakultāte 
varētu ieplūst šajā akadēmijā, tad 
LU būtu savs centrs ar noteiktu 
autonomiju, tad mijiedarbība ir 
dabiska un plānveidīga. Tiktu 
radīts formāts, kad nozare var 
turpināt attīstīties, nevis kaut ko 
likvidēt un tad domāt, kā būvēt 
no jauna.

Šajā pusgadā AIP mērķis būs 
precizēt koncepciju un mērķu 
raksturojumu, lai veidotos augst-
skolu puzuri. Viens veids – ap-
vienot pa nozarēm, bet dzīve 
ir pierādījusi, ka tas ir diezgan 
sarežģīti risināms modelis. Pat-
laban šķietami ir absurdi, ka pa-
stāv divas medicīnas fakultātes, 
kas darbojas tajās pašās klīnis-
kajās bāzēs. LU vadība apgalvo, 
ka viņiem Medicīnas fakultāte 
ir visu dabaszinātņu fakultāšu 
saistošais elements. Arguments 
ir vērā ņemams, jo milzīgajām 
investīcijām bioloģijā, ķīmijā, 
fizikā ir jārod izeja uz tautsaim-
niecības nozarēm, tādēļ medicī-
nas esamība ir vajadzīga.

Drīzāk var veidot augstākās 
izglītības puzurus atbilstīgi to ti-
poloģijai. Tradicionāli LU tiek po-
zicionēta kā zinātnes universitāte, 
kur primārā ir pētniecība. Labi 
piemēri ir Cietvielu fizikas insti-
tūts, Matemātikas un informāti-
kas institūts. Otrs klasisks piemērs 
citam augstākās izglītības tipam 
ir uz inovācijām orientētās uni-
versitātes, kur veiktspējas un re-
zultativitātes rādītājs ir speciālisti 
tautsaimniecībai, kas rada viedo 
tehnoloģiju uzņēmumus u. tml. 
Tāda ir RTU, kas ap sevi var pul-
cēt visus, kas sevi redz šajā noza-
rē, lai radītu jauno tehnoloģiju 
inkubatorus utt. Plaši pārstāvēta 
ir tā saucamā zinātnē bāzētā aug-
stākā profesionālā izglītība, kur 
primārais uzdevums ir sagatavot 
profesionālām prasībām atbilstī-
gus speciālistus, piemēram, sko-
lotājus, ārstus, lauksaimniekus, 
sociālos darbiniekus utt. Te var 
minēt RPIVA, Banku augstskolu, 
Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), 
Latvijas Sporta pedagoģijas aka-
dēmiju, Latvijas Jūras akadēmiju 
u. c. Ceturtais virziens ir mākslas 
virziens, kuru Latvijā ļoti labi pār-
stāv trīs akadēmijas, un katrai ir 
virsmērķis savā jomā.

Manuprāt, grupējot augstsko-
las pēc šāda virziena, MK iedodot 
zināmu rāmi, tām būtu vieglāk 

saprast savu stratēģisko mērķi un 
meklēt kopsaucējus. Neuzskatu, 
ka šoka terapijas paņēmieni vi-
sus sapurinās un sāksies kustība, 
drīzāk sagaidītu priekšlikumus 
produktīvai sadarbībai un attīs-
tībai.

Patlaban notiek izglītības 
satura reforma, bet ir visai 
mistisks priekšstats, kāds būs 
nākotnes skolotājs, jo nav 
uzstādījuma, vai saglabāsies 
mācību priekšmeti u. tml. 
Skolu direktori aizvien skaļāk 
runā, ka skolās trūkst skolotā-
ju, piemēram, Jelgavas skolas 
ilgstoši meklē fizikas skolotā-
jus, bet vienlaikus tiek likvi-
dēta augstskola, kas profesio-
nāli sagatavo skolotājus…

Piekrītu, ka tas ir pārsteidzošs 
fakts – un ideja uzsākt to tieši 
patlaban. Atgriežoties pie aug-
stākās izglītības strukturālajām 
pārmaiņām: ja kaut ko risina ar 
varu – likvidē un to, kas paliek 
pāri, kaut kur pievieno, – neiz-
bēgami sekos arī nebeidzamu 
tehnisku problēmu virkne. Ja 
studenti uzsāks studijas citās 
augstskolās, tad var rasties jau-
tājums par studiju maksas sa-
derību un taisnīguma principu; 
ja mainās valsts budžeta vietu 
finanšu pārdale, ir jāmaina nor-
matīvie akti, t. i., MK noteikumi 
Nr. 994 „Kārtība, kādā augstsko-
las un koledžas tiek finansētas no 
valsts budžeta līdzekļiem”, arī ES 
struktūrfondu sadales principi. 
Ja ir doma ietaupīt līdzekļus, lai 
palielinātu finansējumu skolotā-
ju izglītošanai, tad ir jāveic grozī-
jumi normatīvajos aktos.

Ir jāparedz mācībspēka kon-
kursi, vēlēšanas, kompensāciju 
izmaksa – process ir saistīts ar ļoti 
daudziem komponentiem. Latvijā 
ir piemērs – Policijas akadēmijas 
likvidācija 2010. gadā, kad piere-
dzējām, ka studentiem piedāvāta-
jām alternatīvām uzsākt studijas 
citās augstskolās bija vajadzīgi trīs, 
četri un pat vairāk gadi, jo augst-
skolas ir autonomas gan studentu 
uzņemšanā, gan personāla sastāva 
izveidē. Ja kredītpunkti ir atšķi-
rīgi, ir bijusi cita programma un 
struktūra, tad ne visus studentus 
augstskolas būs gatavas pieņemt 
vai arī jāstudē būs ilgāk. Cik stu-
dentu, tik būs problēmu. Turklāt, 
pārņemot programmas un veicot 
izmaiņas tajās, viss ir jāsaskaņo ar 
akreditācijas komisiju.

Latvijas Privāto augstskolu aso-
ciācijas vadītājs Aldis Baumanis at-
zīst arī, ka šādas nesaskaņas valsts 
sektorā kopumā pasliktina augstā-
kās izglītības prestižu gan Latvijas 
reflektantu vidū, gan ārvalstnieku 
vidū. Pārmaiņas ir nepieciešamas, 
bet tā, lai iesaistītās puses saskata 
savu iespēju attīstību, taču, kādu ar 
varu likvidējot, tiek radīts mākslīgu 
problēmu blāķis.
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Valdībai jāapstiprina metodiskais
plāns, kas reglamentētu pārmaiņas
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AIP priekšsēdētājs Jānis Vētra.
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Kā varat uzraudzīt augstākās 
izglītības kvalitāti, kādi ir instru-
menti?

Viens instruments ir augstākās 
izglītības institūcijas akreditācija un 
rosinājums veikt ārkārtas akredi-
tāciju. Otrs – uzraugām profesoru 
padomes darbību, lai pastāvētu tais-
nīga konkurence. Kvalitātes sistē-
mas ir visās augstskolās, bet ceram, 
ka Augstākās izglītības kvalitātes 
aģentūra savu kapacitāti ar laiku 
uzaudzēs lielāku, veidos vadlīnijas, 
rekomendācijas un veiks uzrau-
dzības funkciju, lai kvalitātes sis-
tēmu izprastu vienādi pēc būtības, 
piemēram, daudz neatbilstību tika 
konstatēts Latvijas Biznesa koledžā, 
jo ārkārtas akreditācijas procesā tika 

konstatēts, ka gandrīz neviens kritē-
rijs nebija izpildīts.

Nav akreditēta, bet turpina 
darboties?

Jā, jo atrodas augstākās izglītī-
bas institūciju reģistrā, un diemžēl 
normatīvajos aktos nav paredzēta 
izslēgšana no tā akreditācijas neesa-
mības dēļ. Studentiem var noklu-
sēt, ka nedrīkst izsniegt diplomu, 
jo, piemēram, uzrāda ar ministra 
parakstu apstiprinātus studiju vir-
zienu dokumentus. Kad studentu 
kļūst mazāk, tad ir jākonstatē arī 
šāda rīcība, kas iziet jau ārpus vese-
lā saprāta robežām.

Cik jaunu studiju virzienu ir 
pieteikts pēdējo gadu laikā?

Studiju virzienu nav daudz – 
divi, trīs.

Ja vēlamies konsolidāciju, tad 
kāpēc AIP tika atbalstīts LU ie-
viest tūrisma, atpūtas un viesnīcu 
servisa organizācijas studiju vir-
zienu, ko var apgūt vairākās citās 
augstskolās?

AIP balsojumā pieci bija „par” 
un četri atturējās. Piekrītu, ka šo 
specializāciju Rīgā un reģionos 
jau var apgūt, ir 250 valsts budže-
ta vietas, un kur nu vēl maksas 
studenti. Balsis izteikti dalījās, at-
zinumā to arī atklājām. Personīgi 
uzsvēru – LU savos stratēģijas do-
kumentos norāda, ka ir zinātnes 
universitāte, tomēr vēlas atvērt 
izteikti profesionālu studiju vir-
zienu. No sistēmas viedokļa tas 
nav taisnīgi attiecībā pret Liepājas 
Universitāti un Vidzemes Augst-
skolu, jo tur šīs ir ļoti piemērotas 
studiju programmas.

Vai privātās augstskolas arī 
pretendē uz valsts budžeta vie-
tām?

Procentuāli visai maz, piemē-
ram, pāris desmiti vietu augstsko-
lā „Turība” tūrisma virzienā. Cita 
starpā, par šo jautājumu IZM ne 
aicināja uz sarunām „Turības” 
pārstāvjus, ne pieņēma RPIVA 
pārstāvjus, kas to vēlējās ilgu lai-
ku. Tas ir nepatīkami. Pārtrauca 
piešķirt budžeta vietas doktoran-
tūrā biznesa, mākslas un tehnolo-
ģiju augstskolai RISEBA, bet tur 
gan bija argumenti šādam lēmu-
mam.

Kāda ir situācija ar valsts bu-
džeta finansējumu RSU sociālo 
zinātņu studiju programmām?

Tur nav valsts budžeta vietu, 
jo RSU ir Veselības ministrijas 

padotībā. RSU ir pasūtījums no 
Iekšlietu ministrijas un piešķirti 
līdzekļi tiesību zinātnēs. AIP ai-
cinājums dažādu nozaru minis-
trijām ir ar saviem līdzekļiem ie-
saistīties augstākās izglītības fi-
nansēšanā, jo tās labāk saprot 
savas nozares cilvēkresursu vaja-
dzības. Ceram, ka Labklājības 
ministrija iesaistīsies sociālo dar-
binieku sagatavošanā, jo budžeta 
ziņā ir labākā situācijā nekā IZM, 
tāpat ļoti svarīga būtu arī Ekono-
mikas ministrijas un Satiksmes 
ministrijas iesaiste, piemēram, 
Satiksmes ministrija varētu pie-
šķirt līdzekļus, lai savas iespējas 
varētu palielināt Jūras akadēmi-
ja, arī RTU gaisa un dzelzceļa sa-
tiksmes speciālistu sagatavoša-
nai, jo tas ir šīs ministrijas kom-
petences jautājums. 

 7profesionālā izglītība

Jaunieši ir sajūsmināti 
par skolas vidi un kļuvuši atbildīgāki

Ventspils tehnikumā 
gaidāms nopietns 
konkurss
Turpinām informēt par no-

tiekošo nesen renovētajās un no 
jauna uzceltajās profesionālās iz-
glītības iestādēs.

Ventspils tehnikuma direk-
tore Kristīne Vāgnere stāsta, ka 
daudzi jaunieši izvēlējās mācī-
ties skolā, kad tā vēl tikai tapa.

Direktore ir pārliecinājusies: 
ja ir sakārtota mācību vide, tad 
jaunieši izturas ar cieņu gan 
pret aprīkojumu, gan pret tel-
pām. „Nepiepildījās dažu cilvē-
ku izteiktie apgalvojumi, ka drīz 
daudz kas tiks salauzts un sa-
plēsts, jo paši jaunieši ir izteikuši 
sajūsmu par gaišajām un tīrajām 
telpām un pat nepieļauj domu 
kaut ko tīšām bojāt,” gandarīta 

stāsta K. Vāgnere. „Uzņemam 
tikai noteiktu skaitu audzēkņu 
atbilstīgi telpu iespējām, tā ka ir 
pat konkurss un mācības uzsāk 
labākie. Galvenokārt tās ir iz-
teiktas puišu specialitātes – ma-
šīnbūves un datorsistēmu tehni-
ka, automehānika. Joprojām ļoti 
liela interese ir kļūt par ēdinā-
šanas pakalpojumu speciālistu 
darbā uz pasažieru kuģiem.”

Veiksmīga ir izveidojusies sa-
darbība ar lielāko jūrnieku mācību 
centru Ziemeļeiropā – SIA „Novi-
kontas”, kur audzēkņi iegūst no-
pietnu pieredzi drošībā uz kuģiem 
u. tml., kā arī attiecīgu kvalifikāci-
jas sertifikātu. Jau ir saņemti darba 
piedāvājumi no lielākajām kuģu 
kompānijām.

Atbildot uz jautājumu, vai 
visās specialitātēs ir izdevies 
veiksmīgi ieviest duālo izglītī-
bu, K. Vāgnere skaidro, ka daļu 
izglītības programmu īsteno pēc 
vecā jeb tradicionālā standarta – 
pēctecīgi apgūst teorētiskās zinā-
šanas un notiek praktiskās mācī-
bas, tad seko prakse, bet tehni-
kums ir to sešu izglītības iestāžu 
vidū, kuru audzēkņi apgūst arī 
darba vidē balstītas mācības, kad 
teorētiskās mācības notiek skolā, 
bet ar praksi saistītās – potenciā-
lajā darba vidē. „Projekts sevi ir 
pierādījis kā dzīvotspējīgs – ar-
vien plašāk iesaistās darba devē-
ji, tiek piesaistīti Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) līdzekļi un sakārtota 
dokumentācija,” stāsta direktore, 
piebilstot, ka duālajā izglītībā ie-
saistās metinātāji, mašīnbūves 
tehniķi, automehāniķi, grāmat-

veži un daļa ēdināšanas pakal-
pojumu speciālistu.

Visi profesionālo priekšme-
tu skolotāji, kuru darbnīcās un 
laboratorijās ir sagādāts jauns 
un moderns aprīkojums, ir ap-
guvuši tā lietošanu, bet, piemē-
ram, viens no jaunajiem skolo-
tājiem – bijušais tehnikuma au-
dzēknis Alberts Kozlovs – savā 
specialitātē elektrotehniķiem ir 
sarakstījis interesantu grāmatu. 
„Skolotāji ļoti aktīvi vēlas apgūt 
jauno – gan teorētiskās zināša-
nas, gan praktiskās iemaņas, jo 
apgūstamo specialitāšu nozarēs 
ļoti strauji ienāk jaunas tehno-
loģijas, kas pieprasa būt dina-
miskam, īpaši datortehnoloģijā, 
programmēšanā utt. Skolotāju 
vidējais vecums ir 40 gadu, un 
no jaunākajiem trīs ir kādreizē-
jie skolas absolventi,” ar prieku 
stāsta K. Vāgnere. Viņa norāda, 
ka nosauktās ir tās specialitā-
tes, uz kurām turpmākos piecus 
gadus liks galvenos akcentus, 
izstrādās konkurētspējīgas izglī-
tības programmas, cerot arī uz 
darba devēju lielāku ieinteresētī-
bu sadarbībai.

Ventspils tehnikumā ir gai-
dāms nopietns konkurss, jo 
1. kursā kopumā neuzņems vai-
rāk par 280–300 audzēkņiem.

Jelgavā pozitīva sadarbība 
autotransporta nozarē
„Ienākot tik sakārtotās un 

modernās telpās, kādas mums ir 
tagad, jauniešos novēroju ne tikai 
lielāku interesi par mācībām, bet 
arī lielāku atbildību. Pēc renovā-

cijas strādājam jau otro gadu, un 
šajā laikā nepastāv problēmas, 
ka būtu kas salauzts vai sabo-
jāts. Audzēkņi pret visu izturas 
atbildīgi, ir sajūsmināti par sko-
las vidi, un galvenais – ir kļuvis 
vairāk to, kas vēlas mācīties, kaut 
gan valstī iedzīvotāju skaits ir sa-
mazinājies,” stāsta Jelgavas tehni-
kuma direktore Janīna Rudzīte. 
Viņa norāda, ka tikpat gandarīti 
par darbu sakoptā vidē ir skolo-
tāji, kas paši arī nepārtraukti mā-
cās, piemēram, ir notikusi pie-
redzes apmaiņa ar kaimiņvalstu 
pedagogiem Lietuvā un apgūtas 
inovatīvas mācību metodes. Īpa-
ši sarežģītas tehnoloģijas ir jāap-
gūst autotransporta specialitātē, 
un to ir palīdzējuši speciālisti no 
Somijas un Vācijas.

„Svešvalodu zināšanas varētu 
būt labākas, tādēļ pedagogi ap-
meklēs kursus. Visi apgūstam arī 

darbošanos ar interaktīvajām tā-
felēm utt. Šajā ziņā palīdz mūsu 
pašu speciālisti, kas ir spēcīgi IT 
jomā,” atzīst direktore.

Atbildot uz jautājumu, kā 
veicas sadarboties ar darba de-
vējiem, J. Rudzīte pozitīvi vērtē 
sadarbību autotransporta no-
zarē, kur ir iespējas praktiskās 
iemaņas apgūt autoservisā, teh-
nikumam ir līgumi arī ar inže-
nierkomunikāciju firmām, bet, 
protams, tādu varētu būt vairāk. 
Labs piemērs esot bijusi izstrādā-
tā izglītības programma nekus-
tamo īpašumu pārvaldībā, kad 
teorētiskās un praktiskās nodar-
bības vadīja šīs nozares Jelgavas 
uzņēmuma darbinieki, taču viņu 
interese esot bijusi sagatavot 
kadrus sev. To uzņēmums arī 
realizēja, tādēļ audzēkņus šajā 
specialitātē vairs neuzņems.

„Mēs būtu priecīgi, ja atkal 
būtu kāds uzņēmums, kas vēlē-
tos kopā ar mums jau piedāvāta-
jās programmās izveidot darba 
vidē balstītas izglītības audzēkņu 
grupu, jo tad ir vieglāk izveidot 
mācību plānu atbilstīgi darbu no-
slodzei. Varam, protams, mēģināt 
akreditēt arī pavisam jaunu pro-
grammu, ja tikai būs darba devēju 
interese,” stāsta J. Rudzīte.

Jaunajā mācību gadā tiek plā-
nots uzņemt 250 audzēkņu, 
kuru mācības tiks finansētas no 
valsts piešķirtā budžeta. Par ESF 
līdzekļiem tiks veidotas īpašā 
projekta atbalsta grupas, kurās 
galdnieku un autoatslēdznieku 
specialitāti varēs apgūt 36 jau-
nieši. 
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Valdībai jāapstiprina metodiskais
plāns, kas reglamentētu pārmaiņas
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Jelgavas tehnikuma direktore Ja-
nīna Rudzīte.
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BJC „Mīlgrāvis” direktora 
vietniece

Rīgas interešu izglītības meto-
diskais centrs arī pagājušajā gadā 
turpināja skaisto tradīciju – orga-
nizēja pieredzes apmaiņas braucie-
nu metodisko materiālu skates da-
lībniekiem. Visi autori tika aicināti 
doties uz Līvāniem un Preiļiem.

Latgales Mākslas un amatniecī-
bas centrā mūs sirsnīgi uzņēma, ie-
pazīstināja ar Līvānu stikla muzeja 
ekspozīciju. Muzejā pārskatāmi va-
rējām izsekot Līvānu stikla fabrikas 
vēstures posmiem no tās pirmsāku-
miem 1887. gadā, kad pirmo reizi 
dokumentos tika minēts Līvenho-
fas (Līvānu) stikla fabrikas kā Di-
naburgas tirgotāja Jūliusa Fogesa 
īpašuma vārds. Uzņēmējs izpētīja, 
ka Līvenhofā ir labvēlīgi ekonomis-
kie, ražošanas un izejvielu ieguves 
nosacījumi stikla ražošanai. Līvā-
nos tika aizsākta stikla izstrādāju-
mu ražošana, kas turpinājās līdz 
2008. gadam, kad tika pasludināta 
uzņēmuma maksātnespēja. Šajos 
pārmaiņu laikos līvāniešiem tomēr 
izdevās nosargāt Līvānu stikla fab-
rikas muzeja kolekciju – iespaidīgu 
laikmeta liecību.

Muzeja ekspozīcija ir pārdomā-
ti izveidota, lai apmeklētāji varētu 
iepazīties ar fabrikas vēsturi un uz-
skatāmi izsekot stikla izstrādājumu 
dizainam dažādos laika posmos. 
Bija interesanti vērot, kā ik pa brī-
dim kāds iesaucas: „Man tāds stik-
la trauks ir mājās!” Diemžēl pašlaik 
stikla fabrika vairs nedarbojas, to-
mēr Līvānu stikla fabrikas darbība 
vienmēr ir tikusi atjaunota, tāpēc 
ceram, ka tā notiks atkal.

Ilze Rimicāne, BJC „Daugma-
le” stikla mākslas darbnīcas „Mo-
zaīka” pedagoģe, pauž patiesu 
prieku, ka stikls Līvānos joprojām 
dzīvo: „Mums bija iespēja ar gides 
palīdzību iepazīt Līvānu stikla fab-
rikas vēsturi, sākot ar 1887. gadu, 
apskatīt 100 gadu garumā tapušos 
stikla izstrādājumus un to dizaina 
izmaiņas laika gaitā. Līvānu stikla 
muzeja administrācija mūs ieprie-
cināja, ka pavasarī varēs vērot arī 
stikla pūšanas procesu. Radošu 
ierosmi guvām izstādē „Stikls bez 
robežām”, kur varējām aplūkot In-
gas Salmiņas krāsainos stikla kau-
sējumus.”

Latgales Mākslas un amatniecī-
bas centra konferenču zālē sēžot, 
apbrīnojām skaisto, sniegoto skatu 
pa logu uz Daugavu un ar prieku 
baudījām sarūpēto cienastu un 

īpašo Līvānu novada firmas ēdienu 
„Dubnas un Daugavas akmeņi”.

Līvānu jauniešiem ir 
iespēja darboties 
mūsdienīgi aprīkotā vidē
Līvānu apmeklējuma tur-

pinājumā bija iespēja vieso-
ties Līvānu bērnu un jauniešu 
centrā (BJC). Interešu centra 
direktore Zane Praņevska mūs 
iepazīstināja ar centra darbības 
virzieniem. Centrā tiek piedā-
vāts 41 interešu izglītības pul-
ciņš, iestādi apmeklē ap 500 au-
dzēkņu.

Līdzīgi kā Rīgas interešu iz-
glītības iestādes, arī Līvānu BJC 
nodrošina saturīgu brīvā laika 
pavadīšanu bērniem un jaunie-
šiem 3–25 gadu vecumā. Centrs 
ir izvietots atsevišķā ēkā, kurā 
ir radīta jauka, mājīga vide, lai 
bērni varētu darboties izvēlēta-
jā pulciņā. Nodarbību telpās ir 
izvietotas audzēkņu darbu izstā-
des, visur ir redzams, ka bērnu 
radošo veikumu te novērtē.

Patīkams pārsteigums bija 
stikla darbnīcas apmeklējums, it 
īpaši, ja tikko ir apskatīta stikla 
mākslas skolotājas personāliz-
stāde Līvānu stikla muzejā. Rīgā 
ir tikai divi vai trīs stikla apstrā-

des pulciņi, tāpēc bija saistoši 
redzēt, kā strādā Līvānos, kur ir 
spēcīgas tradīcijas stikla apstrā-
dē. Redzējām, cik daudzveidīgas 
stikla apstrādes tehnikas tiek 
apgūtas pulciņa nodarbībās – 
kausēšana ar gāzes degli, stikla 
sakausējumi, stikla kausējumi 
formās, stikla apgleznošana un 
rotu darināšana. Stikla apstrā-
des pulciņa dalībniekiem ir pa-
veicies, ka viņu skolotāja ir tik 
talantīga, radoša māksliniece.

Jēkaba Graubiņa Līvānu Mū-

zikas un mākslas skolas izstāžu 
namā bija iespēja apskatīt Jaņa 
Rozentāla Rīgas Mākslas vidus-
skolas (JRRMV) audzēkņu por-
tretu izstādi „Es esmu”. Ekspozī-
cijā ir iekļauti bijušo un pašrei-
zējo JRRMV audzēkņu patstāvī-
gi radīti portreti un pašportreti. 
Darbos ir izmantotas dažādas 
zīmēšanas tehnikas, izstādē re-
dzamie darbi ir gan ilgtermiņa 
studijas, gan skices.

Rīga Interešu izglītības metodiskā 
centra sporta metodiķe

Dzīves atziņa vēstī – mums 
katram ir dotas dažādas izvē-
les iespējas, un katra izvēle vir-
za mūsu dzīvi tālāk un norāda, 
kurā virzienā varam augt un at-
tīstīties, ja vien to vēlamies. Pērn 
31 Rīgas interešu izglītības pe-
dagoga izvēle ir bijusi izstrādāt 
metodisko materiālu, apkopojot 

un popularizējot savu darbu, 
tādējādi paaugstinot savu kva-
lifikāciju.

Pagājušogad skatē piedalījās 
28 darbi no bērnu un jauniešu cen-
tra (BJC) „IK Auseklis”, BJC „Rīgas 
skolēnu pils”, Rīgas jauno tehniķu 
centra, tehniskās jaunrades nama 
„Annas 2”, Rīgas Pļavnieku pamat-
skolas, BJC „Altona”, Rīgas Han-
zas vidusskolas, BJC „Daugmale”, 
BJC „Mīlgrāvis”, BJC „Zolitūde”, 
pamatskolas „Rīdze”, BJC „Kurze-
me” un bērnu un jauniešu vides iz-

glītības centra „Rīgas dabaszinību 
skola”. Pedagogu darbu kvalitāte 
aug – tiek risinātas un modelētas 
aktuālas tēmas, piedāvātas inovatī-
vas idejas, tiek meklēti jaunas dar-
ba formas akcenti.

Organizējot metodisko ma-
teriālu skati, ieguvēji ir gan sko-
lotāji, gan pulciņu audzēkņi, jo 
mainās izglītības vide, skolēna 
un pedagoga sadarbības formas 
un saturs, un tiek sekmēta peda-
goga pašizpausme.

Darbu prezentācijās ir vēro-

jams autoru ieguldītais darbs, 
iniciatīva un profesionālisms.

Par aktīvu līdzdalību un sa-
sniegto rezultātu metodisko mate-
riālu skates noslēguma pasākumā 
visu darbu autori saņēma laureātu 
diplomus, atzinības rakstus, patei-
cības un veicināšanas balvas.

2016. gadā par labākajiem žūrija 
atzina šo autoru darbus:

•Kristīne Pazare, Dace Endzi-
ņa un Jolanta Šalvīte (BJC „Alto-
na”) – „Flīžu mozaīka”;

•Dace Putāne (BJC „Rīgas 

skolēnu pils”) – „Burti dārzā”;
•Ligita Kalndere (BJC „Rīgas 

skolēnu pils”) – „Skolēnu vārdu 
krājuma paplašināšana vācu va-
lodas nodarbībās”. 

8 interešu izglītība

Aug pedagogu metodisko 
materiālu kvalitāte

Turpinājums 9. lpp. 
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Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki Līvānos kopā ar Līvānu BJC direktori Zani Praņevsku (otrā no 
kreisās).

Rīdzinieki bagātinās Latgalē

    DAcE TimuLEiK

Gaidām aktīvus un atsau-
cīgus skolotājus, kas vēlas pie-
dalīties 2017. gada metodisko 
materiālu skatē. Sīkāka infor-
mācija būs pieejama mājaslapā 
www.intereses.lv.

FOTO: Gita Pērkone 

Preiļu novada BJC direktore Aija Caune (centrā) centra telpās ir 
radījusi patīkamu, radošu vidi. Var just, ka katrs bērns te ir gaidīts 
un var darboties savām interesēm atbilstīgā pulciņā.

FOTO: Gita Pērkone 

Preiļu novada BJC tehniskās jaunrades pulciņa „Mazmoto” skolo-
tājs Viktors Boļšakovs (pirmais no kreisās) ar aizrautību zēniem 
māca, kā remontēt vecus mopēdus, motociklus.
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Jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) 
„Kvartāls” ir moderns multifunkcio-
nāls centrs jauniešiem. Tā būvniecī-
bas, iekārtošanas, vairāku sporta lau-
kumu, skeitparka un futbola stadiona 
izbūves lielāko daļu (85 %) finansēja 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 
valsts budžeta dotācija bija 3 %, paš-
valdības līdzfinansējums – 12 %. 

Savukārt aprīkojums un sporta in-
ventārs tika iegādāts projektā „Multi-
funkcionālā jaunatnes iniciatīvu cen-
tra izveide Līvānos” par 142 287,18 
eiro, no kuriem pašvaldības līdzfi-
nansējums bija 39 618,44 eiro, ko, 
savukārt, finansē Šveices Konfederā-
cija un Latvijas Republika no Latvijas 
un Šveices sadarbības programmas 

līdzekļiem paplašinātajai Eiropas 
Savienībai. Multifunkcionālā JIC un 
sporta bāzes pilnīga rekonstrukcija 
un aprīkošana no pašvaldības bu-
džeta izmaksāja nedaudz vairāk par 
200 000 eiro.

Līvānu jauniešiem ir iespēja dar-
boties mūsdienīgi aprīkotā vidē, tā ir 
iespēja atrast domubiedrus, mācīties 
īstenot savas idejas, projektus, pieda-
līties sporta aktivitātēs. Jaunieši te var 
apgūt praktiskas iemaņas, kuras var 
noderēt arī turpmāk.

Mūsdienu mākslas galerijā Līvā-
nos iepazināmies ar filmu režisores 
un fotogrāfes Aijas Bley fotogrāfiju 
izstādi, kurā ir divas daļas: pirmā ir 
piedāvāta videoprojekcijas veidā, un 
tajā ir aplūkojama izstāde „Sapņotāji”, 
kas tapusi oktobrī sadarbībā ar Līvā-

nu iedzīvotājiem; otrajā ir fotogrāfi-
jas – portreti.

Pārsteidzoši bagāta izrādās kultū-
ras dzīve Līvānos. Te gan paši līvā-
nieši aktīvi darbojas, gan ir apskatā-
mas daudzveidīgas izstādes, gan tiek 
īstenoti vērienīgi projekti ar Eiropas 
fondu finansējuma piesaisti.

Skolotājs, kas aizrauj 
Preiļu jaunatni
Preiļu novada BJC atrodas Preiļu 

Valsts ģimnāzijas augšējā stāvā. Arī 
Rīgā vairāki BJC atrodas zem viena 
jumta ar vispārizglītojošu mācību 
iestādi. Veiksmīgi, ka Preiļu centram 
ir sava atsevišķa ieeja. Direktore Aija 
Caune centra telpās ir radījusi patī-
kamu, radošu vidi. Var just, ka katrs 
bērns te ir gaidīts un var darboties 

savām interesēm atbilstīgā pulciņā. 
Prātā ir palicis skaistais skats pa lo-
giem lejā uz pilsētu, kā arī gaumīgais, 
ziemīgais logu noformējums, kas lie-
liski saskanēja ar pilsētvidi.

Mazliet vēlāk devāmies uz teh-
niskās jaunrades pulciņa „Mazmoto” 
nodarbību telpu, kur skolotājs Viktors 
Boļšakovs ar aizrautību zēniem māca, 
kā remontēt vecus mopēdus, moto-
ciklus. Nodarbībās audzēkņi apgūst 
dzinēju uzbūves un darbības prin-
cipus, mācās tos praktiski remontēt, 
aizvietot detaļas, apgūst zināšanas, 
prasmes un iemaņas metālapstrādes 
instrumentu lietošanā, vecās tehni-
kas restaurēšanas pamatus – vecās 
krāsas noņemšanu, virsmas apdari, 
restaurēšanu ar speciālām špaktelēm, 
virsmas sagatavošanu krāsošanai, 

krāsošanu. Skolotājs ir aizrautīgs se-
nās tehnikas cienītājs un restaurētājs, 
bet galvenais – viņam patīk darboties 
ar pusaudžiem, viņus aizraut.

Rīgā tikai nedaudzi interešu centri 
piedāvā tehniskās jaunrades pulciņus. 
Domāju, ka tehniskais nodrošinājums 
atrastos, bet grūti ir atrast tik aizrautī-
gus pedagogus kā V. Boļšakovs Preiļu 
novada BJC. Nav noslēpums, ka pul-
ciņos visaktīvāk darbojas meitenes, 
tomēr būtu jāatrod iespējas vairāk 
iesaistīt zēnus.

Kā jau Rainis ir formulējis dzīvē 
pārbaudītajā patiesībā – dodot gūtais 
ir neatņemams –, arī šoreiz bagātāki 
kļuva gan rīdzinieki, gan līvānieši, 
gan preilieši, jo ikviens varēja rast tie-
ši sev aktuālo un noderīgo turpmā-
kajam darba cēlienam. 
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Latviešu etnogrāfisko brunču
auduma rakstu izmantošana radošajā darbā vizuālajā mākslā 5. klasē

Turpinājums 9. lpp. 

Turpinājums no 8. lpp. 

Rīdzinieki bagātinās Latgalē

Mg. paed., Rīgas Franču liceja
vizuālās mākslas skolotāja

Etnogrāfiskais tautastērps ir na-
cionālais simbols, kurā ir ietverta 
visa latviešu kultūrvēsturiskā man-
tojuma bagātība. Tas ir kā informā-
cijas par latviešu kultūru un vēsturi 
nesējs. Tautastērps ataino latviešu 
gaumi un izpratni par stilu, krāsu, 
kā arī latviešu rokdarbnieču un 
amata meistaru prasmes. Pētot un 
meklējot skaisto tautastērpā, nevi-
ļus radās doma, ka rakstu ritmus, 
krāsu salikumus varētu izmantot 
arī citos, ar etnogrāfiju nesaistītos 
radošajos darbos, piemēram, no 
brunču līniju ritma var izveidot 
pasaku tēlus un muzikālas noska-
ņas; krāsu salikumus var grupēt 
pa gadalaikiem un izmantot arī kā 
nošu līnijas.

Saskaņā ar Izglītības un zināt-
nes ministrijas ieteiktās mācību 
programmas tēmu „Ritms, sim-
bols” 5. klases skolēni pēta lat-
viešu etnogrāfijā un sava novada 
etnogrāfiskajā mantojumā saska-
tāmās vizuālās vērtības – dažādu 
Latvijas novadu tautastērpu krāsu 
un līniju kombinācijas, vienkāršos 
un vienlaikus bagātīgos līniju rit-
mus – un diskutē par tām.

Līniju ritmu un krāsu gammu 

var izmantot netradicionālā rado-
šajā darbā: iekļaut stilizētā floras, 
faunas, kāda priekšmeta vai cilvē-
ka siluetā. Ritms tautisko brunču 
auduma rakstos parādās kā līniju, 
tumši gaišo laukumu attiecību, krā-
su vai to grupējumu atkārtojums. 
Šāda spēlēšanās ar audumiem ļauj 
skolēniem vairāk iedziļināties krā-
su gammā, piemeklējot atbilstīgā-
ko savam tēlam. Izvēloties skolēni 
parasti vispirms pievērš uzmanību 
sev tuvāko un pazīstamāko nova-
du, pilsētu audumu paraugiem. 
Gleznojot auduma ritmu, tiek 
nostiprinātas prasmes darbā ar 
guašu – krāsas ieklāšanu noteiktā 
laukumā un nepieciešamo toņu 
iegūšanu, jaucot krāsas. Brunču 
audumu paraugi tika skatīti vietnē 
www.amatnieciba.lv.

Radošais uzdevums: izmanto-
jot tautisko brunču audumu pa-
raugus, izveido stilizētu tēlu.

Uzdevuma izpildei nepiecie-
šamie materiāli: 
A3 akvareļpapīrs, 
krāsainais A3 kartons, 
zīmulis, 
lineāls, 
dzēšgumija, 
guaša, 
otas, 
ūdenstrauks, 
šķēres, 
līmes zīmulis vai abpusējā līm-

lente.
Darba secība
Uzzīmē stilizētu tēlu (ierosmi 

var rast floras, faunas, priekšmetu 
un cilvēku siluetos).
Izvēlas četrus vai piecus au-

duma paraugus.
Izvēlētajā tēlā iezīmē auduma 

līniju ritmu, izmanto lineālu un 
parasto zīmuli.
Glezno izvēlētos audumu pa-

raugus.
Izgriež figūras.
Noformē uz krāsainā A3 kar-

tona. 
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FOTO: no personiskā arhīva

Uzzīmētajā tēlā tiek ieklāta guaša atbilstīgi izvē-
lētajam līniju ritmam.

FOTO: no personiskā arhīva

Turpina ieklāt guaša krāsu atbilstīgi izvēlētajam 
līniju ritmam.

FOTO: no personiskā arhīva

Gleznoto auduma pa-
raugu noformēšana uz 
krāsainā kartona. Darba 
autore – Alise Brizgo.

FOTO: no personiskā arhīva

Darba autore – Keita Krūmiņa.
FOTO: no personiskā arhīva

Darba autore – Jasmīna Lapa.

FOTO: no personiskā arhīva

Darba autore – Aman-
da Bagucka.

FOTO: no personiskā arhīva

Darba autore – Beatrise 
Slišāne.

FOTO: no personiskā arhīva

Darba autore – Līva 
Ančeva.

FOTO: no personiskā arhīva

Darba autore – Lana 
Bikavniece.
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„Veidojot Latvijas simtgades 
svinību Rīgas programmu, mēs 
domājām par vērtībām, kas ir 
svarīgas ikvienam Latvijas iedzī-
votājam. Pasaulē ir vairāki tūk-
stoši tautu, bet tikai nepilnām 200 
no tām ir sava valsts, kas ir milzī-
ga un nenovērtējama privilēģija. 
Ar šo apziņu veidojām Latvijas 
valsts simtgades pasākumu pro-
grammu, īpaši akcentējot īsteno-
to projektu ilglaicību un ikviena 
iedzīvotāja līdzdalību,” aicinot 
piedalīties Latvijas valsts simt-
gades pasākumos, plašsaziņas lī-
dzekļu pārstāvjiem uzsvēra Rīgas 
domes (RD) izglītības, kultūras 
un sporta departamenta (IKSD) 
kultūras pārvaldes priekšniece 
Baiba Šmite.

Latvijas valsts simtgades Rīgas 
programmā ir iekļauti gandrīz 
100 projekti un pasākumi, kas 
tiks īstenoti piecu gadu ciklā, no 
2017. līdz 2021. gadam, kultūras, 
izglītības un jaunatnes, sporta, 
būvniecības, pilsētvides un tūris-
ma jomā.

Gaida jauniešu, 
viņu vecāku 
un skolotāju iesaisti
„Izglītība un jaunatne ir tema-

tika, kam pievēršam īpaši lielu 
uzmanību. 29. aprīlī notiks tre-
šie Rīgas izglītības iestāžu deju 
svētki un lielkoncerts „Trejdevi-
ņi gaismas tilti”, kurā piedalīsies 
Rīgas skolu un interešu izglītības 
iestāžu audzēkņi. Esam sākuši 
skolās gatavot vienoto mācību 
stundu „Latvijas vēsture 100 mi-
nūtēs”, kas būs dažādu formu 
mācību stunda,” stāsta B. Šmite 
un turpina atklāt daudzveidīgās 
ieceres, piemēram, jauniešiem 

un viņu skolotājiem ir iespēja 
piedalīties paliekošas grāmatas 
radīšanā, kas tiks gan iespiesta, 
gan izdota digitālā versijā. Atliek 
izveidot komandu un ar skolotā-
ju atbalstu izvēlēties un uzklausīt 
savas apkaimes dažādu vecumu, 
profesiju, tautību iedzīvotājus, jo 
katra dzīvesstāsts veido kopējo 
Latvijas vēsturi.

Skolotāji savu profesionālo 
meistarību var pārbaudīt, pieda-
loties konkursā „Radi. Rādi. Re-
dzi”, un demonstrēt sagatavotu 
stundu, veltītu Latvijas simtga-
dei, savukārt skolēni savas spējas 
un izdomu var parādīt radošajos 
konkursos, rakstot eseju „Vesels 
es veselā Rīgā”, veidojot kolāžu 
„Veselīga Rīga Latvijas 100 ga-
dos”. Būs gaidīti arī vidusskolēnu 
(no skolām ar mācībām valsts 
valodā un mazākumtautību sko-
lām) kopprojekti „Mēs kopā Rī-
gai un Latvijai”. Nākotnes skolas 
redzējums mākslā var tapt, ja 
skolēni iesaistās projektā „Caur 
pagātni uz nākotni: Rīgas skola, 
skolotāji un skolēni 100 gados 
un turpmāk”. Šajā mācību gadā, 
iespējams, īpašu uzmanību iz-
pelnīsies skolēnu zinātniski pēt-
nieciskie darbi par šo tēmu lite-
ratūrā, kulturoloģijā un Latvijas 
vēsturē.

RD IKSD pārstāvji cer uz jau-
niešu aktīvu līdzdarbošanos un 
iesaistīšanos, tādēļ finansiāli tiks 
atbalstīti viņu iniciatīvu projekti, 
piemēram, brīvā laika aktivitāšu 
organizēšana vasarā, izglītības 
iestāžu teritoriju apzaļumošanas 
idejas, tādējādi sekmējot arī sko-
lēnu vecāku līdzdalību.

B. Šmite ir pārliecināta, ka 
viens no interesantākajiem pro-
jektiem ir „Radošie stropi Rī-
gai – Latvijai” – mobilas, pārvie-

tojamas izstāžu zāles – vietas, kur 
pilsētas iedzīvotāji varēs satikties 
un radoši izpausties. Pasākumu 
ciklā „Rīga lepojas” martā, mai-
jā un oktobrī notiks interesantas 
tikšanās un izstādes, piemēram, 
29. martā Rīgas centrālās biblio-
tēkas Juglas filiālbibliotēkā būs 
iespēja tikties ar vēsturnieku, ar-
heologu un grāmatu autoru An-
dri Cauni, kurš ir rakstījis grāma-
tas par Rīgu un tās priekšpilsētu 
vēsturi pirms 100 gadiem.

Ikviens var piedalīties izcilām 
personībām veltīto ielu vai kapa-
vietu sakopšanā un arī organizēt 
to.

Izzināt savu dzimto pilsētu un 
apkaimi palīdzēs aktivitātes tū-
rismā, jau notiek literārās un vēs-
turiskās pastaigas. Jaunieši veidos 
arī savu Rīgas karti, tajā atzīmējot 
viņiem nozīmīgas vietas.

Svarīga ir ikviena 
līdzdarbošanās 
un iniciatīva
„Manuprāt, būtiskākais ir tas, 

ka šis ir laiks, kurā mums visiem, 
neskatoties uz tautību, reliģisko 

pārliecību vai sociālo statusu, ir 
jānostājas zem viena karoga – 
Latvijas karoga – un kopā jāstrā-
dā, lai mūsu valsts vēl sagaidītu 
200 un 300 gadus,” uzsvēra RD 
priekšsēdētāja vietnieks Andris 
Ameriks.

RD izglītības, kultūras un 
sporta komitejas priekšsēdētāja 
Eiženija Aldermane atgādināja, 
ka 2016. gadā tika izveidota dar-
ba grupa pilsoniskās līdzdalības 
un piederības izjūtas veicināša-
nai: „Tajā darbojās nevalstiskās 
organizācijas un aktīvie rīdzi-
nieki, kuri kopumā iesniedza 
104 priekšlikumus, daudzi no 
tiem tika iekļauti Rīgas program-
mā. Manuprāt, būtiski ir veidot 
saikni starp paaudzēm, starp ap-
kaimju iedzīvotājiem. Ir svarīgi, 
lai cilvēki domā ne tikai par to, 
ko Rīga viņiem var dot, bet par 
to, ko viņi var dot savai pilsētai.”

E. Aldermane aicināja vei-
dot gaismas tiltu starp izglītības 
iestādēm un vecākās paaudzes 
rīdziniekiem, uzklausot viņu at-
miņu stāstus, tādējādi iedzīvinot 
domu par paaudžu sasaukšanos.

Ir jāaktivizē, viņasprāt, skolu 
padomju un skolēnu pašpārvalžu 
konsultatīvo padomju darbs.

Runājot par apkaimēm, E. Al-
dermane ierosināja no leksikas 
izskaust vārdu „guļamrajons”, jo 
„tās ir cilvēku mājas, nevis gu-
ļamrajoni, un visiem ir līdzvēr-
tīgas tiesības no pilsētas saņemt 
visdažādākās iespējas”.

Rīgā atgādinās par 
vēsturi un atklās šodienu
Latvijas valsts simtgades Rī-

gas programmai priekšlikumus 
iesniedza 34 RD institūcijas, kā 
arī vairākas sabiedriskās organi-
zācijas un aktīvie rīdzinieki, bet 
iesniegtos projektus apkopoja un 
strukturēja RD IKSD. Program-
ma 2017.–2021. gadam tiks aktu-
alizēta divas reizes gadā, iekļaujot 
tajā RD finansēšanas konkursos 
atbalstītos projektus un RD insti-
tūciju īstenotos projektus.

2017. gadā vērienīgākie no 
Latvijas valsts simtgades pasā-
kumiem, kas notiks Rīgā, būs 
4. maija svētku programma ar 
Rīgas sadraudzības pilsētu māk-
slinieku piedalīšanos, ceļojošo 
izstāžu un mobilo kultūras telpu 
izveide Rīgas apkaimēs „Radošie 
stropi Rīgai – Latvijai”, Eiropas 
koru olimpiādes Latvijas simt-
gadei veltītā koncertprogramma, 
gaismas festivāla „Staro Rīga” 
10 gadu jubilejas projekts, orķes-
tra „Rīga” festivāls „Trīs zvaig-
znes”, veltīts Latvijas mākslai, 
mūzikai un literatūrai, u. c.

Programma tika veidota, ievē-
rojot Kultūras ministrijas izstrā-
dātos Latvijas valsts simtgades 
svinību uzdevumus, un kopīgajā 
Latvijas valsts simtgades pasāku-

mu nacionālajā plānā ir iekļauti 
vairāki nozīmīgi Rīgā īstenotie 
pasākumi, piemēram, gaismas 
festivāls „Staro Rīga”; trīs dienu 
pasākumu kopums „Līgo, Rīga! 
Līgo, Latvija!” – folkloras festi-
vāla „Baltica” noslēguma pasā-
kumi, tradicionālais Zāļu tirgus, 
izrāde „Skroderdienas Silmačos”, 
zaļumballe un Jāņu svinēšana 
11. novembra krastmalā; pro-
jekts „Rīga – bērnu galvaspilsēta. 
Latvijas skolas somas atvēršanas 
pasākums” un Latvijas valsts 
simtgades svinību kulminācija 
2018. gada 18. novembrī ar īpašu 
svētku pilsētvides noformējumu, 
gaismas un mūzikas priekšnesu-
mu 11. novembra krastmalā.

Pūtēju orķestra „Rīga” direk-
tore Ilona Breģe informēja, ka 
galvaspilsētas programmu mūzi-
ķi atklās 26. janvārī Latvijas Na-
cionālajā teātrī ar koncertu „Lai-
kiem pāri”: „Koncerta pirmā daļa 
būs veltījums pirmās brīvvalsts 
laikā radītajai Valsts elektroteh-
niskajai rūpnīcai (VEF), lai pa-
rādītu Latvijas saimniecisko un 
rūpniecisko vērienīgumu 20. un 
30. gados. Varbūt visi nezina, ka 
VEF tika ražoti radioaparāti, fo-
toaparāti, tālruņi, lidmašīnas un 
arī elektriskās ērģeles u. c. lietas. 
Koncertā skanēs populāras tālai-
ka melodijas un dziesmas, kuras 
komponēja Oskars Stroks, Emīls 
Dārziņš u. c. Otrajā daļā būs tik-
pat spilgta parādība mūsu dzīvē, 
kas atklāj mūzikā notikušo no 
50. gadiem līdz pat mūsdienām, 
un tas ir komponists Raimonds 
Pauls un viņa mūzika.” Koncer-
tā piedalīsies Maestro R. Pauls, 
solisti Dināra Rudāne, Dita Lū-
riņa, Ilona Bagele, Daumants 
Kalniņš, Oskars Petrauskis, or-
ķestris „Rīga” un diriģents Val-
dis Butāns, kā arī vokālā grupa 
„Framest”.

Informācija par aktualitātēm 
galvaspilsētā saistībā ar Latvijas 
valsts simtgadi ikvienam intere-
sentam būs pieejama RD infor-
matīvā portāla www.riga.lv sadaļā 
„Latvijai 100”. 

10 iespējas

FOTO: Renārs Koris
RD IKSD kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmite (no kreisās), RD priekšsēdētāja vietnieks 
Andris Ameriks, RD izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane 
un pūtēju orķestra „Rīga” direktore Ilona Breģe informē par Latvijas simtgades svinību Rīgas pro-
grammas pasākumiem.

Svētki Latvijai un Rīgai 
top ar iedzīvotāju līdzdalību
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Viens no 
interesantākajiem 

projektiem ir 
„Radošie stropi 
Rīgai – Latvijai” – 
mobilas, 
pārvietojamas 
izstāžu zāles – 
vietas, kur pilsētas 
iedzīvotāji varēs 
satikties un radoši 
izpausties.



Aicināja veidot 
gaismas tiltu 

starp izglītības 
iestādēm un 
vecākās paaudzes 
rīdziniekiem, 
uzklausot viņu 
atmiņu stāstus, 
tādējādi iedzīvinot 
domu par paaudžu 
sasaukšanos.
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Aizkraukles Mākslas skola 
20. janvārī svinēja 25 pastāvēša-
nas gadus. Zīmīgi, ka šajā dienā 
notiek arī barikāžu notikumu at-
cere. Skolas direktore un skolotāja 
kopš skolas pastāvēšanas pirm-
sākumiem Taiga Kalvišķe atzīst, 
ka 1990. gadu sākums bija īsta 
atmoda, jo gaišākie prāti saprata, 
ka bez kultūras un mākslas klāt-
būtnes nevar atjaunot valsti, tāpēc 
radās arvien jaunas mākslas sko-
las. „Šī būs pēdējā skolas jubilejas 
balle, kuras scenārija tapšanā vēl 
piedalījos, jo dodos pensijā,” atklāj 
T. Kalvišķe. Sarunā ar laikrakstu – 
par paveikto un par novēlējumiem 
pēctečiem.

Aizrāva māksla, 
mūzika un teātris
„Esmu vietējā – skrīveriete; kad 

apprecējos, ar vīru pārcēlāmies uz 
Lielvārdi. Abi savu dzīvi esam vel-
tījuši kultūras darbam un sabied-
rībai, pilis sev neesam uzcēluši. Es 
pabeidzu Rīgas Kultūras un izglī-
tības darbinieku tehnikumu, pēc 
tam Latvijas Mākslas akadēmiju, 
aizrāvos arī ar mūziku, teātri, bet 
vīra specialitāte ir režija. Iepazinā-
mies, spēlējot pie režisora Raimon-
da Kugrēna, uz Aizkraukles teātra 
skatuves,” stāsta Taigas kundze. 
Viņa ar sev raksturīgo humoru 
atceras mātes neizpratni un jautā-
jumu, kad meita sāks darīt kaut ko 
prātīgu, un tas liecina, ka daudzi 
neizprot, cik kultūras darbinieka 
pienākumi mēdz būt arī smagi 
un nogurdinoši. Juris Kalvišķis 
20 gadus nostrādāja par režisoru 
Latvijas valsts televīzijā, tad vadīja 
kultūras dzīvi Aizkraukles rajonā, 
būdams valsts kultūras inspektors, 
un paralēli kā režisors strādāja ar 
Aizkraukles tautas teātri un Skrī-
veru amatierteātri.

Aizkrauklē esot bijusi tikai mū-
zikas skola. Kad T. Kalvišķe vēl 
strādājusi Kaibalas astoņgadīgajā 
skolā, viņa tika aicināta izveidot 
mākslas studiju, kas sākotnēji tel-
pas esot radusi zem Aizkraukles 
ģimnāzijas jumta.

1990. gadu sākumā pašvaldība 
pilsētas centrā uzcēlusi sev skais-

tu māju, bet – Taigas kundze ar 
smaidu salīdzina – Tautas frontes 
pārstāvji kā īsti Robini Hudi no-
lēmuši, ka tā ir jāatdod bērnu un 
mūzikas skolas rīcībā. 1992. gada 
janvārī dažas telpas atvēlēja arī to-
pošajai mākslas skolai.

Pamatā – entuziasms 
un aizrautība
„Sākām ar milzīgu entuziasmu 

un aizrautību, lai gan bija plikas 
grīdas un sienas! Jau tā paša gada 
aprīlī bērni ar saviem darbiem pie-
dalījās valsts mākslas skolu festi-
vālā Rēzeknē un konkursā ieguva 
augstu novērtējumu. Pirmie sko-
lotāji bija profesionāli mākslinie-
ki un ļoti zinoši,” skolas aizsāku-
mu raksturo ilggadējā direktore.

T. Kalvišķes stāstā par skolas 
attīstību un grūtībām var vilkt 
paralēles ar notiekošo valstī: kad 
sākās valsts reģionālā pārdale un 
rajonus sadalīja nelielos novados, 
cietējas izrādījās daudzas skolas – 
Aizkraukles Mākslas skolā vairs 
nevarēja turpināt izglītoties bērni 
no Pļaviņām, Skrīveriem, Neretas, 
tika atļauts uzņemt zināmu skai-
tu (130) un ne vairāk bērnu, citādi 
varēja necerēt uz mērķdotācijām. 
Direktore ar skumjām secina, ka 
patlaban notiek kaut kas līdzīgs, 
jo šogad, ar 1. janvāri, bērnu skaits 
ir noteikts vēl mazāks – vidēji par 
40–60 mazāk. Par to esot satraukti 
mākslas skolu direktori visā Latvi-
jā. Pagaidām atliek retoriski jautāt, 
kurš (vai kuri) ir nolēmis valsts 
simtgadi sagaidīt ar arvien mazāk 
vispusīgi izglītotiem bērniem.

Ilggadējā direktore secina: tikai 
tad, ja pašvaldības varēs atvēlēt 
finansiālos līdzekļus, mākslas sko-
lām būs iespējas bagātināt izvēles 
priekšmetu (darbā ar materiālu) 
programmas un skolas noturēsies.

„Mākslas skolā pavadītie 25 gadi 
bija grūti, bet ļoti skaisti. Kādam 
varbūt šķiet, ka direktora krēsls ir 
ārkārtīgi silts un mīksts, bet atliks 
pamēģināt – un tad jau redzēs,” 
smaida Taigas kundze un pie-
bilst, ka ir nodeldēts ne viens vien 
kurpju pāris, lai ietu, skaidrotu 
un pierādītu, ka darbu radīša-
nai ir vajadzīgi materiāli, telpas, 
infrastruktūra utt. Daudz esot 

paveikusi, rakstot dažādus pro-
jektus, piemēram, varēja uzcelt 
mansardu, kur nodarbības notiek 
datordizaina apguvē, ir sagādāts 
inventārs keramiķiem u. tml. 
„Viens gan man neizdevās – pa-
nākt, lai atjauno noplukušo sko-
las fasādi, kura neiederas ielā, kas 
ir nosaukta Spīdolas vārdā,” no-
žēlu neslēpj T. Kalvišķe.

Atbildot uz jautājumu, kas to-
mēr ir tas, kas sirdi silda, Taigas 
kundze atplaukst un stāsta par 
daudzajiem braucieniem un skais-
tajām izstādēm. Vasarās tika orga-
nizēta vienas nedēļas zaļā prakse, 
kad ar bērniem braukuši uz dažā-
dām Latvijas vietām – tur dzīvoju-

ši, zīmējuši, gleznojuši. „Izveidoju 
tradīciju, ka vismaz reizi gadā 
arī skolotāji brauca pie kolēģiem 
uz Ventspili, Kandavu, Kuldīgu, 
Valku, Zvejniekciemu, Gulbeni, 
Alūksni, Rēzekni, lai varētu gūt 
radošu iedvesmu un jaunu piere-
dzi, piemēram, nesen Gulbenes 
Mākslas skolas kolēģes atbrauca 
pie mums un palīdzēja apgūt ko 
interesantu – fimo tehniku,” ir 
gandarīta bijusī skolas vadītāja. Tā 
ir vēl viena tradīcija – skolā orga-
nizēt meistarstundas, kad radoši 
pedagogi no citām novada mācī-
bu iestādēm brauc uz Aizkraukli, 
lai dalītos meistarībā un vizuālās 
mākslas novitātēs.

T. Kalvišķes dzīves moto skan: 
„Ik brīdi pakāpties pēc zināša-
nām.” Tāpēc viņa visu laiku tika 
mācījusies dažādos kursos, ap-
guvusi datorprogrammas utt., 
rīkojusi arī savu mākslas darbu 
izstādes Latvijā un ārvalstīs, pat 
aiz Polārā loka Somijā utt. Zinā-
mu rūdījumu esot devusi apgūtā 
kalnā kāpšanas māka – ir pieva-
rēti ne tikai gandrīz visi bijušās 

Padomju Savienības kalni, bet arī 
Norvēģijas lielākie ledāji.

Direktoram jāprot 
nogludināt asumus
T. Kalvišķe atzīst, ka savulaik 

viņai direktores darbā daudz pa-
līdzējis tas, ka sākusi strādāt kopā 
ar talantīgiem skolotājiem, ar ku-
riem bijusi uz viena viļņa, lai gan 
visi mākslinieki ir radošas perso-
nības un ne vienmēr ir viegli no-
gludināt asumus, it īpaši izteiktā 
sieviešu kolektīvā. Visus šos ga-
dus esot jutusi metodiskā darba 
vadītājas Rasmas Rinkēvičas, arī 
mācību pārzines Ineses Dembov-
skas atbalstu. Savukārt Inese, kura 
meistarīgi apglezno zīdu, daudzas 
profesionālas nianses apguvusi 
no vācu mākslinieces Silvijas Flu-
has, kas tagad ir Aizkraukles goda 
pilsone, bet kuras senču saknes 
ir meklējamas pirmā Rīgas mēra 
un mākslas atbalstītāja Ludviga 
Vilhelma Kerkoviusa dzimtā. Pil-
sētā ir izveidota tautskola, un tās 
dalībnieces ir iecienījušas zīda 
apgleznošanu, apgūst arī klasisko 
glezniecību, veido izstādes novada 
kultūras iestādēs.

Aizrautīga sava amata meis-
tare ir tekstilmāksliniece Maruta 
Možeika, ar kuras iegādātajām 
neskaitāmajām stellēm topot fan-
tastiski gobelēni. Un aušanas no-
darbības vislabprātāk apmeklējot 
tieši puiši! Daudzām dāmām ir 
oriģinālas somas un jostas, pa-
teicoties ādas mākslinieciskās ap-
strādes meistarei Intai Bodrovai. 
Kādreizējā audzēkne, nu jau divu 
augstskolu absolvente, skolotāja 
un gleznotāja, datorgrafikas liet-
pratēja un skolas interneta mā-
jaslapas veidotāja ir Ilze Možeika. 
Plecu pie pleca tika strādāts ar 
skolas laika klasesbiedreni skolo-
tāju Ināru Zenfu, kura visus šos 
gadus apkopoja skolas vēsturi un 
bērniem mācīja grafikas, burtu 
mācības un stikla apgleznošanas 
pirmsākumus.

„Priecājos, ka skolas kolektīvā 
ir ienākuši jauni pedagogi – valstī 
pazīstamā porcelāna māksliniece 
Ingūna Skuja, kā arī svaigi Latvijas 
Mākslas akadēmiju un Rēzeknes 
Augstskolu beigusī gleznotāja un 

tagad skolotāja Laura Kundziņa.
Daudzi talantīgi jaunieši ir aiz-

braukuši uz ārvalstīm un strādā 
ASV, Dānijā, Vācijā, Ungārijā. Pro-
tams, ir žēl, ka tā. Ja nesen veiktās 
reformas izglītībā atkal samazi-
nās iespējas strādāt, tad vietējiem 
māksliniekiem Mākslas skolā būs 
arvien grūtāk nodrošināt darbu, 
jo zināmā specifika nevienam sko-
lotājam nevar nodrošināt slodzi – 
30 stundu,” paredz T. Kalvišķe.

Pašvaldība, viņa skaidro, pa-
līdz nosegt rēķinus par siltumu, 
elektrību, ūdeni, telpu īri un ne-
pieciešamo transportu, bet vecāku 
līdzfinansējums (11 eiro mēnesī) 
ir paredzēts materiālu iegādei. 
„Uz vairāk nevar cerēt, jo ne ma-
zums vecāku ir bez darba. Reizēm 
ir grūti viņiem izskaidrot, ka bez 
papildu iemaksām materiālus ir 
neiespējami iegādāties, kur nu vēl 
runāt par grāmatām, enciklopēdi-
jām, kas arī būtu nepieciešamas. 
Reizēm kārtojamās lietas ir visai 
tālu no mākslas,” direktora darba 
specifiku atklāj Taigas kundze un 
neslēpj, ka ir saņēmusi arī nepel-
nītus pārmetumus, kas atstājuši 
nopietnu iespaidu uz veselību.

„Vēlos uzsvērt, ka skolā pa-
vadītie gadi kopumā tomēr bija 
gaišs un skaists laiks. Izdevās arī 
ideja par teātra klasi, kad sešus 
gadus bērni varēja apgūt runas un 
kustību mākslu, taču bija lemttie-
sīgi cilvēki, kas nolēma, ka tas nav 
vajadzīgs.

Lai gan nav trūcis dažādu pie-
dzīvojumu un pārdzīvojumu, esmu 
satikusi bezgala daudz radošu un 
interesantu cilvēku, tādēļ savā dzīvē 
notikušo varu salīdzināt ar lielu bo-
les trauku – un esmu gandarīta. 
Mākslas skola ir puķu dārziņš, kuru 
izaudzēju kopā ar radošu kolektīvu. 
Tagad, kad būs vairāk brīva laika, 
par atmiņām varēšu sākt rakstīt, 
piemēram, varētu pieķerties grā-
matai par Aizkraukles tautas teātri 
un aktieru paaudzēm tajā, jo mana 
dvēsele ar kādu no saitītēm ir pie-
sieta arī tur,” smaidot saka T. Kalviš-
ķe. Kad idejām bagātā kundze at-
klāj, ka ir aktīva Sēlijas plenēra 
biedre un patlaban mājās topot tēr-
pi un dekorāciju skices Aizkraukles 
tautas teātrim un lielvārdiešiem, 
tad ir grūti noticēt, ka brīva laika 
būs ļoti daudz, taču ar interesi gai-
dīsim solīto grāmatu. 
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FOTO: no T. Kalvišķes personiskā arhīva
Aizkraukles Mākslas skolas saimniecības vadītājs Pēteris Deksnis, 
skolotāja Ināra Zenfa un ilggadējā direktore Taiga Kalvišķe skolas 
pagalmā pie P. Dekšņa veidotā dekora.

FOTO: no T. Kalvišķes personiskā arhīva
Gulbenes Mākslas skolas kolēģes Aizkraukles Mākslas skolas pe-
dagoģēm palīdzēja apgūt interesanto fimo tehniku.

Tas bija grūts, bet skaists laiks!
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Kurš (vai kuri) ir 
nolēmis valsts 

simtgadi sagaidīt 
ar arvien mazāk 
vispusīgi izglītotiem 
bērniem?



Tā ir vēl viena 
tradīcija – 

skolā organizēt 
meistarstundas, kad 
radoši pedagogi 
no citām novada 
mācību iestādēm 
brauc uz Aizkraukli, 
lai dalītos meistarībā 
un vizuālās mākslas 
novitātēs.
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Dzīvot saskaņā ar sevi, dabu 
un kosmosu var tikai tādā ga-
dījumā, ja ievērojam cikliskas 
pārmaiņas dabā un ar rituālu 
palīdzību periodiski tās apstip-
rinām savā apziņā un zemap-
ziņā. Tādējādi laiku pa laikam 
mēs salāgojam dažādus procesus 
mītiskajā, fiziskajā un sociālajā 
plānā. Svinot svētkus un veicot 
rituālus, mēs atjaunojam savu 
dzīvesspēku, papildinām enerģi-
jas resursus.

Lai dzīvi – darbus, ikdienu, 
svētkus – būtu vieglāk organizēt 
un salāgot ar dabas ritmiem, ir 
izveidota laika skaitīšanas sistē-
ma – kalendārs. Dienas un nakts 
garums jeb laika sprīdis, kādā 
saule dod savu gaismu un siltumu 
vietai, kurā mēs dzīvojam, nosa-
ka, vai pie mums ir ziema, vasara, 
pavasaris vai rudens. Regulārā 
gadalaiku atkārtošanās ir pamatā 
cikliskajai laika izpratnei.

Latvieši sava kalendāra veido-
šanā ir rēķinājušies gan ar Saules, 
gan Mēness stāvokli debesīs un 
salāgojuši to vienotā sistēmā. Šādā 
kalendārā ietilpst 12 mēneši, taču 
ik pēc 2–3 gadiem tiem pievieno-
jas 13. – svētku mēnesis. Pēc Saules 
un Zemes astronomiskā stāvokļa 
tiek noteikti četri nozīmīgākie gada 
svētki: ziemas saulgrieži – Ziemas-
svētki, vasaras saulgrieži – Jāņi, 
pavasara saulstāvji – Lieldienas, 
rudens saulstāvji – Rudenāji jeb 
Apjumības. Tālāk, zinot šos atskai-
tes punktus un ievērojot Mēness 
stāvokli debesīs, nosaka gadalaiku 
maiņas sākumu un beigas. Sezonā-
lo svinamo dienu grupa ir Meteņi, 
Ūsiņi, Māras un Mārtiņi.

Ar Meteņiem sākas pavasaris. 
Meteņu svinamo laiku iezīmē otrā 
jaunā Mēness parādīšanās pie de-
besīm. Taču mēdz būt garie gadi, 

tad tas ir jau trešais jaunais Mē-
nestiņš. Mūsdienās Meteņi iekrīt 
februārī vai pašā marta sākumā, 
šogad – 3. martā. Kristīgajā tra-
dīcijā šo dienu nosaka gavēņa sā-
kums 40 dienu pirms Lieldienām.

Svētku nosaukums katrā Latvi-
jas novadā ir atšķirīgs, un šo ba-
gātību vajadzētu ievērot un sagla-
bāt. Latgalē to dēvē par Aizgavēni 
(Aizgavieņs), Vidzemē – par Me-
teni, Lastavāgu, Miesmeti, Zem-
galē – par Budēļu vakaru, Pīrā-
giem, Skulduru vakaru, Vastlāvi, 
Kurzemē – arī par Vastlāvi, Vasta-
lāvi, Vastalaju, Ķekatu vakaru.

Svētki strukturē darāmos dar-
bus. Ar Meteni beidzas vērpša-
nas laiks, sākas aušana. Sievietēm 
līdz Meteņa vakara saulrietam ir 
jāpabeidz vērpt kodeļas, citādi 
tās ir sadedzināmas. Ja tas nav 
izdarīts, vīrieši iznes ārā, samērc 
ūdenī un saka – Metenis samīzis. 
Savukārt, ja kodeļa ir pabeigta, 
sievietes iznes sprēslīcas ārā un 
iesprauž sniega kupenā, lai lini 
aug balti un kupli.

Kā jau pavasara sākums, svēt-
ki ar savām izdarībām ļaudis „pa-
modina”, uzbudina, sagatavo jau-
nam auglības ciklam. Viena no 
galvenajām rituālajām izdarībām 
Metenī ir vizināšanās no kalna. 
Kur tāda nav, brauc ar zirgu vai 
izmanto dīķī iesaldētas grieztavas 
(riņķa ratu). Vizinoties no kalna, 
sacenšas, kuram ragaviņas tālāk 
skrien. Cits par citu sauc: „Ma-
nam tēvam gari lini!” –, uz ko 
pārējie atbild, ka viņu tēvam vēl 
garāki, ar zelta pogu galiņā. De-
dzina salmu kūļus.

Daudzviet ar Meteņa dienu iz-
beidzas maskošanās, tāpēc šī tra-
dīcija ir jo sevišķi iecienīta. Mas-
kojas budēļos (galvā liek augstu 
no rudzu stiebriem pagatavotu 
konusveida cepuri), ķekatās (gal-
vas (lakatus) rotā ar ēveļskaidām 
vai pakulām) u. c. Masku nosau-
kumi, izskats, izdarības un sim-
boliskā jēga novados ir atšķirīga. 
Tie ir ķekatas, ķekuti, Miesmeša 
bērni, spiekstiņi, budēļi (Kurze-

me), kurciemi, kurcumi, budēļi, 
buduļi (Zemgale), Meteņi, Meteņa 
bērni, pelnu āži, skutelnieki, suk-
suļi, suselnieki (Vidzeme), būduļi 
(Latgale). Tā kā šajā laikā ir jūta-
ma dabas atmoda, masku gājienos 
aktualizējas auglības tēma. Masku 
gājieniem ir raksturīga jautrība, 
smiekli, lēkšana, apliešana ar ūde-
ni, mājinieku pēršana.

Kā svētku tradīcijas 
izzināt kopā 
ar bērniem skolā?
Tradīciju apguvē ir nepiecieša-

ma praktiska darbošanās! Bērnus 
iedvesmo iespēja dalīties ar savu 
pieredzi, darīt, domāt, piedalī-
ties, brīnīties, izmēģināt. Svētki 
ir pretstats ikdienai, visi – lieli 
un mazi – gaida svētkus un il-
gojas pēc tiem, jo tie sniedz sa-
viļņojuma un prieka solījumu. 
Pamēģiniet atklāt Meteņu tradī-
cijas kopsakarībās ar mūsdienu 
zinātnes sasniegumiem! Māciet 
tradīcijas ne tikai tāpēc, lai zinā-
tu, bet tāpēc, lai lietotu! Tradīciju 
sistemātiska izzināšana gadskārtu 
svētku kontekstā ne tikai sekmēs 
bērnu kultūrizpratni, bet ļaus 
pārliecināties par dažādu mācību 
priekšmetu apguves nozīmi. Labs, 
bērnu pašu vai kopā ar skolotāju 
izvirzīts izzināmais jautājums – 
piemēram, kas ir jāzina un jāprot, 
lai varētu nosvinēt Meteņus; kad 
svin Meteņus; kāpēc Meteņus 

katru gadu svin citā datumā; kā-
pēc tradicionālo gadskārtu svētku 
laiku saskaņo ar dabas ritmu; ko 
cilvēkam dod dabas ritma ievē-
rošana; ko dara Meteņos; ko ēd 
Meteņos; kur svētkus parasti svin; 
kā maskojas un ko maskas dara 
Meteņos, – palīdzēs īstenot loģis-
ku pāreju no viena mācību priekš-
meta satura uz citu, apmierinot 
un netraucējot izziņas darbību un 
virzību uz mērķi.

Piemēram, dabaszinību un so-
ciālo zinību saturs var bērniem 
kopveselumā palīdzēt izprast tra-
dicionālo svētku ciešo saikni ar 
dabas ritmu, gadalaikiem, augu ve-
ģetāciju, kalendāra nozīmi cilvēka 
saimnieciskās darbības plānošanā; 
lai izpētītu Meteņu nosaukuma 
nianses dažādos Latvijas novados, 
bērni var individuāli vai grupās 
pētīt dažādos novados pierakstītus 
ticējumus, tautasdziesmas, anali-
zēt tajos ietverto informāciju par 
svētku darbībām, salīdzināt dažā-
du novadu tradīcijas, apkopot sa-
vam novadam raksturīgās, veidot 
to ieražu sarakstus, ko paši vēlētos 
svētkos izmēģināt (latviešu valo-
da); plānot, uzņemties atbildību, 
sadalīt pienākumus, veidot tradī-
cijās balstītu scenāriju un to reali-
zēt svētkos (sociālās zinības).

Tautasdziesmas par Mete-
ņiem ir vērtīgi ne tikai izlasīt 
un apspriest tajās ietverto in-
formāciju, ārkārtīgi svarīgi ir 
tās mācīties nodziedāt, turklāt 
rosinot bērnus aizdomāties par 
dziesmas vietu svētku kontekstā. 
Strādājot ar folkloras tekstiem, 
ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt tei-
cēju valodas izloksnes īpatnības, 
jo tikai tā bērns pārliecināsies 
par Latvijas novadu tradicionā-
lās kultūras daudzšķautņainību, 
krāšņumu (latviešu valoda, mū-
zika, sociālās zinības).

Lai pagatavotu svētku ēdienu, 

latviešu valodā bērni var mācīties 
lasīt un analizēt Meteņa maizes 
receptes tekstu, pievērst uzma-
nību lietvārdu, skaitļa vārdu un 
darbības vārdu leksiskajai nozī-
mei, mērvienību saīsinājumiem; 
matemātikā – mācīties aprēķināt 
produktu daudzumu tā, lai tas 
atbilstu ēdāju skaitam svētkos, 
mērīt un svērt; mājturībā – piln-
veidot pieredzi gatavot ēdienu, 
izmantojot receptes tekstu.

Bērnus var rosināt pētīt savas 
ģimenes svētku svinēšanas pieredzi 
vai intervēt tradīciju lietpratējus 
novadā, izvirzot sev svarīgus jautā-
jumus. Klausoties savu runu ierak-
stā, bērnus var rosināt spriest par 
runas kvalitāti – skaidrību, uzdoto 
jautājumu mērķtiecīgumu, iegūtās 
informācijas nozīmību. Bērni var 
mācīties apkopot iegūto informāci-
ju ar saviem domubiedriem, strādāt 
kopā, sadarboties, salīdzināt savu 
un citu pieredzi, mācīties spriest par 
tradīciju jēgu mūsdienu kultūras 
kontekstā (latviešu valoda, sociālās 
zinības). Plānojot svētkus, skolotā-
jam ir ieteicams apsvērt svētku ri-
tuālam atbilstīgas vides izvēli. Mek-
lējiet iespēju svinēt svētkus dabā! 
Piedzīvojums grieztavās uz ledus, 
vizināšanās no kalna svētku dienā 
pavērs iespēju sporta un sociālo zi-
nību satura apguvei veselumā.

Svētkos gūtajai pieredzei nav 
nozīmes, ja nav atgriezeniskās sai-
tes. To nodrošina refleksija – iespē-
ja bērnam apzināt savu pārdzīvoju-
mu, zināšanas un prasmes, uztvert 
savas izjūtas, pamanīt izvēles un 
vērtējumu, analizēt atsevišķus dar-
bības aspektus gadskārtu svētku 
sagatavošanā un īstenošanā. Re-
fleksijā bērns apzinās, ko ir iemācī-
jies, zina, prot, saprot, kādu attiek-
smi pret to jūt. Pamēģiniet!  

Lai šogad izdodas koši 
un tradicionāli Meteņi! 

Gatavojamies un svinam Meteņus!

FOTO: Jānis Jasjukevičs
Tā kā šajā laikā jūtama dabas atmoda, masku gājienos aktualizējas 
auglības tēma. Masku gājieniem raksturīga jautrība, smiekli, lēk-
šana, apliešana ar ūdeni, mājinieku pēršana. Fotogrāfijā redzamas 
Lejaskurzemes ķekatas – sieviešu masku gājiens, kas tradicionāli 
notiek Meteņu laikā.

FOTO: Jānis Jasjukevičs
Viena no galvenajām rituālajām izdarībām Metenī ir vizināšanās no kalna. Kur tāda nav, brauc ar 
zirgu vai izmanto dīķī iesaldētas grieztavas (riņķa ratu).

Svinot 
svētkus un 

veicot rituālus, 
mēs atjaunojam 
savu dzīvesspēku, 
papildinām enerģijas 
resursus.



          AīDA RAncānEiK

           gunTA SiLiņA-JASJuKEvičAiK
Dr. paed.

Dr. biol., Mg. phil.



2017. gada 26. janvāris    www.izglitiba-kultura.lv 2017. gada 26. janvāris     www.izglitiba-kultura.lv

Latvijas un Dānijas 
augstskolu lektors

Mainīsim domāšanas 
ieradumus!
Paņemsim papīra lapu un sa-

rakstīsim uz tās visas īpašības, kas 
mums sevī nepatīk. Sarakstā var 
iekļaut arī citu saskatītās negatīvās 
īpašības – kā redz citi. Atvēlēsim 
rakstīšanai vismaz 10 minūšu. Bū-
sim pilnīgi godīgi un atklāti – sa-
raksts ir domāts vienīgi mums pa-
šiem.

Tagad rūpīgi apsvērsim uzraks-
tīto un pasvītrosim katru negatīvo 
īpašību, ar kuru pilnīgi neko ne-
varam padarīt, piemēram, pārāk 
liels deguns – tā nu reiz daba mūs 
ir izveidojusi, tādēļ nav ne mazākās 
jēgas par to dusmoties, ar to ir vien-
kārši jāsamierinās.

Tagad atzīmēsim katru negatīvo 
īpašību, kuru mēs paši esam gatavi 
pieņemt, piemēram, aizmāršību, 
izklaidību. Neviens nevar būt per-
fekts. Tad atzīmēsim visas pārējās 
vājības, trūkumus un negatīvās 
rakstura iezīmes. Pirms mēs sākam 
sevi kritizēt, apdomāsim vēlreiz, vai 
tas tā patiesi ir. Vai tiešām tas mums 
ir negrozāmi nolemts? Iespējams, 
jā, bet vai mēs kaut ko no visa tā ne-
varam vērst sev par labu, gūt kādu 
pozitīvu pieredzi?

Mūsu pašu 
atspoguļojums skolēnos
Vienas nedēļas laikā iedvesīsim 

sev šādas domas: skolēni pārsvarā 
ir slinki un bezatbildīgi; skolēni un 
viņu vecāki ir noskaņoti pret mani; 
viss ir slikti un šausmīgi, strādāt 
skolā ir netaisnīga nolemtība. At-
zīmēsim nedēļas laikā notikušos 
notikumus.

Nākamajā nedēļā uz skolu nāk-
sim ar citām domām: skolā sko-
lēni pret mani izturas labvēlīgi un 
draudzīgi; skolas dzīvē viss ir tais-
nīgi – kādas domas domāšu par 
skolu un skolēniem, tādu rezultātu 
arī piedzīvošu u. tml. Atzīmēsim 
rezultātu!

Nereti, skolēnos saskatīdami 
radniecīgu dvēseli un pauzdami 
gan dusmas, gan žēlumu, gan sa-
šutumu, gan naidu, mēs, skolotāji, 

izmantojot atspoguļošanas likumu, 
lielā mērā izsakām spriedumu par 
sevi. Tātad mūsu spriedums par 
skolēniem ir spriedums par mums 
pašiem.

Katrs skolēns ir skolotāja projek-
cija, kas atspoguļo un materializē 
notikumos to, ko skolotājs domā 
par skolēnu. Tāpēc lielā mērā no 
paša skolotāja ir atkarīgs tas, kā pret 
viņu izturēsies skolēni.

Nodomu tīrība
Ik dienas mēs satiekamies ar 

visdažādākajiem skolēniem. Bet lai 
šodien mums, skolotājiem, tiekoties 
ar skolēniem ir konkrēts mērķis: 
izdarīt viņiem kaut ko labu. Nav 
svarīgi, ko. Svarīgi, lai pēc tikšanās 
starp mums un skolēnu izveidojas 
tāda kā neredzama saikne, ar kuras 
starpniecību gan mēs, gan skolēns 
izjustu motivējošu iedvesmu kļūt 
jaukākam.

Vērtību un 
kritēriju atbilstība
Noteiksim savas vērtības, kritē-

rijus. Izveidosim šo vērtību un kri-
tēriju sarakstu. Tagad pajautāsim 
savam labākajam draugam, kādi ir 
viņa mīlestības un cieņas kritēri-
ji. Izveidosim vērtību un kritēriju 
sarakstu. Tad abus sarakstus salī-
dzināsim. Cik lielā mērā tie sakrīt, 
cik – atšķiras? Atcerēsimies, kādas 
bija mūsu vērtības pirms desmit, 
piecpadsmit gadiem. Un kādas 
tās varētu būt pēc pieciem, desmit 
gadiem? Kādas tās ir mūsu skolē-
niem?

Spriedzes pārvaldīšana
Sasprindzināsim visu, ko vien 

iespējams, tik cieši, cik vien spējam: 
kāju pirkstus un pēdas, sēžamvie-
tas, kāju un roku muskuļus, dūres, 
un, ja neviens mūs neredz, pamatī-
gi saviebsim arī seju. Noturēsim sa-
springumu vienu, divas sekundes, 
tad strauji atbrīvosim muskuļus un, 
cik vien strauji iespējams, atslābinā-
simies. Šo vingrinājumu ieteicams 
atkārtot vairākas reizes.

Šo tehniku pilnveidoja Doro-
teja Sarnofa (Dorothy Sarnoff), 
un tā ir sīki izskaidrota viņas grā-
matā „Nekad vairs neuztraucie-
ties” („Never be Nervous Again”, 
Londona, 1988). Metodes būtība 
ir zem diafragmas esošo muskuļu 
sasprindzināšana un atslābinā-
šana. Saliksim kopā plaukstas ar 
augšup vērstiem pirkstiem tā, lai 
apakšdelmi būtu paralēli grīdai. 
Spiedīsim rokas vienu pret otru, 
kamēr jūtam sasprindzinājumu 
delnās un zem rokām. Ieelposim, 
tad caur nedaudz pavērtu muti 
lēni un viegli izpūtīsim gaisu. Iz-
elpas laikā sasprindzināsim mus-
kuļus trīsstūrī starp ribām. Izel-
pas beigās muskuļus atbrīvosim.

Šis vingrinājums palīdz iemācī-
ties kontrolēt arī balsi, t. i., atbrīvo-
ties no nervozām trīsām balsī, ne-

vajadzīgas balss pacelšanas, klieg-
šanas u. tml.

Atbrīvošanās no 
nepatīkamām atmiņām
un iedomām
Akadēmiķa Ivana Pavlova 

vārds saistās ar nosacījuma un 
beznosacījuma refleksiem. Savos 
eksperimentos ar suņiem viņš pie-
rādīja, ka nervu sistēmas darbības 
pamatā ir nosacījuma un bezno-
sacījuma refleksi. Beznosacījuma 
refleksi mums ir doti piedzimstot, 
bet nosacījuma refleksus, mācoties 
reaģēt, mēs apgūstam dzīves laikā. 
Mūsu zemapziņā pēc viena vai 
otra notikuma paliek neredzami 
diegi, kas turpina mūs raustīt visu 
turpmāko dzīvi, piemēram, atmi-
ņas par kādu notikumu, cilvēku vai 
situāciju var atkal un atkal izrai-
sīt mūsos aizvainojumu, dusmas, 
naidu, mīlestību, pateicības jūtas, 
skumjas vai prieku. Un katram cil-
vēkam saistībā ar vienu un to pašu 
situāciju var būt pilnīgi atšķirīgas 
izjūtas. Šis fakts vēlreiz apliecina, 

ka noteicošais ir nevis situācija, bet 
gan attieksme pret to. Tātad ir jā-
māk organizēt savu pieredzi.

Vispirms atsauksim atmiņā 
kādu cilvēku, ainu, situāciju, kura 
izraisīja nepatīkamās izjūtas. Pār-
klājiet nepatīkamo ainu ar fotogrā-
fiju, kurā mēs sevi redzam laimīgu, 
smejamies kopā ar savu mīļoto 
cilvēku u. tml. Darīsim to ātri, ne-
pilnas sekundes laikā. Tiklīdz šīs 
ainas būsim apmainījuši, vai nu pil-
nībā attīrīsim iedomāto ekrānu, vai 
atvērsim acis, atslābināsimies. Pēc 
tam to pašu vēl atkārtot 5–10 reizes, 
katru reizi attīrot ekrānu vai atslābi-
noties, labās fotogrāfijas parādīša-
nos iedīdot līdz automātismam.

Ja vingrinājums tika veikts pa-

reizi, tad iedomāties veco, nepatīka-
mo ainu un saglabāt to būs grūtāk, 
jo nepatīkamās ainas vietā automā-
tiski izlēks labā fotogrāfija.

Uzņemsimies atbildību!
Atcerēsimies kādu nepatīkamu 

situāciju, konfliktu vai ko tamlī-
dzīgu. Tādās reizēs nereti esam 
pieļāvuši domas, ka „skolēniem 
nav nekā svēta, viņiem par visu no-
spļauties”, „viņš dara visu iespēja-
mo, lai mani izvestu no pacietības”, 
„šī klase ir neciešama, es netieku 
ar viņiem galā, kaut ātrāk beigtos 
stunda”, „kaut jel nebūtu nācis uz 
stundu vispār” u. tml.

Bet tagad atkarībā no situācijas 
uzsvērti sev teiksim – „ja es pats 
esmu sevi nolicis upura lomā, tad ar 
savu slikto attieksmi, sliktajām do-
mām par sevi un skolēniem esmu 
piesaistījis sev pāridarītāju”, „ja 
kāds skolēns man sarunā rupjības, 
tad, izmantojot skolēna agresiju, 
netiešā veidā atspoguļoju savas ag-
resīvās domas, attieksmi, dusmas, 
nogurumu, neiecietību” u. tml.

Tādu frāžu kā „es esmu noguris”, 
„es esmu slims”, „man ir depresija” 
vietā sev uzsvērti sacīsim, ka „ar 
negatīvu domāšanu esmu radījis 
sev nogurumu”, „ar savām domām 
esmu radījis sev depresiju”, „ar sa-
vām domām esmu radījis konflik-
tu” u. tml.

Ieteikums 
konfliktsituāciju 
gadījumos
Katru reizi, kad skolā mūs sāk 

vajāt neveiksmes un konflikti, uz-
dosim sev jautājumus: „Ko šī si-
tuācija vēlas man pavēstīt, par ko 
brīdināt? Kas man no šīs situācijas 
ir jāiemācās?”

Esmu pārliecināts, ka skolotājs 
saņem tikai to, ko pats domā par 
skolēniem. Mainīties nozīmē mai-
nīt domāšanas ieradumus, un tieši 
konfliktsituācijas, stresa situāci-
jas vislabāk norāda uz to, ko vajag 
mainīt, negaidot, kad to sāks darīt 
skolēni.

Mantra dusmu 
gadījumiem
„Tu esi ienācis manā darba ikdie-

nā, lai man palīdzētu būt nemitīgā 
kustībā un mainībā. Es tev piedodu 
to, ka tu neatbilsti tam, ko es no te-
vis gaidu. Un lūdzu tev piedošanu 
par to, ka arī es neatbilstu tam, ko 
gaidīji tu. Un pateicos tev par šo 
mācību! Tu kā spogulis man parādi 
manas stiprās un vājās puses. Tu esi 
mans skolotājs.”

Aizrādījuma izteikšana
Pirms aizrādījuma izteikšanas 

vispirms novērosim apstākļus. Ja 
skolēns, kuram gribam izteikt aiz-
rādījumu, sēž, tad vislabāk savu no-
lūku realizēsim arī sēžot, ja skolēns 
stāv kājās, tad to darīsim, stāvot 
kājās.

Maigā „es saprotu, ka tev paš-
laik ir grūtības ar…” vietā varētu 
pateikt dažus labus vārdus par viņa 
veikumu vai attieksmi, piemēram: 
„Man ļoti patika tavs iepriekšējais 
domraksts, taču man liekas, ka šo-
reiz…”

Uzsvērsim „es” lietojuma formu, 
jo tieši mēs vēlamies, lai skolēns kaut 
kādā ziņā mainītos, nevis otrādi. Ot-
rajā personā izteiktie apgalvojumi 
izsaka samērā negatīvu vērtējumu 
(tas pats ir sakāms arī par norādēm 
mācību grāmatās, vingrinājumos, 
uzdevumos u. tml.), piemēram: „Tev 
domraksts ir jānodod līdz pirmdie-
nai!” Labāk: „Es ļoti vēlos, lai tu dar-
bu nodotu līdz pirmdienai.” Sacītais 
pirmajā personā norāda, ka mēs au-
tomātiski uzņemamies pienākumu 
prasīt arī tā izpildi.

Aizrādījuma brīdī nevispārinā-
sim „tu tāds un šitāds…”, bet gan 
runāsim par faktiem, neizsakot 
savus spriedumus un viedokli. Ja 
tomēr izsakām spriedumu, tad ti-
kai par skolēna izturēšanos, nevis 
personību.

Izteiksim arī savas emocijas no 
„es jūtos samulsis, ka…” līdz pat „es 
biju galīgi pārskaities, kad…”.

Pēc aizrādījuma izteikšanas iz-
mantosim pauzes. Ļausim skolē-
nam vajadzības gadījumā atbildēt. 
Iespējamo klusuma brīdi necentī-
simies aizpildīt ar nākamo jautāju-
mu. Tas tikai vairos neskaidrību un 
samazinās mūsu aizrādījuma iztei-
kuma iedarbību.

Ja ir nepieciešams, lietosim sa-
bojātās plates metodi, kur, izsakot 
jaunu alternatīvu, izskaidrosim, ko 
mēs no skolēna vēlamies.

Centīsimies pabeigt sarunu po-
zitīvā gaisotnē. Kad esam pārlieci-
nājušies, ka skolēns mūs ir sadzir-
dējis un sapratis, sacīsim kaut ko 
apmēram tā: „Man šodien ir ļoti 
veiksmīga diena, jo mums abiem 
izdevās vienoties par…”

Kopīgā elpošana
Elpošana, tāpat kā sirdspuksti, 

ir automātiska uzvedība, kuru mēs 
parasti neapzināmies. Tāpēc, ja mēs 
pievienosimies skolēna elpošanai, 
tas viņu ļoti stipri ietekmēs. Pirmais 
variants – elpot tādā pašā ritmā 
un tikpat dziļi kā skolēns, otrais – 
sinhronizēt savas roku kustības ar 
skolēna krūšu kurvja pacelšanos 
un nolaišanos, trešais – samērot 
savas runas tempu ar skolēna krūšu 
kurvja cilāšanās ritmu.

Pievienošanās
Mācīsimies, protams, saprāta 

robežās, pievienoties skolēna po-
zai un žestiem. Ja skolēns stāv, ro-
kas sakrustojis uz krūtīm, tad arī 
mēs ieņemsim tādu pašu pozu. Ja 
skolēns sēž, kājas pārlicis vienu ot-
rai, arī mēs sēdēsim tāpat. Ja urbi-
na degunu, varam pakasīt arī savu 
degunu. Sarunāsimies ar skolē-
niem viņu valodā. 

13

Daži praktiski ieteikumi 
skolas soļa atvieglošanai

atbalsts skolotājam

Mūsu 
zemapziņā 

pēc viena vai otra 
notikuma paliek 
neredzami diegi, 
kas turpina mūs 
raustīt visu turpmāko 
dzīvi, piemēram, 
atmiņas par kādu 
notikumu, cilvēku 
vai situāciju var 
atkal un atkal izraisīt 
mūsos aizvainojumu, 
dusmas, naidu, 
mīlestību, pateicības 
jūtas, skumjas vai 
prieku.



   KASpARS BiKšEiK
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Latvijas Universitātes (LU) 
Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4, gai-
dot alma mater simtgadi, notiek 
izstādes „Bibliotēku dārgumi”, at-
klājot bibliotēkas krājuma ekspo-
nātus, kas ikdienā nav plaši pie-
ejami. Patlaban, svinot 150 gadus, 
kopš ir dzimis pirmais LU rektors 
Ernests Felsbergs (1866–1928), ir 
skatāma izstāde, veltīta profesora 
personībai, viņa devumam uni-
versitātei un mākslas vēstures pa-
saulei. Tajā ir iekļauts plašs klāsts 
no viņa izveidotā LU Mākslas ka-
bineta bibliotēkas krājuma, kā arī 
grāmatas no viņa privātās biblio-
tēkas.

Kā atzīst krājuma pētniece 
un ekspozīcijas iekārtotāja Ilga 
Mantiniece, LU Bibliotēkas Krā-
juma izmantošanas un attīstības 
departamenta eksperte, profe-
sors ir bijis ļoti erudīts, ar pla-
šām un vispusīgām zināšanām, 
kas pirmo nacionālo augstskolu 
palīdzēja veidot kā klasiska tipa 
universitāti.

E. Felsbergs bija latviešu mākslas 
vēsturnieks, Tērbatas Universitātes 
un LU profesors, pirmais Latvijas 
Augstskolas rektora pienākumu 
izpildītājs un LU rektors. Tērbatā 
tika iegūts kandidāta grāds klasis-
kajā filoloģijā, lasītas lekcijas grie-
ķu un romiešu vēsturē un māk-
slas vēsturē, aizstāvēta disertācija 
„Brāļi Grakhi”, kas ir redzama arī 
izstādes ekspozīcijā. 1910. gadā 
E. Felsbergs tiek ievēlēts par Tartu 
Universitātes filoloģijas un kla-
siskās arheoloģijas profesoru un 
Mākslas muzeja direktoru, pēc 

tam strādā arī Voroņežā un, pār-
varot dažādus šķēršļus, 1920. gadā 
atgriežas Latvijā. Paralēli admi-
nistratīvajam darbam viņš lasīja 
lekcijas mākslas vēsturē, Grieķijas 
vēsturē, mākslas mitoloģijā, kla-
siskajā filoloģijā, vadīja seminārus 
par sengrieķu skulptūrām, vāzu 
(vāžu) gleznām.

Profesora darbaspējas raksturo 
arī fakts, ka viņš aktīvi darbojās 
Universitātes Satversmes veidoša-
nā, Latvijas Republikas 1. Saeimā, 
tās Izglītības komisijā un bija arī 
izglītības ministrs, bet pēc minis-
tra pilnvaru beigām lasīja lekcijas 
arī Mākslas akadēmijā.

Profesors tika sarakstījis vairā-
kus desmitus publikāciju latviešu, 
krievu, vācu un angļu valodā. Vai-
rākums no tiem ir izlikti izstādē, 
starp tiem arī Kolumbijas Uni-
versitātes Starptautiskā Skolotāju 
institūta izglītības gadagrāmata 
(„Educational Yearbook of the 
International Institute of Teachers 
College, Columbia University”), 
kas ir izdota Ņujorkā 1925. gadā 
un kurā LU rektors, izglītības mi-
nistrs profesors E. Felsbergs snie-
dzis informāciju par Latviju.

1921./1922. akadēmiskajā gadā 
nodibinātā Mākslas vēstures kabi-
neta aizsākumi saistījās ar profeso-
ra sirdslietu – grieķu un romiešu 
vēsturi: tika iegādāti daži grieķu 
skulptūru ģipša nolējumi un at-
sevišķi priekšmeti; galvenais vir-
ziens bija studiju nodrošināšana 
ar speciālo literatūru par mākslas 
vēsturi, galvenokārt par grieķu un 
romiešu mākslu. Pamazām izvei-
dojās Latvijā plašākā 20. gadsimta 
pirmās puses mākslas literatūras 

bibliotēka par dažādiem laikme-
tiem un mākslas nozarēm, ietverot 
klasiskos mākslas vēstures izdevu-
mus, literatūru par antīkās pasau-
les mākslu, senās Ēģiptes kultūras 
mantojumu un tā arheoloģisko 
izpēti, darbus par renesanses māk-
sliniekiem un citus izdevumus, no 
kuriem krāsainākie ir skatāmi šajā 
izstādē. LU Mākslas kabineta bib-
liotēka pirmskara gados tika uzska-
tīta par visprofesionālāko mākslas 
vēstures bibliotēku Latvijā, savukārt 
profesora E. Felsberga personiskā 
bibliotēka bija orientēta uz izglītota 
cilvēka pasaulskatījuma klasiska-
jiem avotiem – antīko kultūru, kla-
sisko literatūru un filozofiju, jo tās 
veidoja antīkās pasaulsizjūtas un 
klasiskās grieķu un romiešu kultū-
ras izpratnes kopainu.

„Pati ar lielu interesi izlasīju 
1893. gadā Sanktpēterburgā ve-
cajā ortogrāfijā izdoto grāmatu 

no ģimnāzijām domātās ilustrētās 
grieķu un romiešu klasiķu sērijas 
ar komentāriem. Tas ir rakstu-
rīgs piemērs kompleksai pieejai 
grieķu kultūras mācīšanā – ar 
saistošiem paskaidrojumiem un 
zīmējumiem par sengrieķu teātri, 
pašu lugu, tās tulkojumu, autoru 
u. tml.,” stāsta I. Mantiniece, no-
rādot uz Sofokla (Σοφοκλης, [So-
phoklēs]) lugas „Antigone” izde-
vumu ar klasiskā filologa, mākslas 
vēsturnieka Aleksandra Derevic-
ka (Александр Деревицкий) ko-
mentāriem.

Izstādes ekspozīcija sniedz 
bagātīgu informāciju, jo ir rūpī-
gi domāts par anotāciju saturu: 
tajās ir gan priekšmeta rakstu-
rojums, gan vēsturiskā izcelsme 
u. tml. Piemēram, pēc Grieķi-
jas apmeklējuma 1925. gada 
1. maijā – 30. jūnijā zinātniskos 
nolūkos 1926. gadā tika uzraks-

tīts darbs „Akropole un Parte-
nons”; par 1927. gadā tapušo 
grāmatu „Grieķu vāzu gleznas” 
1928. gadā tika saņemta Kultū-
ras fonda prēmija u. tml. Profe-
sora komandējums uz Itāliju un 
Grieķiju rezultējies arī ar tur ie-
gādātiem diviem franču māksli-
nieka un artefaktu restauratora 
Emīla Žiljerona (Emile Gilliéron) 
izgatavotiem Vafio zelta kausiem 
un divām Mikēnu dunču galva-
noplastiskām kopijām. Šos dār-
gumus uz izstādes laiku iedevis 
mākslas muzejs „Rīgas birža”, 
kur tie glabājas tagad.

Visus izstādē redzamos mate-
riālus nav iespējams uzskaitīt, bet ir 
reta izdevība iepazīties ar bibliogrā-
fiskiem retumiem, piemēram, tikai 
60 eksemplāros izdotajiem senkrie-
vu ikonu glezniecības paraugiem – 
litogrāfijām – pārzīmējumiem no 
Tjuļinu (Тюлины) kolekcijas, kas 
bija viena no labākajām ikonu ko-
lekcijām. Arī Ādolfa Furtvenglera 
(Adolf Furtwängler, 1853–1907) un 
Karla Reihholda (Karl Reichhold, 
1856–1919) monumentālais darbs 
(1904–1932) par grieķu vāžu glez-
nojumiem tika atzīts par atbilstīgu 
visaugstākajiem precīza attēlojuma 
standartiem.

Izstādē no plašā klāsta (ap 
700 nosaukumu Mākslas kabine-
ta un vairāk nekā 400 nosauku-
mu grāmatu no viņa personiskās 
bibliotēkas) ir iespējams aplūkot 
ap pusotra simta dažāda rakstura 
eksponātu, tiek piedāvāta iespē-
ja arī noklausīties īsu audiogida 
stāstījumu.

Izstāde ir apskatāma līdz marta 
sākumam. 

Mākslai nav noilguma
    iLzE BRinKmAnEiK

FOTO: Toms Grīnbergs, LU Mediju un mārketinga centrs
LU Bibliotēkas izstāde „Bibliotēku dārgumi: E. Felsbergam – 150”.

Pieminot godināmā bīskapa 
Boļeslava Sloskāna (1893–1981) 
priesterības simtgadi, 21. janvārī 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelā 
notika Svētā Mise, ko celebrēja 
Rīgas arhibīskaps metropolīts 
Zbigņevs Stankevičs.

Pēc dievkalpojuma bīskapa 
B. Sloskāna muzejā, kas ir iekār-
tots Rīgas Katoļu ģimnāzijā, kur 
no 1924. līdz 1940. gadam atra-
dās Garīgais seminārs, tika at-
klāta mākslinieka Kārļa Dobrāja 
glezna, kurā bīskaps B. Sloskāns 
attēlots ar Lizjē klostera dārza 
eņģeli fonā. Ideja par gleznas dā-
vinājumu pieder emeritētajam 
bīskapam Antonam Justam, bet 
finansiāli to atbalstīja Latviešu 
katoļu studentu un akadēmiķu 
apvienība „Dzintars”.

Atklājot gleznu, bīskaps 
A. Justs dalījās atmiņās par 
reizēm, kad tikās ar bīskapu 
B. Sloskānu. Pirmā no tām bija 
1940. gadā Viļānos, kur viņš no 
B. Sloskāna rokām saņēma ie-
stiprināšanas sakramentu. Lai 

gan sprediķa saturu viņš vairs 
neatceras, prātā ir palikusi pār-
liecinātība, ar kādu B. Sloskāns 
runājis. Nākamā A. Justa tikša-

nās ar B. Sloskānu bija jau pēc 
Otrā pasaules kara Beļģijā, kur 
B. Sloskāns bija nodibinājis se-
mināru latviešiem. 1960. gada 

11. jūlijā bīskaps B. Sloskāns 
Luvēnā Keisersbergas benedik-
tīniešu klosterī A. Justu iesvētīja 
par priesteri.

„B. Sloskāns bija pārlieci-
nāts, ka Latvija kādreiz būs brī-
va valsts. Viņš mani aicināja 
noteikti atgriezties dzimtenē, 
līdzko Latvija atgūs neatkarību. 
Es viņa aicinājumu nekad ne-
aizmirsu un, līdzko radās tāda 
iespēja, 1992. gadā atgriezos Lat-
vijā,” teica A. Justs.

Bīskaps A. Justs pateicās 
māksliniekam K. Dobrājam par 
gleznu, savukārt mākslinieks 
pateicībā par viņam izrādīto uz-
ticēšanos dāvināja Svētās Terēzes 
no Bērna Jēzus gleznu, kā arī pa-
teicās ikvienam, kas viņam snie-
dzis padomu gleznošanas laikā.

Pasākumā piedalījās vēst-
niece pie Svētā Krēsla Veronika 
Erte, kura uzsvēra, ka bīskapa 
B. Sloskāna devums ir nozīmīgs 
Latvijai gan ieslodzījuma vietās 
pieredzētā, gan arī trimdā pa-
veiktā dēļ.

Atceres pasākumu kuplināja 
Rīgas Katoļu ģimnāzijas audzēk-
ņu un skolotāju priekšnesumi: 
dziesmas un ēnu teātris, kurā 
tika izspēlētas dažādas situācijas, 
kurās labais uzvar ļauno. 

Bīskapa Sloskāna priesterības simtgadē dāvina gleznu
   DAigA KļAnSKAiK

FOTO: Daiga Kļanska
Boļeslava Sloskāna muzejā viņam veltīto gleznu atklāja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stan-
kevičs (no kreisās), Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktore Anna Jermakoviča, emeritētais bīskaps Antons 
Justs un mākslinieks Kārlis Dobrājs.
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26. janvārī
VISC Strūgu ielā 4 Rīgā plkst. 10.30 

notiks seminārs mūzikas skolotāju 
metodisko apvienību vadītājiem.

27. janvārī
VISC Strūgu ielā 4 Rīgā plkst. 10.00 

notiks programmas „Award” vadītāju 
resertifikācijas seminārs.

28. janvārī
Latvijas Universitātes Cietvielu fi-

zikas institūtā Ķengaraga ielā 8 Rīgā 
plkst. 11.00–16.00 notiks praktiskās 
ievirzes seminārs „Beta”.

1. februārī
RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 9.00–

12.00 notiks kursi „Bērna emocionālā 
audzināšana un pozitīva disciplinēša-
na pirmskolā” pirmsskolas izglītības 
skolotājiem.

3. februārī
RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 9.00–

14.00 notiks kursi „Bilingvālās mācības 
mazākumtautību pirmskolā” pirms-
skolas izglītības skolotājiem, kuri strā-
dā mazākumtautību skolā (pedagoga 
stāžs – līdz 2 gadiem).

RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 10.00–
14.00 notiks kursi „Bilingvāls integrēts 
mācību process jaukta vecuma grupā” 
pirmsskolas izglītības skolotājiem, kuri 
strādā ar mazākumtautību un jaunie-
braucēju bērniem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 14.00–
17.00 notiks kursi „Metodes un paņē-
mieni skolēnu ārpusklases lasīšanas 
veicināšanai” latviešu valodas un litera-
tūras skolotājiem.

6. februārī
RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 15.30–

18.30 notiks kursi „Darba lapu veidoša-
na lasītprasmes attīstīšanai pirmskolā, 
izmantojot simbolu valodu „Widgit”” 
pirmsskolas izglītības pedagogiem, lat-
viešu valodas skolotājiem pirmskolā, 
sākumskolā.

No 6. februāra 
līdz 4. martam
Emocionālā intelekta metodes un 

treniņi attīsta prasmes, kā dažādās 
situācijās iemācīties palikt pozitīvam. 
Kāpēc pozitīvisms ir svarīgs? Tas no-
drošina labāku smadzeņu domājošo 
centru darbību, pašsajūtu un veselī-
bu. Kā tieši? Par to vairāk – kursu tre-
niņos. Plašāk par programmu: http://
www.cilvekam.lv/openkurss/. Izglītī-
bas darbiniekiem – 25 % atlaide.

8. februārī
RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 9.00–

12.00 notiks kursi „Bērna emocionālā 
audzināšana un pozitīva disciplinēšana 
pirmskolā” pirmsskolas izglītības skolo-
tājiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 9.00–
12.00 notiks kursi „Mācību satura 
plānošana sociālo prasmju un ētisko 
vērtību apguvē pirmsskolas vecuma 
bērniem” pirmsskolas izglītības sko-
lotājiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 15.00–
18.00 notiks kursi „Izglītības iestādes 
darba organizācija. 1. modulis. Darbs 
ar agresīviem vecākiem” skolu direkto-
riem.

SEMINĀRI, KURSI

 aFiša / reklāma 15

Kaspara BiKšes vadītie 6 h
audzināšanas kursi 

(jauno MK noteikumu 
Nr. 480 pedagogu aktualitāte) 

gan neklātienē vebinārā, 
gan klātienē.

Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Prūšu ielā 42a, un citās 
izglītības iestādēs klātienes un vienlaikus neklātienes 
kursi vebinārā katru piektdienu. 
Audzināšanas kursi (tēmas skaties www.pedagogs.lv!).
27. janvārī seminārs „Izglītojamo uzvedība” Daugavpils 
pedagogiem.

2. februārī seminārs „Izglītojamo uzvedība” Skrundas novada 
pedagogiem.

15. februārī seminārs Pļaviņu novada pedagogiem.

13. martā plkst. 10.00 seminārs „Izglītojamo uzvedība” Jelgavas 
bērnu un jauniešu centrā „Junda”.

14. martā seminārs Staļģenes vidusskolas pedagogiem.

15. martā seminārs Purmsātu Speciālās internātpamatskolas pe-
dagogiem.

16. martā plkst. 10.00 seminārs „Izglītojamo uzvedība” Smilte-
nes pirmsskolas izglītības pedagogiem.

17. martā plkst. 10.00 seminārs „Izglītojamo uzvedība” 
Lubānas novada pedagogiem.

Sīkākas ziņas par iespēju pieteikt savu grupu: 
www.pedagogs.lv; kanceleja@pedagogs.lv 

vai tālrunis 28320454.
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„Pieaugušie bērni” – grāmata par to, 
kā atšķetināt pagātnes traumas

Kas ir disfunkcionālo ģimeņu 
pieaugušie bērni? Kādas ir viņu 
problēmas? Kādi cilvēki viņi ir? 
„Viņi” esam mēs visi! „Ak, bērnī-
bas trauma,” dažkārt pajokojam, 
pat neapzinoties, cik liela loma ir 
ģimenē gūtajai pieredzei. Parasti 
par disfunkcionālām uzskata ģi-
menes, kurās tiek lietots alkohols 
vai narkotikas, valda strīdi un 
pastāv fiziska vardarbība. Taču 
tikpat neveselīgas un traumējošas 
var kļūt arī ārēji it kā normālas ģi-
menes, ja vecāki neprot adekvāti 
paust jūtas, ir darbaholiķi vai per-

fekcionisti, vai atkarīgi, piemēram, 
no ēšanas vai treniņiem svaru zālē. 
Arī šo ģimeņu pieaugušajiem bēr-
niem ir zema pašapziņa, viņi jūtas 
nemīlēti, neprot veidot attiecības 
un nereti cieš no depresijas un da-
žādām atkarībām.

Psihoterapeiti Džons un Lin-
da Frīli, apvienojot teoriju un ilg-
gadēju praksi, ir sarakstījuši viegli 
lasāmu un ļoti praktisku grāmatu 
„Pieaugušie bērni” – par to, kā šīs 
traumas ir radušās un kā strādāt 
ar sevi, lai neiestrēgtu vecāku vai-
nošanā, bet apzinātos savu īsto 
patību un nākotnē spētu veidot 
veiksmīgas, mīlošas attiecības ar 
sevi un apkārtējiem.

Latviešu psiholoģe Līga Ro-
ķe-Reimate saka: „Grāmata „Pie-
augušie bērni. Disfunkcionālo 
ģimeņu noslēpumi” uzskatāma 
par īstu atradumu tematiskajā 
lokā, ko varam nosaukt par ie-
spēju pārskatīt un mainīt pagāt-
nes pieredzes ietekmi uz mūsu 

dzīvi šodien. Labas latviešu va-
lodā publicētas literatūras par 
atkarības, līdzatkarības un dis-
funkcionālu ģimeņu tēmu nav 
daudz. Šī grāmata ir uzrunājoša, 
tieša, konkrētos piemēros un zi-
nātniskās atziņās balstīta grāma-
ta tiem, kas ir gatavi sev pateikt, 
ka līdzšinējie centieni pasargāt 
sevi no sāpēm nav izdevušies. 
Tā vietā, lai sāpes noliegtu un 
ignorētu, grāmatas autori iedro-
šina sāpes iepazīt. Autori ir pro-
fesionāli psihologi, kas vairākus 
gadu desmitus strādājuši ar at-
karīgajiem un viņu tuviniekiem. 
Lietojot terminu „pieaugušie 
bērni”, grāmatā tiek runāts par 
jebkuru, kurš piedzīvojis jeb-
kāda veida vardarbību bērnībā 
un kurš bailēs no atstumtības, 
kauna un vainas izjūtas meklē 
veidus, kā izdzīvot. Visuzskatā-
mākais veids parasti ir atkarību 
izraisošu vielu lietošana. Bet tas 
ne tuvu nav vienīgais. Savu jūtu 

noliegšana, izvairīšanās no pa-
tiesas tuvības, perfekcionisms 
un centieni patikt visiem arī nav 
viegla nasta.

Grāmata būs noderīga gan 
profesionāļiem, kas strādā ar 
atkarīgajiem un viņu ģimenēm 
(līdzatkarīgajiem), gan tiem – un 
varbūt pat vēl vairāk tiem, kuri 
turpina ciest no sekām, kuras 
viņos atstājušas bērnības ģime-
nes disfunkcijas. Esmu droša, ka 
jebkurš grāmatas lasītājs kaut ko 
no tās iegūs. Neskatoties uz to, ka 
tēma ir emocionāli smaga, grā-
mata apgaismo un iedrošina. Jo 
patiesība dara mūs brīvus.”

Džons K. Frīls un Linda 
D. Frīla ir Amerikā atzīti autori, 
pasniedzēji un psihoterapeiti, kas 
strādā ar disfunkcionālu ģimenes 
sistēmu, līdzatkarību, stresa un 
atkarību problēmjautājumiem.

Ir pieejama arī e-grāmata.
No angļu valodas tulkojis Vi-

lis Kasims.

Apgāda „Zvaigzne ABC” 
izdevumi 2016. gada deCemBrī

Treniņburtnīca glīta rokraksta veidošanai
V. Golubova, I. Ikale, A. Lanka. Raibā pasaule,
      2. klase. Latviešu valodas burtnīca, 2
E. Krastiņa, E. Laukalēja, E. Volāne. Raibā pasaule, 
      2. klase. Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas. 
      Burtnīca, 1
Mežmalā. Sērija „Zib actiņas”. 2–4 gadi
Laukos. Sērija „Zib actiņas”. 2–4 gadi
Kur ir manas mājas?
Kur ir mana māmiņa?
Kur ir mana ģimene?
Nāc ciemoties mežā! 35 interesanti fakti. 22 skaņas
Nāc ciemoties laukos! 35 interesanti fakti. 22 skaņas
Pasaciņas 3 minūtēs
Pasaciņas 5 minūtēs
Vakara pasaciņas. Brīnišķīgas un neaizmirstamas
L. Nemiera. Pūča un Pinčijas gaisa pils
Kāpēc laikam vajag laiku. Lasāmgrāmata, 5–8 gadi
I. Ziedonis. Krāsainas pasakas (jaunas ilustrācijas)
K. Neimane. Ezītis, kam nebija kažociņa
Auniņš Šons. Lielā bumbošanās
Auniņš Šons. Visi uz jūru!
Dž. Stiltons. Slepenais aģents
F. Saimona. Negantais Niks tiek pie bagātības
T. Parvela. Ella un draugi, 2
T. Parvela. Pauls spēlē futbolu
J. Nesbē. Doktors Proktors un pasaules gals
R. R. Rasela. Nikijas dienasgrāmata, 8
Ātrie auto. Dizaina studija, 6+
Auto monstri. Dizaina studija, 6+
Maini stilu! Izskaties kā kinozvaigzne!
Maini stilu! Izskaties kā rokzvaigzne!
Izpēti, eksperimentē un atklāj zinātni. 
      Uzzini faktus un darbojies!
Mitoloģija. Aizraujošs ceļojums seno mītu pasaulē
V. Belševica. „Tās dullās Paulīnes dēļ” un citi stāsti
J. Jūnasons. Slepkavnieks Anderss un viņa draugi. Romāns
T. Foigts. Tenors Jonass Kaufmans. Biogrāfija
Dž. Moja. Pēc tevis. Romāns
A. de la Mote. UltiMatum. Romāns
J. Vagnere. Vongezers. Romāns
Š. Betsa. Pils pie ezera. Romāns
S. Ravičs. Ilgais gājiens. Patiess stāsts par ceļu uz brīvību
T. Mērtons. Septiņloku kalns. Ticības autobiogrāfija
R. Rors. Mīlestības ceļš. Asīzes Franciska alternatīvais garīgums
A. Līvmane. Atvērto siržu sarunas. Mīl–nemīl
Dr. S. Vorda. Mazais runā
N. Sinklērs. Komandiertētis: pamatapmācība. 
     No dzimšanas līdz 3 gadu vecumam
V. Vītola. Mirkļi Latvijas dabā. Albums
Plānotājs 2017
Mandalas. Kalendārs 2017

IZDEVUMI

Praktiska grāmata jaunajiem tētiem – „Komandiertētis: pamatapmācība”

Kad ilgi gaidītais bērniņš 
beidzot ir ieradies mājās un 
jaunā māmiņa lietišķi un zi-
noši aprūpē jauno ģimenes lo-
cekli, tētis var justies atstumts, 
nezinošs un reizēm pat… neie-
derīgs. Nav taču viegli tā uzreiz 
saprast, kas un kā ir darāms, 

kā no nezinīša un traucēkļa 
kļūt par izcilu jauno tēti, kura 
palīdzība un zināšanas tiks pie-
ņemtas un novērtētas. Trīs bēr-
nu tēvs, izbijis armijas koman-
dieris Neils Sinklērs labi zina, 
kā jūtas vīrietis, kurš nupat ir 
komandējis veselu pulku brašu 
kareivju, bet tagad netiek galā 
ar brēcošu knauķi. „Manā dzīvē 
ir bijis maz tik biedējošu brīžu, 
kādus piedzīvoju, pārvedot no 
slimnīcas pirmdzimto dēlu. [..] 
Ja vienos naktī jums rokās brēc 
jaunkareivis, jums ir vajadzīga 
praktiska un saprotama apmā-
cību rokasgrāmata vecākiem – 
un it sevišķi tētim.”

Un tā nu Neils Sinklērs ķērās 
pie darba – uzkrājot pieredzi, 
izstrādāja situācijai piemērotu 
„kaujas” plānu – „Komandier-
tētis: pamatapmācība”. „Koman-
diertētis” ir praktiska, lietišķa un 

konstruktīva rokasgrāmata, kas 
palīdzēs jaunajiem tēviem (un 
ikvienam, kas iesaistīsies zīdaiņa 
kopšanā) pēc iespējas labāk pa-
veikt svarīgo uzdevumu – aprū-
pēt bērnu.

Grāmatai piemīt jauki vīriš-
ķīgs humors. Praktiskie padomi 
ir ļoti konkrēti un kodolīgi, tāpēc 
viegli uztverami un izpildāmi – 
tāds savdabīgs armijas stiliņš. Pa-
pildus iemaņām, kā izdzīvot pa-
šas pirmās dienas un mēnešus ar 
jaundzimušo, autors piedāvā arī 
dažādus paņēmienus, kuri no-
derēs, kad bērns sāks rāpot, kļūs 
patstāvīgāks un būs gatavs aktīvi 
iesaistīties rotaļās.

„Komandiertētis: pamat-
apmācība” ir noderīga un pār-
skatāma rokasgrāmata, kurā 
autors runā par bērna veselību, 
attīstību un disciplīnu, aizrau-
jošā un atjautīgā veidā sniedzot 

padomus, kuri noderēs ikdienā. 
„Komandiertētis” piedāvā tādu 
apmācības kursu, pēc kura jūs 
vairs nenobiedēs mazuļa vēder-
graizes, netīras autiņbiksītes vai 
zobu nākšana un jūs būsiet pil-
nīgi gatavs kopā ar bērnu doties 
iepirkties, rotaļāties spēļu lau-
kumā vai braukt ar sabiedrisko 
transportu.

Šī ir grāmata, kuru droši var 
dāvināt visiem jaunajiem vecā-
kiem. Tajā atrodamie padomi 
ir vienkārši, kodolīgi un orien-
tēti uz tūlītēju rezultātu – tieši 
tas, kas nepieciešams brīdī, kad 
valdošās emocijas jauno vecā-
ku prātā drīzāk ir apjukums un 
bažas nekā mierīga pārliecība 
par to, kā apieties ar jauno ģi-
menes locekli.

Ir pieejama arī e-grāmata.
No angļu valodas tulkojusi 

Lilija Berzinska.

„Dzīvnieki” – jauns 
izdevums sērijā

„Mazā interaktīvā 
enciklopēdija”

Diskā „Dzīvnieki” ir iekļauti deviņi tema-
ti, kas iepazīstina ar dzīvnieku daudzveidīgo 
pasauli dažādās pasaules vietās, un tā recen-
zente un zinātniskā konsultante ir daudzu 
mācību materiālu autore un pedagoģe Ma-
ruta Kusiņa.

Kā atšķiras dzīvnieku un augu šūnas? Kā 
dzīvniekos norisinās dažādie dzīvības proce-
si? Kas ir dzīvnieku selekcija? Kā dzīvnieki ir 
pielāgojušies izdzīvošanai dažādās vietās, un 
kas ir plēsoņas un upuri? Šie ir tikai daži no 
jautājumiem, kas tiek aplūkoti šajā materiālā. 
Īpaši ir jāuzsver temats „Dzīvnieki Latvijā”, 
kas ir veltīts tieši mūsu valsts dzīvniekiem. 

Kā attīstīt un stiprināt bērna 
prasmi klausīties, saprast un sa-
zināties no 0 līdz 4 gadiem

Programma „BabyTalk” – at-
slēga uz prieku un spēju mācīties 
visa mūža garumā.

Vecākiem ir ļoti liela ietekme 

uz sava bērna valodas attīstību, 
ieskaitot mazuļa spēju klausī-
ties, saprast un sazināties. No 
dzimšanas līdz četru gadu vecu-
mam ir vispiemērotākais laiks 
vecāku iesaistei, jo bērns apgūst 
saziņas svarīgākās prasmes un 
iemaņas.

Izmantojot programmu „Ba-
byTalk”, vecāki varēs pilnveidot 
un nostiprināt bērna valodas 
prasmes un nodrošināt labu pa-
matu bērna turpmākajai spējai 
sazināties un mācīties. Tam ir 
nepieciešamas tikai 30 minūtes 
nedalītas uzmanības ik dienu!

Šo vienkāršo programmu ir 
izveidojusi pieredzes bagāta logo-
pēde Dr. Sallija Vorda, balstoties 
uz ilggadēju praktisko darbu un 
veiktajiem pētījumiem. Šīs pro-
grammas pamatā ir vecāku un 
bērna sadarbība „viens pret vie-
nu”, kas patiesībā ir vislabākais 
veids bērna attīstībai.

Grāmatā uzzināsiet, kā:
 sazināties ar mazuli un par 

ko runāt ar viņu katrā no vecum-
posmiem;
 radīt mājās vidi, kas ma-

zuļa attīstībai nodrošina labākos 
apstākļus;
 audzināt bērnu par pašap-

zinīgu un pārliecinātu saziņas 
partneri;
 stiprināt mazuļa spēju kon-

centrēties un atcerēties informā-
ciju;
 stimulēt bērnu ar vecum-

posmam atbilstošām rotaļlietām 
un grāmatām;
 noteikt problēmas, kas va-

rētu kavēt vai traucēt bērna valo-
das attīstību;
 piedāvāt idejas spēlēm un 

izmantot vārdus mazuļa iztēles 
rosināšanai.

Evija Puga, audiologopēde, 
Latvijas Audiologopēdu aso-
ciācijas biedre, par grāmatu 

saka: „Izzinoša un padomiem 
bagāta grāmata par bērna va-
lodas un runas attīstību. Uz-
rakstīta vieglā un saprotamā 
valodā, kas būs liels palīgs 
jaunajiem vecākiem, logopē-
diem, ārstiem un citiem spe-
ciālistiem, kas saistīti ar šo 
problēmu risināšanu. Grāmata 
bagāta ar praktiskiem piemē-
riem, dažādu situāciju risinā-
jumiem un autores Dr. Sallijas 
Vordas pieredzi. Daudz prak-
tisku un pozitīvu piemēru, kā 
strādāt, runāt ar savu bērnu 
ikdienā. Man kā praktizējošai 
audiologopēdei un divu bērnu 
mātei grāmata atvērusi daudz 
plašāku redzesloku ikdienas 
darbam ar bērniem, kā arī dar-
bam ar vecākiem.”

Grāmatai ir pievienota arī in-
formācija par programmā „Baby-
Talk” izmantojamajām grāmatām 
latviešu valodā.

Mazais runā


