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Dizaina balss 
pulcina Madonā

Turpinājums 7. lpp. 

VISC skolas virzienā raida divas 
pilnīgi pretējas informācijas 
plūsmas – standarta un dokumentu
līmenī, ka vajag mācīt prasmes, bet
pārbaudījumos mēra kaut ko citu.
                                                       Lasiet 6. lpp. 

LU uzdevums šogad ir tikt
galā ar studiju programmu
Brauna kustību.
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FOTO: no Madonas Mākslas skolas arhīva

Madonas Mākslas skolas bērnu un jauniešu radītās kolekcijas, to vidū „Es tiešām mīlu Madonu”, tika parādītas ārpus konkursa, taču madoniešu sniegums tā saviļņoja gan 
publiku, gan žūriju, ka izpelnījās spēcīgas ovācijas un profesionālās žūrijas simpātijas.

Domājot par nākotnes pro-
fesiju, savu prasmju attīstību un 
karjeras iespējām, jaunieši tiek 
aicināti iekāpt profesijas kurpēs, 
ēnot dažādu nozaru organizāciju 
darbiniekus – visi ceļi ir vaļā, un 
no visām pusēm skan vilinošas 
balsis. 1. februārī uz Madonu, 
pilsētu, kuras devīze ir „Esi gai-
dīts!”, aicināja dizaina balss, kuru 
jau otro reizi projekta „Dizaina 

balss Madonā” drēbēs ietērpa 
Jāņa Simsona Madonas Mākslas 
skolas un skolas atbalsta biedrī-
bas komanda. Atklājot pasāku-
mu, pašvaldības domes priekšsē-
dētāja vietnieks Agris Lungevičs 
kodolīgi izteica mākslinieku sūtī-
bu – pašvaldība būvē, iekārto, bet 
mākslinieki un dizaineri uzbūvē-
tajam piešķir odziņu, iedod elpu.

Pasākuma mērķis ir dot bal-
si jaunajiem dizaineriem, gūstot 
pieredzi uzstāties auditorijai, Lat-

vijas mākslas vidusskolām – pa-
rādīt, salīdzināt un izvērtēt savu 
sniegumu, vispārizglītojošo skolu 
audzēkņiem – iepazīt profesionā-
lajās mākslas izglītības iestādēs 
apgūstamās profesijas. To atbalsta 
Valsts kultūrkapitāla fonds mērķ-
programmā „Valstiski nozīmīgi 
kultūras pasākumi”, kā arī daudzi 
Madonas un apkārtnes uzņēmēji.

Kāpēc tieši Madonā? „Profe-
sionālās mākslas pieejamība un 
iespēja redzēt Latvijas jauniešu 

varēšanu ir iedvesmojusi turpi-
nāt mācības ar mākslu un dizainu 
saistītās mācību iestādēs daudzus 
Madonas apkaimes skolu audzēk-
ņus,” saka projekta idejas autore 
J. Simsona Madonas Mākslas sko-
las direktore Kristīne Šulce. Un, 
kaut gan pasākuma ievaddaļā vai-
rākkārt izskanēja mazliet neticīgs 
jautājums, vai Madona var kļūt par 
dizaina centru, dizaina tendenču 
noteicēju, dizaina balss diena pie-
rādīja, ka šī ideja ir ļoti pamatota – 

aizsteidzoties notikumiem priek-
šā, ir jāpavēsta, ka profesionālā 
žūrija, kas vērtēja jauno dizaineru 
sniegumu, kategorijā „Avangarda 
tērps” nepiešķīra 3. vietu, precīzāk, 
par spīti organizatoru protestiem, 
to piešķīra madoniešiem, kas ār-
pus konkursa rādīja četras tērpu 
kolekcijas: „Lietus neskartie”, „Es 
tiešām mīlu Madonu”, „Madonas 
skeitparks” un „GIGI mode”. 

   SANITA DĀBOLIŅAIK
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aktualitātes izglītībā

Patlaban pasauli un Latviju pārņem t. s. alternatīvie fakti, aiz 
kuriem slēpj klajus melus. Melo un melus izplata daudzi. Šķiet, 
tieši izglītības nozare ir viena no tām, kas tiek apmelota visvai-
rāk: te skolu un augstskolu ir par daudz, te skolotāji – neprašas. 
Katru nedēļu tiek publicēti raksti un demonstrēti raidījumi, ku-
ros sabiedrību tendenciozi un aplami (https://ritvars.wordpress.
com/2017/02/06/lai-cik-sapigi-tas-butu-rebaltica-izplata-viltuszi-
nas-kadel/) cenšas pārliecināt par to, cik zemi ir Latvijas lauku 
skolu skolēnu sasniegumi Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā; 
ka pašvaldības ir tās, kuras nevēlas slēgt skolas. Arī ministrs 
Kārlis Šadurskis LTV1 raidījumā „1 : 1” apgalvoja, ka patlaban 
skolotājiem nav nepieciešams sociālais spilvens, jo skolas jau 
netiekot slēgtas. Ministrs ir jāaicina ieskatīties savas ministrijas 
mājaslapā (http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/re-
organizetas-slegtas-un-dibinatas-izglitibas-iestades), kur ir detali-
zēta informācija par slēgtajām, reorganizētajām un dibinātajām 
izglītības iestādēm no 2009. gada līdz 2018. gadam. Šajā mācību 
gadā vien tika likvidētas 9 izglītības iestādes, no 41 skolas tika 
izveidotas 22 skolas, 11 skolām tika samazināta izglītības pakā-
pe, bet tika nodibinātas tikai trīs pirmsskolas izglītības iestādes. 
Nākamajā mācību gadā skolu slēgšana un reorganizācija turpinā-
sies – arī tas ir redzams minētajā mājaslapā.

Savukārt fakts, ka 2016./2017. mācību gada sākumā nevienā 
izglītības iestādē nav reģistrēti 19 022 bērni 7–18 gadu vecumā, 
bērni, kam ir jāiegūst obligātā pamatizglītība, palika gandrīz 
bez ievērības, lai gan ir ārkārtējs un neatliekami risināms jautā-
jums. Valstī gandrīz katrai institūcijai ir sava datubāze, bet par 
1015 bērniem neviens neko nezina: kur viņi ir, ko viņi dara, vai 
ir kāds, kas par viņiem gādā… Vienaldzība – kā citādāk lai sauc 
šo attieksmi pret bērniem Latvijā? Drīz mēs būsim uzskaitījuši 
un varēsim atrast katru sētas kranci, jo tie visi ir jāčipo, bet kā 
lai atrodam un izskolojam savus bērnus?

Nevienu īpaši nesatrauc arī fakts, ka mācību gada vidū des-
mitiem skolu meklē skolotājus, kas mācītu latviešu valodu un 
literatūru, ķīmiju, angļu valodu, mājturību, mūziku, sākumsko-
lēnus un bērndārzniekus. Simtiem bērnu nav iespējas pilnvēr-
tīgi apgūt zināšanas un prasmes dažādos mācību priekšmetos. 
Bet kuru gan tas interesē? Tā vietā tiek tvītots, ka Lietuva apsver 
iespēju uz diviem gadiem pārtraukt studentu uzņemšanu peda-
goģijas programmās, lai pārtrauktu pārprodukcijas un zemas 
kvalitātes spirāli. Par nozari atbildīgā Izglītības un zinātnes mi-
nistrija, kurai Valsts kontrole jau pirms vairākiem gadiem re-
komendēja veikt detalizētu analīzi un prognozēt nepieciešamo 
skolotāju skaitu nākamajos gados, to joprojām nav paveikusi, 
bet vienlaikus jau šajā studiju gadā valsts budžeta vietu skaits 
pedagoģijas programmās ir samazināts par 134.

Lemjam no gadījuma uz gadījumu, datus interpretējam, kā 
ir nepieciešams konkrētajai situācijai… Kā tas ietekmēs Lat-
vijas valsts izaugsmi nākotnē – tas, šķiet, pašlaik nav politiķu 
interešu sfērā.

Vizuālās mākslas skolotājs Bruno Bahs tvīto tā: „Nekādas 
reformas un investīcijas neglābs Latviju, ja mēs turpināsim 
skaust, aprunāt, smieties, nepalīdzēt. Izaugsme radīsies, ja 
būs morāles pamati.” Šajā laikraksta numurā Rīgas Katoļu 
ģimnāzijas pedagogi dalās pieredzē, kā viņi kopā ar vecākiem 
liek morāles pamatus saviem skolēniem. Ceru, ka arī jums 
tas noderēs.

Arī šoreiz dalos ar divām saitēm, kas skolotājiem var noderēt 
ikdienas darbā: „Ieskatu Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos” 
(http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.
pdf) un žurnālu „Tagad”, kas ir zinātniski metodisks izdevums par 
medijaudzināšanas problemātiku un mācību procesa digitalizāciju 
(http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Par_latviesu_valo-
das_apguvi/Tagad_10_16.pdf).

Lai sirsnīga un mīļa nākamā nedēļa!

REDAKTORES SLEJA

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra”
galvenā redaktore

FOTO: Andris Bērziņš

Sāk Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas būvniecību

Pabeigta Vilces skolas atjaunošana

LiepU sieviešu koris „Atbalss” triumfē Eiropā

Vakar Lielā laukuma dienviddaļā pie Pāvila ielas svinīgi 
tika uzsākta Ventspils Mūzikas vidusskolas (ar koncertzāles 
funkciju) būvniecība.

Ēkas būvniecību ir plānots pabeigt 2019. gada sākumā, kad 
Ventspils iegūs ne tikai mūsdienīgu, energoefektīvu izglītības 
iestādes mājvietu, bet arī augstvērtīgu koncertu norises vietu.

Uz jauno zema enerģijas patēriņa ēku pārcelsies visi 
Ventspils Mūzikas vidusskolas gandrīz 500 audzēkņi un vairāk 
nekā 100 darbinieku.

Jaunās ēkas kopējā platība būs 6883 m2: 76 % ēkas ir pare-
dzēti skolas vajadzībām, bet 24 % – komerciālo un nekomerciā-
lo koncertzāles funkciju īstenošanai.

Liepājas Universitātes (LiepU) sieviešu koris „Atbalss” 
2. nāciju Grand Prix sacensībās Berlīnē ir ieguvis zelta medaļu 
folkloras kategorijā.

Piedalīšanās konkursā Berlīnes filharmonijā korim bija eks-
kluzīva pieredze, kas deva iespēju salīdzināt un novērtēt izci-
las akustikas koncertzāles sniegtās iespējas. Konkurss Berlīnes 
filharmonijas kamerzālē un Svētā Mateja baznīcā, piedalīšanās 
draudzības vakaros, atklāšanas un noslēguma ceremonijā kopā 
ar Berlīnes radio kori, atskaņojot komponista Ērika Ešenvalda 
speciāli šim pasākumam komponēto jaundarbu, paliks atmiņā 
un vairos enerģiju nākamajiem kora plāniem.

Pēc atjaunošanas Vilces sākumskolas ēka kopā ar pamatsko-
lu, kas atrodas muižas telpās, ir pārtapusi par pilnvērtīgu izglītī-
bas iestādes kompleksu, nodrošinot komfortablu vidi mācībām 
un sporta aktivitātēm. Ir pabeigti vērienīgie Vilces sākumskolas 
ēkas iekštelpu remontdarbi un teritorijas labiekārtošana, kas Jel-
gavas novada pašvaldībai izmaksāja vairāk par 1 miljonu eiro.

Līdztekus sākumskolas remontdarbiem Vilces muižas kom-
pleksā noritēja arī teritorijas labiekārtošanas darbi, tādējādi sko-
lēniem šobrīd ir pavērtas iespējas vairāk nodarboties ar sporta 
aktivitātēm. Pie Vilces sporta zāles ieejas ir uzstādīti pieci āra 
trenažieri. Ēkas otrā pusē ir iekārtoti divi jauni pludmales vo-
lejbola laukumi.
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Laikraksta „izgLītība un kuLtūra” 
1. fEbruāra ELEktroniskajā 

izdEvuMā „vEcākiEM”

Salīdzināšanās vai sāncensība?
Emociju lielā ietekme uz mūsu darbu un dzīvi
Kā jaunā gada apņemšanos ēst veselīgāk ieviest dzīvē

Laikraksta „izgLītība un kuLtūra” 
8. fEbruāra ELEktroniskajā 

piELikuMā „pirMsskoLas izgLītība”
Gulbenes „Auseklītī” grupu nodarbībās integrē dabas 
     vides estētikas metodes
Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu 
     pieredze, svinot Meteņus bērnudārza teritorijā un uz kalna

FO
TO

: h
tt

p:
//w

w
w.

je
lg

av
as

no
va

ds
.lv

/



2017. gada 9. februāris    www.izglitiba-kultura.lv 2017. gada 9. februāris     www.izglitiba-kultura.lv 3aktuāli

AIP vēl nesaskaņo atzinumu 
par RPIVA likvidāciju

Augstākās izglītības pado-
mes (AIP) sēdē 2. februārī skatīja 
jautājumu par Izglītības un zināt-
nes ministrijas (IZM) sagatavoto 
Ministru kabineta rīkojumu „Par 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības va-
dības akadēmijas likvidāciju”, uz-
klausot visas ieinteresētās puses.

„AIP sagatavotais atzinums 
par Rīgas Pedagoģijas un izglītī-

bas vadības akadēmijas (RPIVA) 
likvidāciju 8. februārī elektroniski 
netika saskaņots, tādēļ tiek lemts 
par klātienes sēdes sasaukšanu, 
lai saskaņotu atzinumu,” laikraks-
tam apstiprināja AIP priekšsēdē-
tājs Dr. habil. med. Jānis Vētra.

2. februārī notikušajā AIP sēdē 
IZM Augstākās izglītības, zinātnes 
un inovāciju departamenta direk-
tore Agrita Kiopa informēja par 
IZM lēmumu skolotāju izglītību 
koncentrēt Latvijas Universitā-
tē (LU), Liepājas Universitātē un 
Daugavpils Universitātē, savukārt 
sporta skolotājus turpinās sagata-
vot Latvijas Sporta un pedagoģijas 
akadēmijā, bet speciālās izglītības 
skolotājus – Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijā; RPIVA dejas un mūzi-
kas pedagogu sagatavošanu pār-
ņems Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi-
kas akadēmija. A. Kiopa informēja, 
ka līdz 2019. gadam, kad būs nāka-
mā studiju programmu akreditāci-
ja, LU pārņems visas RPIVA stu-
diju programmas un visus RPIVA 
studentus un mācībspēku. RPIVA 
studiju programmas šajā laikā tiks 

īstenotas paralēli LU program-
mām, un tikai 2019. gadā būs jāiz-
veido jaunas un stipras pedagoģijas 
jomas studiju programmas.

Par spīti šiem solījumiem, Lat-
vijas Studentu apvienības (LSA) 
pārstāvis Arkādijs Zvaigzne inte-
resējās par to, vai RPIVA studen-
tiem, iekļaujoties LU studentu 
pulkā, tiks saglabātas transporta 
kompensācijas un valsts budžeta 
vietas, kuras RPIVA studenti ie-
gūst visam studiju laikam, savu-
kārt LU studenti – rotācijas kār-
tībā; vai izcilākie RPIVA studenti 
varēs pretendēt uz LU pieejama-
jām valsts budžeta studiju vietām. 
Diemžēl skaidru atbildi viņam 
nespēja sniegt ne A. Kiopa, ne LU 
prorektore humanitāro un izglītī-
bas zinātņu jomā Dr. habil. philol. 
Ina Druviete. Tika solīts tik de-
talizētus jautājumus risināt tad, 
kad lēmums būs pieņemts un tie 
aktualizēsies. I. Druviete aicināja 
IZM paredzēt finansējumu stu-
dentu transporta kompensācijām.

Atbildot uz jautājumu, vai IZM 
ir izvērtējusi Latvijas Policijas aka-

dēmijas slēgšanu, A. Kiopa atzina, 
ka tā ir bijusi krīzes laika kļūda, bet 
RPIVA likvidācija esot saistīta ar 
resursu konsolidāciju.

RPIVA rektore Dr. biol. Daina 
Voita prezentēja detalizētu IZM 
sagatavotā valdības rīkojuma pro-
jekta un tā anotācijas analīzi no 
juridiskā aspekta, atklājot neskai-
tāmus trūkumus un nepilnības. 
IZM pārstāvji D. Voitas prezen-
tāciju noklausījās, neslēpjot savu 
attieksmi: cits ar nodurtu galvu, 
cits ar smīnu. A. Kiopa uzsvēra, 
ka valdības rīkojuma projekta 
saskaņošanas gaitā tiks ievēroti 
iebildumi un precizēti dokumen-
ti, taču nepieļāva domu, ka pirms 
likvidācijas lēmuma pieņemšanas 
varētu notikt RPIVA likvidācijas 
izvērtēšana atbilstīgi Eiropas Ko-
misijas un Eiropas Universitāšu 
asociācijas sniegtajām rekomen-
dācijām.

Augstskolu likumā ir noteikts, 
ka valdībai, lemjot par augstskolas 
reorganizāciju vai likvidēšanu, ir 
jāsaņem AIP atzinums, taču IZM 
uzskata, ka gadījumā, ja AIP ne-

paudīs atbalstu RPIVA likvidācijai, 
tas nebūs šķērslis pieņemt lēmu-
mu par augstskolas likvidāciju.

LSA biedri pēc ilgstošām dis-
kusijām jau ir vienojušies neat-
balstīt RPIVA likvidāciju, jo uz-
skata, ka IZM sagatavotais rīko-
juma projekts par RPIVA likvidā-
ciju ir ar daudzām nepilnībām un 
nav pārliecības, vai RPIVA stu-
denti pēc augstskolas likvidēša-
nas nebūs zaudētāji. 

   DAIgA KļANSKAIK

Lai sekmētu starptautiskā finan-
sējuma piesaisti kultūrizglītībai un 
efektivizētu kultūrizglītības iestāžu 
ēku kompleksa Rīgā, Kalnciema 
ielā 10/12, apsaimniekošanu, ga-
tavību pievienoties profesionālās 
izglītības kompetences centram 
(PIKC) „Nacionālā Mākslu vidus-
skola” ir izteikusi Emīla Dārziņa 
Mūzikas vidusskola un Rīgas Ho-
reogrāfijas vidusskola. Jautājumu 
šodien, 9. februārī, skata valsts sek-
retāru sanāksmē.

E. Dārziņa Mūzikas vidusskola 
un Rīgas Horeogrāfijas vidussko-
la pēc pievienošanās Nacionālajai 
Mākslu vidusskolai turpinās darbu 
kā tās struktūrvienības, saglabājot 
vēsturiskos nosaukumus un zīmo-
lus. Turpināsies līdz šim licencēto 
un akreditēto izglītības program-
mu īstenošana pamatizglītībā, pa-
matizglītībā mazākumtautībām, 
taustiņinstrumentu un stīgu in-
strumentu, pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu spēlē, mūzikas 
vēsturē un teorijā, kā arī dejā, ie-
gūstot baletdejotāja kvalifikāciju.

„Nacionālā Mākslu vidussko-
la, apvienojot spēkus, kļūs par iz-
cilības centru kultūras izglītībā. 
Koncentrējot resursus vienā iz-
glītības iestādē, varēsim piesais-
tīt daudz lielāku papildu finansē-
jumu mācību vides uzlabošanai. 
Jau pašlaik redzam, ka kultūra ir 
Latvijas stabilākā eksporta prece, 
tieši tādēļ ir svarīgi ieguldīt jau-

najos talantos, kādi viennozīmīgi 
ir apvienotās Nacionālās Mākslu 
vidusskolas pašreizējie un topo-
šie skolēni,” uzsver kultūras mi-
nistre Dace Melbārde.

E. Dārziņa Mūzikas vidus-
skolas direktore Iveta Dreiblate: 
„Piekrītam pārmaiņām cerībā 
un pārliecībā, ka skolas turpmā-
kā darbība profesionālās izglītī-
bas kompetences centra sastāvā 
nodrošinās tās attīstību un aug-
šupeju. Nacionālās Mākslu vi-
dusskolas statuss uzlabos iespēju 
piesaistīt šim nolūkam nepiecie-
šamo finansējumu, kā rezultātā 
būs iespējams nodrošināt skolas 
mācību telpu renovāciju un pār-
būvi un atbilstīgus to uzturēša-
nas izdevumus.”

Rīgas Horeogrāfijas vidussko-
las direktora p. i. Inese Apine-
Ritenberga: „Nacionālās Mākslu 
vidusskolas statuss mums uzla-
bos iespēju piesaistīt papildu fi-
nansējumu, pilnveidot izglītības 
programmu īstenošanas mate-
riāli tehnisko bāzi un piesaistīt 
mūsu vidusskolai tik nepiecie-
šamos līdzekļus mācību telpu 
rekonstrukcijai, dienesta vies-
nīcas un koncertzāles skatuves 
renovācijai.”

„Būtisks šķērslis Latvijas pro-
fesionālās kultūrizglītības sistē-
mas tālākai attīstībai ir tās iestāžu 
sadrumstalotība. Pastāvot dau-
dzām, ar savu zīmolu pazīsta-
mām, bet nelielām vidusskolām, 
tās saskaras ar administratīvās 

pārvaldes veiktspējas problēmām 
un finansējuma, tostarp Eiro-
pas Savienības fondu investīciju, 
piesaistes sarežģījumiem,” uzsver 
Kultūras ministrijas valsts sek-
retārs Sandis Voldiņš, atzīmējot, 
ka skolām, pievienojoties Nacio-
nālajai Mākslu vidusskolai, tiek 
radīta iespēja kvalitatīvu izglītību 
nodrošināt efektīvāk. „Ilustrējot 
ar piemēru: vienas ēkas komplek-
su Kalnciema ielā 10/12 Rīgā paš-
laik apsaimnieko trīs izglītības 
iestādes – Rīgas Doma kora sko-

la, E. Dārziņa Mūzikas vidusskola 
un Rīgas Horeogrāfijas vidussko-
la. Šo trīs patstāvīgo administra-
tīvo vienību darbība apgrūtina 
skolu apsaimniekošanu, Eiropas 
Savienības fondu projektu pie-
teikšanu un citu finanšu līdzekļu 
piesaisti.”

Saglabājot E. Dārziņa Mūzikas 
vidusskolu un Rīgas Horeogrā-
fijas vidusskolu ar to vēsturiska-
jiem nosaukumiem kā Nacionā-
lās Mākslu vidusskolas struktūr-
vienības, tie tiks norādīti arīdzan 

absolventu izglītību un profesio-
nālo kvalifikāciju apliecinošajos 
dokumentos.

Nacionālajai Mākslu vidussko-
lai PIKC statuss tika piešķirts ar 
Ministru kabineta 2016. gada 
17. novembra rīkojumu, par ap-
vienošanos lemjot Rīgas Doma 
kora skolai un Jaņa Rozentāla Rī-
gas Mākslas vidusskolai, savukārt 
Liepājā PIKC ir apvienojusies 
Emīla Melngaiļa Liepājas Mūzikas 
vidusskola un Liepājas Dizaina un 
mākslas vidusskola. 

Gatavību pievienoties Nacionālajai Mākslu 
vidusskolai pauž vēl divas kultūrizglītības iestādes
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Emīla dārziņa Mūzikas vidusskola piekritusi pārmaiņām cerībā un pārliecībā, ka skolas turpmākā 
darbība profesionālās izglītības kompetences centra sastāvā nodrošinās tās attīstību un augšupeju.

RPIVA rektore 
prezentēja 

detalizētu IZM 
sagatavotā valdības 
rīkojuma projekta un 
tā anotācijas analīzi 
no juridiskā aspekta, 
atklājot neskaitāmus 
trūkumus un 
nepilnības.
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Sabiedrībā aktuāls ir Izglītības 
un zinātnes ministrijas ierosinā-
jums valdībai likvidēt Rīgas Peda-
goģijas un izglītības vadības aka-
dēmiju (RPIVA) un Latvijas Uni-
versitātei (LU) pārņemt tās studiju 
programmas, studentus un mācīb-
spēku. To, ar kādiem izaicināju-
miem patlaban nākas saskarties LU 
un kā tā plāno izglītot un darbam 
skolā sagatavot jaunos skolotājus, 
vaicājam LU rektoram Indriķim 
Muižniekam.

2009. gada vasarā Eiropas Uni-
versitāšu asociācijas institucio-
nālās izvērtēšanas programmas 
novērtējumā tika secināts, ka LU 
atrodas krustcelēs, jo nākamajos 
5–10 gados nāksies saskarties ar 
vairākiem izaicinājumiem: demo-
grāfiskā situācija, sociāli ekono-
miskais klimats, krīzes radītās iz-
maiņas, likumdošanas nepilnības 
u. tml. Kā trūkums tolaik tika mi-
nēta pārlieku fragmentēta apakš-
struktūra un smagnēja pārvaldī-
ba. Vai šo gadu laikā ir izdevies 
izkļūt no krustcelēm, rast pareizo 
virzienu un doties tajā vai arī esat 
nonākuši jaunās krustcelēs, jo pa-
saule strauji un neprognozējami 
mainās?

Kaut kas ir uzlabojies kopš 
2009. gada. Ar struktūras fragmen-
tārumu mēs mēģinām tikt galā tādā 
veidā, ka esam definējuši universi-
tātes attīstības modeli, kas ir balstīts 
uz akadēmisku centru veidošanu. 
Bieži vien tā ir tāda psiholoģiska 
barjera – atteikties no sava stūrī-
ša, kaktiņa, kas ir iemīļots, no sa-
vas katedras, institūta nosaukuma, 
taču, lai iegūtu nepieciešamo veikt-
spēju, nolēmām, ka universitātes 
struktūra veidojas akadēmiskajos 
centros. Un tie būtu: izglītības zi-
nātnes centrs, humanitārais centrs, 
sociālo zinātņu centrs, dabaszinī-
bu centrs, dzīvības zinātņu un, ie-
spējams – atsevišķi, tiesībzinātnes 
centrs. Pašlaik tie apvieno mūsu 
daudzveidību – 13 fakultāšu. Un, 
lai būtu vienojošais punkts, mums 
ir trīs prorektori, katra pārvaldībā 
ir divi centri, un viņi institūtus un 
iesaistītās fakultātes vieno kopīgā 
darbā. Esam definējuši universitā-
tei 12 pētījumu tēmas, kurās visas 
struktūrvienības darbojas kopā. 
Tas ir ļoti nozīmīgs komponents 
tālākai LU izaugsmei – iespēja strā-
dāt starpdisciplināri ir universitā-
tes spēks. Daudznozaru, uz zinātni 
vērsta un starptautiski konkurēt-
spējīga universitāte.

Centri funkcionāli darbojas jau 
pašlaik, vienkārši nav pārdēvēti. 
Studiju budžetā gan tas vēl neat-
spoguļojas. Bet arī fakultātēs at-
spoguļojas strukturālās reformas, 
piemēram, vēsturnieki ir izveido-
juši divas nodaļas, arī ekonomisti 
ir ievērojami racionalizējuši savas 
fakultātes struktūru. Administrā-
cijas struktūra ir vienkāršota – un 

tagad visa atrodas vienkopus Raiņa 
bulvārī. Tā ka uzlabojumi jau ir, bet 
tas ir nepārtraukts process.

Tolaik par prioritāti tika ie-
teikts izvēlēties internacionalizāci-
ju. Pagājušajā studiju gadā no ko-
pējā LU studējošo skaita bija tikai 
7 % ārvalstu studentu, savukārt 
Rīgas Stradiņa universitātē tie bija 
22 %, Rīgas Tehniskajā universitā-
tē (RTU) – 11 %. Neesat ievērojuši 
šo rekomendāciju, vai ir citi šķēršļi 
piesaistīt ārvalstu studentus?

Tik un tā tas ir krietni vairāk 
nekā iepriekš. Angļu valodā tiek 
piedāvātas sešas programmas me-
dicīnā, vadībzinībās, ekonomikā, 
pedagoģijā. Protams, ir kauns, 
ka nekā tāda nav dabaszinātnēs, 
bet tas patlaban notiek – tur būs 
biotehnoloģija un nanotehnolo-
ģija. Šīm studijām dabaszinātnēs 
ir jābūt tiešām tehnoloģiskām, jo 
braukt uz Latviju studēt bioloģiju 
vai fiziku… Manuprāt, ir jāmeklē 
nišas produkti. Jā, mēs šajā virzie-
nā bijām atslābuši.

Ja skatāmies uz studentu skaitu, 
tad – jā, skaitļi ir tādi. Bet, ja mēs 
skatāmies uz ārzemju doktoran-
tiem, tad LU to ir visvairāk. Inovāci-
ju ranžējumā mēs esam pakāpušies 
uz augšu, jo ārzemju doktorantu 
skaits ir pieaudzis. Ļoti daudz dok-
torantu ir tieši vadībzinātnēs.

Medicīnā mums ir vairāk nekā 
20 viesprofesoru, Humanitāro 
zinātņu fakultātē strādā valodu 
speciālisti, turklāt mums ir daudz 
mācībspēka pārstāvju, kuri ir natu-
ralizējušies vai atgriezušies no ārze-
mēm. Tiesa, mēs būtiski atpaliekam 
no Tartu Universitātes tieši ārzemju 
pasniedzēju skaita ziņā. Studentu 
ziņā gan mēs esam līdzīgi, taču tas 
nav pašmērķis. Jo – kādas kvalitātes 
studējošie atbrauc? Tas ir ļoti rūpīgi 
izvērtējams. Piesaistīt pirmā līmeņa 
studiju studentus nav pašmērķis.

Ārzemju mācībspēka piesaistei 
problēma nav tikai latviešu valodas 
nepieciešamība. Vēlēšanu sistēma 
nav piemērota, arī mēnešalga nav 
sevišķi konkurētspējīga. Mums 
profesoriem ir 1000–2500 eiro liela 
alga, bet Vācijā, piemēram, 4000–
6000 eiro.

LU 75. konferences dabaszināt-
ņu didaktikas sekcijas sēdē tika 
runāts par skolotāju skolotājiem 
jeb universitātes pašreizējo mācīb-
spēku. Profesionālajās bakalaura 
studiju programmās nav iekļauta 
pēdējā laika pētījumu metodo-
loģija, piemēram, kā mācīt un 
uztvert skolēnus multikulturālā 
vidē, kas ir aktuāli, arī – kā un 
ko jautāt stundās, lai panāktu vē-
lamo, utt. Rita Birziņa atzina, ka 
pašu izcilākie studenti aizbrauc uz 
ārzemēm, jo nenotiek profesūras 
nomaiņa. Kāpēc šī joma stagnē un 
pie vārda netiek laisti cilvēki, kuri 
ir apguvuši jaunākās teorijas un 
metodes starpvalstu praksē, studi-
jās? Kā vērtējat savu akadēmisko 
personālu?

Kritisks skatījums pieder pie lie-
tas. Mūsu akadēmiskais personāls 
ir labākais Latvijā, par starptau-
tisko konkurētspēju gan vēl vajag 
pacīnīties. Daudz kas no kolēģu 
teiktā ir taisnība. Pārmaiņas nevar 
notikt ar vienu manu rīkojumu, 
jo diemžēl likumdevējs nav mūs 
sadzirdējis – kādā veidā profesūru 
varētu mainīt. Mums ir vairāk nekā 
50 jaunu pētnieku un pasniedzēju, 
pateicoties jauniem finansēšanas 
instrumentiem. Tie, kas ir ieguvuši 
doktora grādu ar iepriekšējo finan-
siālo atbalstu, tagad būs profesori 
pie mums.

Izglītības vidē komunikācija nav 
sevišķi izdevusies, lai gan par to, ka 
skolu ir par daudz, runāts ir nepār-
traukti. Jā, ir bijušas tukšas runas. 
Tagad beidzot kaut kas ir noticis, 

jo ir valdības rīkojuma projekts par 
RPIVA likvidāciju, to pievienojot 
LU. RPIVA neapšaubāmi ir ļoti laba 
skolotāju sagatavošanas vide.

Patlaban, izpētot tikai LU pa-
matstudiju piedāvājumu, manu-
prāt, ir viens liels haoss: Ķīmijas, 
Bioloģijas, Datorikas, Fizikas un 
matemātikas, Ģeogrāfijas un ze-
mes zinātņu fakultātē starpfakul-
tāšu studiju programmās sagatavo 
dabaszinātņu un IT skolotājus, Pe-
dagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātē – pirmsskolas izglītības 
skolotājus un sociālos pedagogus, 
bet programmā „Skolotājs” – 
angļu valodas, kulturoloģijas, 
latviešu valodas un literatūras, 
informātikas un programmēša-
nas, mājturības un tehnoloģiju, 
mājsaimniecības, sākumizglītības, 
speciālās izglītības (skolotājs logo-
pēds), vācu valodas, sporta un vi-
zuālās mākslas skolotājus. Fizikas, 
vēstures, krievu valodas, franču 
valodas skolotājus, cik noprotams, 
pamatstudiju līmenī negatavojat, 
jo viņiem piedāvājums ir tikai ma-
ģistra studiju programmās. Pro-
fesors Andris Broks saka – fizikas 
skolotāju profesionālā maģistra 
studiju programma atrodas klīnis-
kajā nāvē un fizikas skolotājus ne-
gatavo, jo nav studēt gribētāju. Kā 
nākotnē plānojat visā šajā juceklī 
viest kādu skaidrību?

Runājot par starpfakultāšu stu-
diju programmu, kuras īstenošanā 
piedalās piecas fakultātes, neesmu 
drošs, ka tas ir labākais variants, kā 
apgūt programmu. Students četros 
gados iegūst bakalaura grādu un 
skolotāja kvalifikāciju ar tiesībām 
mācīt divus mācību priekšmetus, 
piemēram, ķīmiju un bioloģiju, 
matemātiku un fiziku, utt. Lai sko-
lotājam nodrošinātu slodzi skolā, 
šāda pieeja ir laba un to vajadzētu 
saglabāt. Šābrīža situācija ir veido-
jusies dažādu vēsturisku kļūdu dēļ. 
Kādreiz tika prasīts, lai skolotāja 
diplomā būtu sīks apraksts, kādus 
mācību priekšmetus viņam ir tie-
sības mācīt un kādā izglītības pa-
kāpē, vai viņš drīkst īstenot mazā-
kumtautību izglītības programmu, 
utt. To strauji nevar izmainīt, jo 
tas ir saistīts ar studiju programmu 
akreditāciju un studentu iespējām 
pabeigt iesāktās studijas. Šodien 
[3. februārī – red.] LU darbinieku 
kopsapulcē jau teicu, ka mūsu šā-
gada uzdevums ir tikt galā ar stu-
diju programmu Brauna kustību. 
Mums ir stingri jāsaprot, ka ir stu-
diju programmas, kurās RPIVA ir 
meistari, un arī mums ir paralēlās 
studiju programmas, proti, pirm-
skolas un sākumskolas skolotāju 
sagatavošanai. Protams, arī viņiem 
vajadzētu apgūt zinātņu pamatus. 
Savukārt pamatskolas un vidussko-
las skolotājiem trijos gados ir jāie-
gūst bakalaura grāds kādā zinātņu 
jomā un maģistra līmenī jāapgūst 
pedagoģija, prakse un otra papildu 
specialitāte, kā arī didaktika abiem 

mācību priekšmetiem. Daudzvei-
dība ir radusies pārmērīga.

Ir sākusies izglītības satura re-
forma, un skolotājiem vajadzēs 
strādāt citādi. Vai esat saņēmuši 
valsts pasūtījumu – cik un kā saga-
tavoti skolotāji LU būs jānodroši-
na tuvākajos gados?

Mums ir pasūtījums, tiesa, ne 
visās jomās. Ar Valsts izglītības sa-
tura centru mēs esam parakstījuši 
nodoma protokolu par sadarbību 
konkrētās jomās, bet līgums vēl nav 
parakstīts. Mums jau ir labas iestrā-
des Starpnozaru izglītības inovāciju 
centrā, ko vada Dace Namsone; 
arī profesionālā bakalaura studiju 
programmas „Dabaszinātņu un in-
formācijas tehnoloģijas skolotājs” 
direktoram Jāzepam Loginam ir la-
bas iestrādes pedagoģijas jomā, tādēļ 
esmu pārliecināts, ka mēs varēsim 
strādāt veiksmīgi.

Diemžēl arī mācību gada vidū 
skolu direktori izmisīgi meklē sko-
lotājus un Nodarbinātības valsts 
aģentūrā ir apmēram 40 vakan-
ču…

Atalgojuma politika, manuprāt, 
ir tā, kas nespēj piesaistīt skolotājus 
skolā. Ja fizikas skolotāju, piemē-
ram, trūkst, iespējams, fiziķi labāku 
darbu atrod zinātnē, nevis pedago-
ģijā. Kas viens ir plānošana, otrs – 
īstenošana. Un varbūt pat ne algu 
jautājums, jo izglītības programmā 
„Iespējamā misija” atlasa 1 no 10 
skolotāja kandidātiem. Jā, tur ir sti-
pendija. Bet ar skolotāju algu refor-
mu taču iepludināja naudu.

Naudu iepludināja, palielinot 
slodzi…

Es domāju, ka prognozēt pie-
ciem gadiem mēs varam elementā-
ri. Un labs sociālais atbalsts un pro-
fesionāla pārmaiņu vadība skolotā-
jus varētu piesaistīt darbam skolā.

LU mācībspēks aktīvi iesaistās 
Latvijas izcilāko jauniešu sagata-
vošanā starptautiskajām mācību 
priekšmetu olimpiādēm. Kad šos 
jauniešus godina Valsts prezidents, 
tad viņam nav, kam paspiest roku, 
jo pārsvarā šie jaunieši ir projām 
ārzemēs. Vai LU ir plāns – un, ja 
ir, tad kāds, – lai Latvija nezaudē-
tu gudrākos jauniešus, par kuriem 
cīnās visa pasaule?

Lai nezaudētu Latvijas gudrākos 
prātus, mēs varam piesaistīt pasnie-
dzējus no ārzemēm, modernizēt 
studiju procesu, orientētu uz pro-
jektu darbu, nodrošināt piemērotu 
un starptautisku studiju vidi. Tas 
ir viens no iemesliem, kāpēc Tor-
ņakalnā ieguldām līdzekļus, – lai 
parādītu, kāda jau ir un būs mūs-
dienīga studiju vide Latvijā.

Vienlaikus es uzskatu, ka kāds 
laiks noteikti ir jāstudē ārzemēs, 
bet – vēlāk, tad, kad students jau 
apzinās sevi un citi viņu uztver kā 
partneri, nevis kā ekonomisku ie-
guvumu. 
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Lai nezaudētu Latvijas gudrākos prātus, Lu rektors indriķis Muiž-
nieks ir apņēmības pilns piesaistīt pasniedzējus no ārzemēm, mo-
dernizēt studiju procesu, orientējot to uz projektu darbu, kā arī no-
drošināt piemērotu un starptautisku studiju vidi.

LU uzdevums šogad ir tikt galā 
ar studiju programmu Brauna kustību

   DAIgA KļANSKAIK
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Par objektiem, subjektiem
un spārnu radīšanas iespējām

Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Lai kā dažkārt gribētos no-
velt vainu uz ārējiem spēkiem, 
laikam jau ir jāatzīst, ka ikdiena 
mums katram ir tik strauja un in-
teresanta, cik paši to atļaujamies 
piepildīt, turklāt ne tikai ar prak-
tiskām darbībām, bet arī savu 
uzmanību pret notiekošo, garīgo 
aktivitāti, vēlmi un apņēmību būt 
klāt notiekošajā visos veidos un 
no katras situācijas paņemt tik, 
cik nu vien ir iespējams. Tas ie-
tver ko pavisam vienkāršu: apsē-
šanos pirmajās rindās semināra 

vai konferenču telpā, savu domu 
pievienošanu sarunai, negaidot 
pierunāšanu vai neizbēgamo kār-
tas pienākšanu aplī, jaunas inter-
neta vietnes atvēršanu tūdaļ, ne-
vis kaut kad, sarunas uzsākšanu 
pie pusdienu galda, domu grauda 
noķeršanu sadzīviskā situācijā 
utt. Līdzīgi kā asprātīgajā reklā-
mas rullītī, ko gadu mijā bija grū-
ti nepamanīt: atmetot „pēc tam” 
attieksmi pret sevi, darāmajiem 
darbiem un dzīvi.

Taču paņemšana no katras si-
tuācijas tik, cik ir iespējams, no-
zīmē piebremzēšanu, klausīšanos 
un skatīšanos – un to nu peda-
gogiem dažkārt ir grūti paveikt. 
Nesen „Facebook” atgādināja par 
vienkāršām matemātikas apgūša-
nas metodēm,* kas bez lieliem iz-
devumiem ir pašu sagatavojamas 
un iesaista dažādas maņas, at-
tīstot pirkstiņu veiklību, vizuālo 
uztveri, atmiņu utt. Komentāros 
nekavējoties parādījās piebilde, 
ka ir jāliek klāt arī „precīza un ļoti 
labi uztverama skolotāja runa, 
tad arī dzirdes atmiņa strādās”. 
Jā, tā ir, bet vispirms šie ir brīži, 
kad skolotājs var nosacīti atvilkt 
elpu un paklusēt, ļaujot bērniem 
savstarpēji sarunāties un vērojot 
un domājot – ne par matemātiku, 
bet katru bērnu.

Līdzīgi gadās arī pasākumos, 
uz kuriem skolotāji tiek aicinā-
ti kopā ar skolēniem. Visi jūtas 
atbildīgi par to, lai godam pār-
stāvētu savu skolu (un taču jau 
arī katrs sevi), un tad nu atklā-
jas ikdienas sadarbības kultūra. 
Skolotāji stāsta, ko skolēni domā 
un kā viņi jūtas, savukārt viņi 
pieņem šo situāciju kā pašsapro-
tamu, jo skolotāja jau zinās la-
bāk, un pilda dekoratīvo iesais-
tes funkciju. Izklausās skarbi, un 
tā nav vienmēr, bet katra šāda 
reize apbēdina, turklāt ļoti bieži 
skolotāji paši pat neapzinās, ka 
atkal ir aizsteigušies pa priekšu 
pirmie. Mācīsimies piebremzēt 
un būt aktīvi arī citos veidos! 
Tā ikviens iegūs vairāk un būs 
mazāk to, kuri pierod būt par 
objektiem, izglītojamajiem, ku-
riem allaž pasaka, kas ir jādara 
un kāda ir pareizā atbilde.

Nezinu, kā mums veiksies ar 
lielajām pārmaiņām izglītībā, ja 
šī izglītojamo paradigma ir tik 
dziļi iesēdusies valodā un do-
māšanā. Ja apzināsimies, ka tas 
ir jāmaina, tad cerības pieaug; ja 
mierināsim sevi, ka nav jau sva-
rīgi, kādu vārdu lieto, tad bažas 
saglabājas, jo – ir gan svarīgi. Ir 
ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc jo skum-
jāk, ka jaukā un vērtīgā Andre-
asa Šleihera (Andreas Schleicher) 
grāmatas „Četru dimensiju iz-
glītība” izdevuma pirmais tei-
kums runā par izglītojamajiem. 
Vai tas ir neveikls tulkojums vai 
paradigma? Vai mūsu skolās ir 
cilvēki, kuri mācās, vai objekti, 
pret kuriem mums ir prasības un 
kurus mēs dresējam ar vistrāpī-
gākajām metodēm?

Ir tik daudz pārliecinošu pie-
mēru, kurus mēs „laikojam” so-
ciālajos tīklos un gadu no gada 
uzklausām skaistās konferencēs, 
bet kas notiek, kad plenārsēdes 
ir beigušās un sākas ikdiena un 
normatīvo dokumentu dzīve? Vai 
atceramies Stīva Džobsa (Steve 
Jobs) teikto – tici tam, ko dari, 
un mīli to, ko dari? Vai var mīlēt 

darbu ar izglītojamajiem? Nesen 
Izglītības attīstības centra rīkota-
jā seminārā vidusskolu skolēnus 
un pedagogus vienlīdz iedvesmo-
ja brīnišķīgo kroņu darinātājas 
fascinējošās personības Brigitas 
Strodas teiktais: „Nebaidies būt 
tas, kas tu esi! Ja tam nav vārda, 
izdomā to!” To ir grūti darīt, ja 
kāds visu laiku saka priekšā, ja 
visu laiku ir jāatrod pareizās at-
bildes, ja vērtīgs esi tikai tad, ja 
visu laiku esi labāks par kādu 
citu. Vai tur atrodas vieta mana 
paša vērtībai? Kā es varu būt la-
bāks par citu, ja eju savu, vēl ie-
priekš neietu ceļu?

Neredzamo bērnu pieeja jo-
projām ir dziļi iesakņojusies 
mūsu saskarsmes kultūrā. Veika-
lā pārdevēja stāsta par biksēm vai 
tālruni mammai vai tētim, kaut 
arī ir skaidri redzams, ka pirkuma 
adresāts un lietotājs būs blakus 
esošais bērns vai pusaudzis, kurš 
neveikli mīņājas no kājas uz kāju. 
Kuram gan patīk būt „viņam”, par 
ko runā kā par tukšu vietu? Man 
ne. Vecāki stāsta par viņu saviem 
draugiem un kolēģiem, ārstiem 
un skolotājiem un tad pēkšņi pa-
biksta: „Nu, runā taču!” – sagai-
dot īsu apstiprinājumu vai nolie-
gumu. Vēl vienu pareizo atbildi. 
Lai ātrāk un vienkāršāk.

Tik daudz ko darām, lai ātrāk 
un vienkāršāk, un tad brīnāmies 
un pukojamies, ka viņi neprot 
vai nezina to un to. Vai viņiem 
ir bijusi iespēja uzzināt un pie-
redzēt? Ne vienreiz, ātri un stre-
sā, bet tā, lai izjustu, iepazītu un 
atcerētos? Brocēnos nu jau par 
tradīciju ir kļuvušas alternatīvās 
olimpiādes, un es no sirds jums 
iesaku painteresēties, ko un kā 
viņi dara. Šogad organizatori 
aizdomājās, ka bērniem prak-
tiski nav iespējas pašiem bib-

liotēkā sameklēt grāmatu – gan 
saprotot, kam dzīvē noder tas 
sasodītais alfabēts, gan izjūtot 
brīnišķo sajūtu, kad tu velc roku 
gar grāmatu muguriņām un 
visa izvēle ir tavos pirkstu galos: 
kuru izcelt, kuru atvērt, kurā 
pasaulē paviesoties? Tad nu tapa 
uzdevums, kas sākās ar šo no-

vada bibliotēkas pieredzēšanas 
brīdi un turpinājās ar dzejoļa iz-
vēli un klases kopīgās grāmatas 
veidošanu. Bez pareizajām atbil-
dēm. Ar saviem kritērijiem un 
saviem pamatojumiem. Rīgas 
Stradiņa universitātes mācīb-
spēks Mārtiņš Daugulis, kuru 
vairāk pazīstam kā televīzijas 
moderatoru, jau pieminētajā 
seminārā atgādināja, ka visva-
jadzīgākā šodien – un rītdien – 
ir spēja orientēties apkārtējā 
informācijas troksnī, sadzirdēt 
tajā savu viedokli, pievienot tam 
savu – aizrautīgu un izsvērtu, 
zinošu un drosmīgu – balsi, jo, 
kā izrādās, klusēšana vairs nav 
modē un vairs nav zelts.

Tāpēc uztversim nopietni to, 
ka bērniem un jauniešiem ir jā-
ļauj runāt! Runājot rodas jaunas 
domas. Sarunājoties veidojas ko-
pīga izpratne. Tikai tā mēs varam 
nonākt tur, kur vēl neesam bijuši. 
Tur, kur iespēju nonākt pat neno-
jautām. Šajā pasaulē ir jāmācās 
nepalikt pie autoritātes teiktā at-
stāsta, bet izmantot to kā starta 
laukumu savai domai un saviem 
darbiem. Tajā pašā vai pilnīgi citā 
virzienā.

Bet tieši tam arī autoritātes 
noder – lai atspertos. Rejs Bred-
berijs (Ray Bradbury) ir teicis, ka 
„visu laiku nākas lēkt no klintīm 
un radīt spārnus pa ceļam uz 
leju”. Tas ir par mums visiem – 
šodienas skolēniem, skolotājiem 
un visiem pārējiem. Mācot, at-
balstot, iedrošinot un vedot uz 
nebijušām vietām citam citu. Tā 
arī rodas spārni. Starp citu, tiem 
laba augšanas iespēja ir tieši pro-
jektu nedēļa. Un pavasaris. 

* Varat ieskatīties https://
www.facebook.com/ideasyestiloo/
photos/?tab=album&album_
id=1574437636195179.

FOTO: no personiskā arhīva

„uztversim nopietni to, ka bērniem un jauniešiem ir jāļauj runāt! 
runājot rodas jaunas domas. sarunājoties veidojas kopīga izprat-
ne,” mudina aija tūna.

   AIJA TūNAIK

Šajā pasaulē 
ir jāmācās 

nepalikt pie 
autoritātes teiktā 
atstāsta, bet 
izmantot to kā 
starta laukumu savai 
domai un saviem 
darbiem. Tajā pašā 
vai pilnīgi citā 
virzienā.



Ir grūti darīt, 
ja kāds visu 

laiku saka priekšā, ja 
visu laiku ir jāatrod 
pareizās atbildes, 
ja vērtīgs esi tikai 
tad, ja visu laiku esi 
labāks par kādu citu. 
Vai tur atrodas vieta 
mana paša vērtībai?



Visvajadzīgākā 
šodien – un 

rītdien – ir spēja 
orientēties apkārtējā 
informācijas 
troksnī, sadzirdēt 
tajā savu viedokli, 
pievienot tam 
savu – aizrautīgu 
un izsvērtu, zinošu 
un drosmīgu – 
balsi, jo, kā izrādās, 
klusēšana vairs nav 
modē un vairs nav 
zelts.



Tik daudz ko 
darām, lai ātrāk 

un vienkāršāk, un 
tad brīnāmies un 
pukojamies, ka viņi 
neprot vai nezina to 
un to. Vai viņiem ir 
bijusi iespēja uzzināt 
un pieredzēt?
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Patlaban notiek mēģinājumi 
dažādi formulēt un tulkot proce-
su, kas un kāpēc notiek un kam 
būtu jānotiek mācību stundās, 
lai bērni apgūtu 21. gadsimtā ne-
pieciešamās prasmes. 2. februārī 
Latvijas Universitātes (LU) Da-
baszinātņu akadēmiskajā centrā 
pulcējās LU 75. zinātniskās kon-
ferences dabaszinātņu didakti-
kas sekcijas dalībnieki un intere-
senti, lai apmainītos domām par 
notiekošo izglītībā.

Šajā numurā – daži no ap-
spriestajiem aspektiem.

Ejams tāls un ilgs ceļš
LU Starpnozaru izglītības ino-

vāciju centra vadošā pētniece 
Dr. math. Ilze France informēja, ka 
2015./2016. un 2016./2017. gadā 
ir realizēts projekts, kura laikā 
vērota un analizēta sākumskolas 
skolotāju profesionālā mācīšanās 
kompetencēs balstītas pieejas ie-
viešanai. Definīcija, uz kuru ir mē-
ģināts balstīties, – kompetences ir 
zināšanas, prasmes, attieksme, bet 
uzmanība ir pievērsta skolotāju 
spējai darboties kompleksi, risināt 
problēmas dažādās jaunās situāci-
jās, lai skolēns varētu nonākt līdz 
reālai darbībai.

„Kad no runāšanas, kā vaja-
dzētu darīt, nonāk līdz reālai da-
rīšanai. No frontāla procesa uz 
iesaistīšanos un sadarbību. No 
zināšanām uz vingrināšanos, kad 
veido pārnesumu un iegūst piere-
dzi, vērtēšanā pievēršot uzmanību 
atgriezeniskajai saitei, refleksijai. 
Vērojām mācīšanās apzināšanos 
ne tikai skolotājiem, bet tieši to, 
kā tā notiek skolēniem,” skaidroja 
I. France. „Pirmkārt, skolotājam 
ir jāsaprot, kāpēc to vajag, otrkārt, 
ar dokumentiem un piemēriem 
nepietiek, lai arī skolotājs iegūtu 
jaunas zināšanas un pieredzi, ir 
nepieciešama arī atgriezeniskā sai-
te. Tiem, kam nāksies mainīt savus 
uzskatus, ir ejams tāls ceļš. Iepriek-
šējās, tradicionālās profesionālās 
pilnveides metodes, kad kursos ti-
kai noklausās lekcijas, kā vajadzētu 
darīt – un viss, vairs nedarbojas.”

Projektā ir iesaistījušās 13 skolu 
komandas: katrā ir divi skolotāji 
un viens pārstāvis no administrā-
cijas. Reizi mēnesī kādā no skolām 
norisinājās seminārs un darbs ko-
mandā. Gada laikā sešās darbnīcās 
skolu komandas izvēlējās apgūt 
kādu no mācāmajām prasmēm, 
piemēram, modelēšanu, tehnolo-
ģisku problēmu risināšanu, jautā-
šanu, pētījumu veidošanu, sakarī-
bu veidošanu.

I. France norādīja – jau 
2006. gada izglītības standarta do-
kumentos bija rakstīts, ka skolē-
nam ir jāmāca analītiski (kritiski) 
domāt, bet jaunajos dokumentos – 
ka ir jāpievērš uzmanība kognitīvās 
jeb izziņas darbības dziļumam – kā 
iedot skolēnam iespēju domāt un 
darīt padziļināti.

„Pievērsām uzmanību tam, kā 
stundās notiek un cik dziļi notiek 
kognitīvā darbība attiecībā pret 
skolēnu mācīšanos, tāpat meta-
kognitīvo prasmju esamībai – vai 
skolēniem tiek dota iespēja sa-
skatīt mācīšanās mērķi, vai no-
tiek refleksija, vai skolēns domā, 
kā mācās, kādus paņēmienus iz-
manto. Pirmajā gadā skolotājiem 
devām gatavus piemērus, kurus 
izmēģināja, bet otrajā gadā skolo-
tājam vajadzēja atklāt savas spē-
jas, individuāli izveidojot kaut ko 
jaunu, ko no viņa gaidām. Sko-
las pašas izvēlējās, kā komandas 
pārstāvji savstarpēji sadarbojās,” 
stāstīja I. France.

Skolotāji vēroja viens otra stun-
das, analizēja rezultātu, to, kā re-
zultātu ietekmēja pats skolotājs, 
stundas plāns u. tml., pēc tam 
kopā ar projekta vadītājiem anali-
zēja neredzēto stundu plānus, vei-
ca aptaujas, piedalījās diskusijās.

„Situācija skolās bija atšķirīga, 
tādēļ ir jāpēta, kas skolotājiem va-
rētu palīdzēt uzlabot vai ietekmēt 
rezultātu, strādājot komandās 
skolās, lai sekmīgi darbotos visos 
nosauktajos līmeņos,” sacīja pēt-
niece.

Pēc projekta realizācijas 59 % 
skolotāju ir ieguvuši pārliecību, 
ka vēlas būt līderi, ir gatavi pro-

fesionāli sarunāties, nebaidās no 
refleksijas, ir izpratuši, ka savstar-
pēja stundu vērošana un analī-
ze pozitīvi ietekmē profesionālo 
pilnveidi, savukārt 40 % atzina, ka 
ir palīdzējis ekspertu padoms un 
iesaistīšanās.

Skolu vadītāji secināja, ka šo 
divu gadu laikā skolotāji ir sāku-
ši vairāk domāt, ko, kā un kāpēc 
stundās jautā, kādi ir jautājumi par 
mācību procesu saistībā ar darīša-
nu, kā arī novērtēja skolotāju gata-
vību reflektēt, sarunāties un iedzi-
ļināties tajā, ko un kā viņi dara.

„Mūsu ieteikums: ja šādu mo-
deli ievieš, tad skolotājiem ir nepie-
ciešams atbalsts un būtisks ir darbs 
komandā. Vēl ir jāpēta, kā skolas 
komandas darbs ietekmē konkrē-
tu skolotāju, kādus labās prakses 
piemērus var izmantot sadarbības 
veicināšanai skolas iekšienē. Jādo-
mā, kā, beidzoties kādam projek-
tam, iegūtās atziņas nodot tālāk 
citiem,” norādīja I. France.

Ķīmijas fakultātes vadošais 
pētnieks Alberts Prikulis iebilda 
pret pieejas formulējumu „kom-
petencēs balstīta satura ieviešana”: 
„Kompetence ir mērķis, lai attīs-
tītu prasmes, jo nav taču mērķī 
balstītas kustības u. tml., mērķis ir 
kļuvis par balstu.”

LU fizikas profesors Dr. phys. 
Andris Broks secināja: „Vārds 
„kompetence” piedzima Eiropā un 
citos projektos. Pārnesam svešvār-
du uz latviešu valodu un secinām, 
ka latviešu valodā tas neiederas. 
Briesmīgi, ja arī profesori un sko-
lotāji runā nesakarīgi.”

Bioloģijas fakultātes studiju 
metodiķe Rita Birziņa vēlējās no-
skaidrot, kā skolotājs no bērna uz-
zina, ka metakognitīvā stratēģija ir 
attaisnojusies un viņš var pastāstīt, 
kā ir mācījies. I. France apgalvoja, 
ka bērni to spēj: kādā no sākum-
skolas klasēm skolotāja vaicājusi 
bērniem, kāpēc, viņuprāt, likusi 
strādāt grupās, un saņēmusi at-
bildes, ka tā var ātrāk izdarīt, ka tā 
viens otram var palīdzēt.

A. Broks gribēja uzzināt, vai 
projekta ekspertiem, kuri palīdz 
skolotāju tālākizglītībā, ir radies 
priekšstats, kāda ir viņu sākotnējā 
izglītība, jo par skolotāju kļūst ap-
mēram 10 gadu praksē, salīdzinot, 
ka arī par labu automašīnas vadī-
tāju nekļūst uzreiz pēc braukšanas 
eksāmenu nokārtošanas. I. France 
atbildēja, ka projektā ir piedalīju-
šies dažāda vecuma skolotāji un 
iesaistīšanās bijusi atšķirīga neat-
karīgi no pieredzes un vecuma.

LU Datorikas fakultātes do-
cents Dr. sc comp. Viesturs Vēzis 
jautāja, vai pētījums ir pierādījis, 
ka jaunās metodes ir efektīvākas. 
Eksperte norādīja, ka esot vēlēju-
šies noskaidrot, ko skolotājs ie-
mācās, ja strādā ar šādām meto-
dēm, fokusējoties uz jaunā satura 
ieviešanu, savukārt uz jautājumu, 
ko nozīmē jaunais saturs, atbildē-
ja: „Tā ir pieeja, kā skolotājs māca 

sākumskolas skolēnam jautāt. 
Daudzi skolotāji bija pārsteigti, 
ka to vispār var mācīt, tāpat kā 
mācīt veidot modeļus u. tml.”

trūkst vienotas izpratnes
LU Starpnozaru izglītības ino-

vāciju centra pētniece Mg. math. 
Līga Čakāne analizēja kopīgo un 
atšķirīgo Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas (ESAO, 
Organisation for Economic Co-ope-
ration and Development – OECD) 
starptautiskajā skolēnu novērtēša-
nas programmā (The Programme 
for International Student Assess-
ment – PISA) un valsts pārbau-
dījumos dabaszinātnēs un ma-
temātikā, norādot, ka, salīdzinot 
ar citām valstīm, Latvijas skolēnu 
vidū ir izteikti mazs skaits jaunie-
šu, kuri uzrāda gan ļoti zemu, gan 
augstu sniegumu.

Tika mēģināts saprast, ko mēra 
valsts pārbaudes darbos un cik 
dziļa domāšana un kognitīvā dar-
bība skolēniem ir nepieciešama, 
lai atrisinātu konkrētus uzdevu-
mus; vērtēti diagnosticējošie dar-
bi matemātikā un dabaszinātnēs 
un piloteksāmenu rezultāti; ska-
tīta nozīmīga prasme – kā 9. kla-
ses skolēni prot lasīt grafikus, vai 
parādās starpdisciplinaritāte jeb 
pārnesums.

Valsts pārbaudes darbu pro-
grammā Valsts izglītības satura 
centrs (VISC) ir definējis savus 
indikatorus un vērtēšanas kritē-
rijus – kas skolēniem ir jāzina un 
jāprot, lai izpildītu uzdevumus.

„Salīdzinot PISA un VISC ap-
rakstus, parādās diametrāli pretēja 
pieeja gan tam, ko pretendē mē-
rīt, gan tam, ko – vērtēt. Parādās 
pretruna, ko apgalvo autori un 
kas cilvēkam ir jāvar un jāprot, 
jādemonstrē pārbaudes darbā, tas 
ir, kā skolēns no atsevišķiem ele-
mentiem veido pārnesi un nonāk 
pie kompleksuma, kā no zināmas 
situācijas nonāk jaunā situācijā,” 
stāstīja L. Čakāne un klātesošajiem 
demonstrēja, kas ir izlasāms VISC 
mājaslapā, proti, ka diagnosticējo-
šais darbs pretendē mērīt diezgan 
augsta līmeņa kognitīvās darbības, 
taču pētnieki, izvērtējot valsts pār-
baudījumu uzdevumus un to, cik 
testa elementu atbilst katram kon-
krētajam līmenim, ir secinājuši, ka 
augsto 4. līmeni pat nepretendē 
mērīt. „Tas liecina, ka ir jānonāk 
līdz vienotai izpratnei. Pagaidām ir 
problēmas arī ar aprakstu – snie-
guma indikatoriem un vērtēšanas 
kritērijiem. No vienas iestādes 
(VISC) skolas virzienā tiek raidītas 
divas pilnīgi pretējas informācijas 
plūsmas – standarta un dokumen-
tu līmenī, ka vajag mācīt prasmes, 
bet pārbaudījumos mēra kaut ko 
citu. Skolotājs ir izmisumā, jo ne-
zina, kā rīkoties,” uzsvēra L. Ča-
kāne. Viņasprāt, skolotājs, lasot 
šos aprakstus un kritērijus, saņem 
aplamu ziņu par mācīšanās mērķi 
un veidu, kā tai ir jānotiek.

L. Čakāne secināja, ka skolotāji 
mācību procesā izvēlas tāda kog-
nitīvā līmeņa uzdevumus, kādi ir 
pārbaudes darbos, un ir pārlieci-
nāta – ja netiks paaugstināts kog-
nitīvais līmenis pārbaudes darbos, 
pozitīvu izmaiņu nebūs. Viņa no-
rādīja, ka arī mācību literatūrā var 
sastapties ar uzdevumiem, kuros ir 
nepieciešamas ļoti šauras, atdalītas 
parādības, kas nav pat saistītas sis-
tēmā un sakarībās.

„Tas, ka skolēni netiek galā ar 
dziļāku līmeni, kur ir jāpāriet uz 
jaunām situācijām, liecina, ka vi-
ņiem trūkst šāda veida pieredzes, 
jo to negūst ne mācību procesā, ne 
no mācību grāmatām. Jādomā, kā 
palīdzēt skolotājiem ar labās prak-
ses piemēriem,” uzskata pētniece. 
Tā kā kritēriji ir ļoti vispārīgi, eks-
perti esot konstatējuši, ka skolotāji 
paveikto vērtē ļoti atšķirīgi un arī 
neprecīzi, trūkst objektivitātes.

Profesors A. Broks ir pārlieci-
nāts, ka vispirms ir jāceļ skolotāju 
zināšanu un prasmju līmenis, jo 
viņi nespēj radoši veidot priekšme-
tu programmas, bet gaida gatavus 
piemērus. LU profesore Dr. paed. 
Rudīte Andersone norādīja, ka no 
izglītības zinātņu moduļa nesen 
esot izslēgta iespēja pašiem radīt 
programmu, jo būs konkrēti parau-
gi, pēc kuriem strādāt. 
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Jaunais saturs liks arī 
skolotājiem mācīties no jauna
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 Lu starpnozaru izglītības ino-
vāciju centra vadošā pētniece 
dr. math. ilze france.

FOTO: Artūrs Kalniņš

Lu starpnozaru izglītības ino-
vāciju centra pētniece Mg. math. 
Līga Čakāne.Gada laikā 

sešās darbnīcās 
skolu komandas 
izvēlējās apgūt kādu 
no mācāmajām 
prasmēm, piemēram, 
modelēšanu, 
tehnoloģisku 
problēmu risināšanu, 
jautāšanu, pētījumu 
veidošanu, sakarību 
veidošanu.
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nezina, kā rīkoties.





2017. gada 9. februāris    www.izglitiba-kultura.lv 2017. gada 9. februāris     www.izglitiba-kultura.lv

Tās Mākslas skolas audzēkņi 
sadarbībā ar novada uzņēmējiem 
tika radījuši, gatavojoties pasāku-
mam, bet uz mēles Madonas stās-
tu aizraujoši un profesionāli izcēla 
bērnu un jauniešu centra pulciņa 
„Defilē” audzēknes, mūsdienu deju 
grupa „Aliens” un iekštelpu skeit-
parka jaunieši.

Ķert un krāt iedvesmu
Madonas kultūras namā darbs 

un idejas kūsā: uz lielajā zālē izbū-
vētās mēles, režisores Ināras Ca-
kules un pasākuma vadītāju jauno 
aktieru Elīnas Vaskas un Kaspara 
Brūveļa izrīkoti un atbalstīti, mo-
des skates uznācieniem gatavojas 
jaunie dizaineri un viņu modeļi, 
kas līdz mielēm var izjust desmit-
kārtēju atkārtošanu, tomēr allaž ar 
domu, ka šoreiz izdosies vislabāk; 
konferenču zālē un prezentācijas 
stendos Jaņa Rozentāla Mākslas 

vidusskola, Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskola „Saules skola”, 
Rēzeknes Mākslas un dizaina vi-
dusskola, Ogres tehnikums (OT), 
Rīgas Dizaina un mākslas vidus-
skola (RDMV), Rīgas Mākslas 
un mediju tehnikums (RMMT), 
Valmieras Mākslas vidusskola un 
Rīgas Stila un modes profesionālā 
vidusskola vizuāli un atraktīvi in-
formē par savu skolu darbu, pro-
grammām, iestājeksāmenu norisi, 
prasībām; apmeklētāji, lielākoties 

Latvijas profesionālās ievirzes iz-
glītības mākslas skolu audzēkņi 
no Jēkabpils, Cēsīm, Gulbenes, 
Smiltenes, Skrīveriem, Ērgļiem, 
Madonas u. c. Vidzemes vietām, 
gūst ierosmes radošajās foto, video, 
grafiskā dizaina, modes, 3D skene-
ra demonstrācijas darbnīcās.

Interesenti tiekas ar modes 
māksliniecēm Baibu Ladigu-Ko-
bajaši (Kobayashi) un Ēriku Ru-
diku. B. Ladiga-Kobajaši ilgāku 
laiku ir dzīvojusi Šanhajā, no-
darbojas ar modes ilustrāciju un 
ir modes zīmola „Baiba Ladiga” 
īpašniece. Viņas dizainētos tērpus 
dienas gaitā vērojam E. Vaskas un 
K. Brūveļa demonstrācijā un emo-
cionālajā piepildījumā. Savukārt 
jaunā modes dizainere Ē. Rudika, 
zīmola „Vaskala” īpašniece un TV 
raidījuma „Rīgas stila pavēlnieks” 
dalībniece, ir pirmās Madonā or-
ganizētās dizaina dienas (2015) 
modes skates konkursa tērpu au-
tore un balvas ieguvēja.

Lielākajā daļā radošo darbnī-
cu, ko piedāvā OT, tiek darbinātas 
tehnoloģijas, demonstrējot klik-
šķu un pieskārienu maģiju, kuru, 
protams, vada cilvēka idejas un 
prāts, bet Madonas Mākslas skolas 
audzēkni Līvu Vanagu sastopu in-
terjera darbnīcā, kur katrs pats var 
iekārtot savu sapņu telpu. „Izlasīju 
afišu, un man likās interesanti būt 
te. Es veidoju savu sapņu istabu. 
Mācos mākslas skolā, mājās daudz 
zīmēju – visas sienas ir ar maniem 
zīmējumiem. Ļoti gaidu modes 
skati – gribu redzēt tērpus. Man 
pašai arī ir ieceres apģērba jomā, 
taču vēl neesmu tās īstenojusi,” 
stāsta Līva, apstiprinot, ka šāda 
diena var pamudināt izvēlēties nā-
kotnes nodarbošanos, tomēr viņa 
pati vēl neesot izlēmusi.

Interjera dizaina darbnīcu vada 
OT 4. kursa audzēknes Kristiāna 
Berģe un Laila Ūrmane. Jaunietes, 
viena otru papildinot, stāsta, ka in-
teresentiem palīdz atlasīt un saska-

ņot dažādus interjera elementus 
(mēbeles, lampas, aizkarus u. c.) 
un ka nākotnē gribētu turpināt da-
rīt ko ar mākslu, ar interjera dizai-
nu saistītu. Ko var gūt šādā dienā? 
„Ir svarīgi salīdzināt savu skolu ar 
citām skolām, novērtēt, ko dara 
citi. Iejusties skolotāju lomā. Tas 
ir grūti! Pārliecināties, ko gribi vai 
negribi,” viņas uzskaita ieguvumus. 
Aizrunājamies par vēlmi darīt pa-
šam – griezt, līmēt, veidot, un jau-
nietes atzīst, ka „3., 4. kursā mūsu 
profesijā lielākā daļa darba ir pie 
datora, tāpēc datori jau ir apnikuši”, 
bet ka bērnus vairāk piesaistot tieši 
datorprogrammas – reti kuram ir 
interese strādāt ar savām rokām.

dizains – tūkstošveidis
Aktīvā diena vainagojas ar mo-

des skati, uz ko parādīt savas kolek-
cijas dizaina balss ir sasaukusi jau-
nos apģērba dizainerus no mākslas 
vidusskolām un tehnikumiem.
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Ja apstāsimies savā virzībā – zaudēsim
Turpinot uzrunāt no jauna uz-

celto un renovēto profesionālo 
izglītības iestāžu vadītājus, šajā nu-
murā stāstām par notiekošo Lie-
pājā un Smiltenē.

Liepājā apgūs 
3d printeru iespējas
Profesionālās izglītības kom-

petences centra (PIKC) „Liepājas 
Valsts tehnikums” direktors Agris 
Ruperts ir pārliecināts, ka skola vi-
sos laikos ir bijusi zināšanu, kultū-
ras avots, tādēļ tai vajadzētu vien-
mēr būt soli priekšā gan formas, 
gan satura ziņā, bet, viņaprāt, līdz 
šim tas tā diemžēl nav bijis. A. Ru-
perts augstu novērtē iespēju ar 
Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da (ERAF) līdzfinansējumu veikt 
PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” 
rekonstrukcijas projektu – rezul-
tātā Liepājā ir izveidota viena no 
modernākajām profesionālās izglī-
tības iestādēm valstī.

„Jaunieši novērtē mūsu dar-
ba rezultātus, un novērojam, ka 
skolas audzēkņiem rūp vide, kurā 
viņiem ir iespēja apgūt teorētiskās 

un praktiskās zināšanas izvēlētajā 
profesijā. 2016. gada uzņemšanas 
rezultāti pierāda to, ka Liepājā 
esam atguvuši tos rādītājus, kādi 
bija pirms rekonstrukcijas uzsāk-
šanas: proporcija starp jauniešiem, 
kuri pēc pamatskolas beigšanas 
izvēlas vai nu vispārīgo vidējo iz-
glītību, vai profesionālo izglītību, 
atkal tuvojas attiecībai 50 pret 50. 
Mēs pat nevarējām uzņemt visus, 
kuri vēlējās turpināt izglītību teh-
nikumā – apmēram 50 jauniešiem 
nācās atteikt,” stāsta direktors.

Atbildot uz jautājumu, kā peda-
gogi paaugstina savu kvalifikāciju, 
A. Ruperts norāda, ka pedagogu 
profesionālā pilnveide ir sistemā-
tisks process. Pedagogi izmanto 
dažādus profesionālās pilnveides 
pasākumus, un tādi tiek organizēti 
arī tehnikumā. Direktors informē: 
„Tuvākajā laikā sadarbībā ar Mašīn-
būves un metālapstrādes rūpniecī-
bas asociāciju organizēsim kursus 
tehnikuma pedagogiem darbam 
ar programmu „SolidWorks”. Šajās 
mācībās piedalīsies ne tikai mūsu 
pedagogi, bet arī tehnikuma sadar-
bības partneru – metālapstrādes 
uzņēmumu – darbinieki.”

Kas izdodas labi un kas varbūt 
ne tik labi, realizējot duālo izglītī-
bu? „Esam pašā ceļa sākumā, lai 
gan jau gandrīz 10 gadus esam 
sadarbojušies ar Liepājas autoser-
visiem, kur mūsu jaunieši vienu 
dienu nedēļā devās praksē, pat vēl 
nezinot tādu terminu kā „duālā 
izglītība”. Sabiedrībā šāda veida 
pieeja profesionālajā izglītībā – ne 
uz skolu, bet darba vidē balstīta – ir 
jauna un maz zināma. Ir jāveic ļoti 
liels izskaidrošanas, informēšanas 
un pārliecināšanas darbs,” atzīst 
A. Ruperts. 2016./2017. mācību 
gadā tehnikumam jau ir izdevies 
izveidot ļoti labu sadarbību ar to 
nozaru uzņēmumiem, kuriem ga-
tavo speciālistus. Patlaban 45 au-

dzēkņi apgūst izvēlēto profesiju 
šādās specialitātēs: ēdināšana un 
viesmīlība (5), mehatronika (3), 
autotransports (19), loģistika (18).

Nākamajā mācību gadā tiek 
plānots ievērojams jaunuzņemto 
audzēkņu skaits: valsts budžeta 
finansētajās grupās – 423 (17 gru-
pu) un Eiropas Sociālā fonda jau-
niešu garantijas programmā – 62 
(4 grupas).

Vaicāts, vai būs arī kādi jaunu-
mi, kurus vēlas atklāt, A. Ruperts 
saka: „Ja apstāsimies savā virzībā – 
zaudēsim. Tādēļ nemitīgi meklē-
jam jaunas iespējas, jaunus darba 
paņēmienus un metodes. Pedago-
gam un izglītības iestādei ir jāstrā-
dā tā, lai vienmēr sniegtu jaunie-
šiem nedaudz vairāk nekā sociālie 
tīkli. Ir jāsniedz informācija, kura 
ir patiesa, uz faktiem un jaunāka-
jiem nozares sasniegumiem bals-
tīta. Tuvākais, ko esam iecerējuši 
veikt, – 3D printeru iespēju izman-
tošana un to lietošana tehnikumā 
apgūstamajās specialitātēs. Peda-
gogiem tiks organizētas mācības šo 
iekārtu lietošanā, programmēšanā, 
lai pēc tam varētu sniegt mūsu jau-
niešiem informāciju un prasmes šo 
iekārtu izmantošanā jebkurā viņa 
izvēlētajā nozarē.”

profesionālā 
izglītība atdzimst
„Sabiedrībā labā nozīmē radi-

kāli mainās priekšstats par profe-
sionālo izglītību un vairs netiek 
runāts par „profenēm” u. tml. 
Tās ir modernas profesionālās 
izglītības iestādes ar labu mācī-
bu bāzi. Par to liecina arī fakts, 
ka pērn, 1. septembrī, mācīties 
gribētāju bija par 15 % vairāk, 
nekā varam uzņemt. Valsts no-
stāja, no savas puses ieguldot 
zināmu finansējumu, manuprāt, 
ir attaisnojusies, jo profesionālā 
izglītība atdzimst,” secina Smilte-

nes tehnikuma direktors Andris 
Miezītis.

Tikai Smiltenes tehnikumā ir ie-
spēja apgūt veterinārārsta asistenta 
specialitāti, tādēļ interesenti brauc 
no visas Latvijas. Liela interese ir 

par ceļu būves profesijām. Uzņemt 
tikai labākos varēja arī ēdināšanas 
un viesnīcu pakalpojumu nozarē.

A. Miezītis norāda, ka daudzi 
jaunieši tikai pēc vidusskolas iz-
prot, kādu profesiju vēlas apgūt, 
un ir gandarīti par iespējām mā-
cīties, izmantojot jauniešu garan-
tijas programmas. „Jaunieši 17–
29 gadu vecumā tādējādi ātrāk var 
apgūt profesiju un uzsākt darba 
gaitas. Patlaban tiek plānoti jauni 
noteikumi un idejas tālākizglītībai 
tikai ar 25 gadu vecumu, bet, ma-
nuprāt, nebūtu pareizi pārtraukt 
arī līdzšinējo programmu,” uzsver 
tehnikuma direktors.

Jautāts par pedagogu sagatavo-
tību, A. Miezītis neslēpj, ka ir arī 
problēmas: „Nav viegli skolotāja 
darbam piesaistīt vīrieti inženieri, 
kurš, piemēram, nākamajiem ceļu 
būves speciālistiem varētu mācīt 
tehniskos priekšmetus, jo vēl ar-
vien nevaram nodrošināt līdzvērtī-

gu atalgojumu. Mēģinām uzrunāt 
absolventus un mudināt turpināt 
studijas tādās augstskolās kā Rīgas 
Tehniskā vai Latvijas Lauksaimnie-
cības universitāte, tā ka risinājumus 
vēl arvien meklējam.”

Atbildot uz jautājumu, kā iz-
dodas realizēt duālo izglītību, teh-
nikuma direktors atzīst, ka ERAF 
projekti ir ļāvuši nodrošināt mācī-
bu bāzi un iegādāties augsta līmeņa 
tehnoloģijas, kādu nav pat tuvējos 
ražošanas uzņēmumos. „Duālo iz-
glītību, manuprāt, vieglāk realizēt 
ir Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Vents-
pilī, kur atrodas lielie uzņēmumi. 
Mēs mēģinām iet pretējā virzienā 
un aicinām uzņēmumu speciālis-
tus mācīt mūsu audzēkņus, izman-
tojot savu pieredzi un tehnikuma 
bāzi. Tādā veidā esam organizējuši 
meistarklases, taču tas nenotiek 
regulāri,” stāsta A. Miezītis un pie-
bilst, ka 2018. gadā plānotais SAM 
8.5.1. projekts, kurā ir paredzēts 
palielināt kvalificētu profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņu skaitu 
darba vidē balstītās mācībās vai 
mācību praksē uzņēmumā, vairāk 
esot iecerēts darba devēju interesēs 
un izglītības iestāžu iesaiste finan-
siāli nav līdzvērtīga.

Nākamajā mācību gadā tehni-
kumā un tā struktūrvienībā Alsvi-
ķos kopumā uzņems 275 audzēk-
ņus. Tiek izstrādāta arī jauna iz-
glītības programma hidrobūvju 
tehniķu (meliorācija) sagatavoša-
nai. „Varbūt joprojām valda zi-
nāms stereotips pieņēmums par 
tādu profesiju kā lopkopības teh-
niķis, jo ir dzirdēti atzinumi, ka 
tas saistās ar gumijas zābakiem 
un mēslu dakšām. Veiksmīgāks 
apzīmējums varētu būt „fermeris”, 
kas raisa atbilstīgākas asociācijas 
un tuvina specialitātes būtībai,” 
stāsta A. Miezītis, izsakot cerību, 
ka varbūt radīsies lielāka interese 
arī par šo iespēju. 
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Dizaina balss pulcina Madonā
Turpinājums no 1. lpp. 
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pikc „Liepājas valsts tehnikums” 
direktors agris ruperts.

FOTO: Guntis Viļums

smiltenes tehnikuma direktors 
andris Miezītis.

Turpinājums 8. lpp. 

Būs jaunas 
profesijas, un tur 

varēs palīdzēt tikai 
radošās industrijas, 
radošie prāti, tāpēc, 
domāju, ir būtiski 
mācīties ieraudzīt 
neredzamo.
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Madonas kultūras nama zāle 
ir pārpildīta, jo konkursskati vēro 
ne tikai sabraukušie mākslas skolu 
audzēkņi un viņu pedagogi, bet 
arī madonieši un apkārtējo no-
vadu interesenti. Madonas nova-
da pašvaldības izglītības nodaļas 
vadītāja Solvita Seržāne skates 
sākumā uzsver: „Dizainam ir tūk-
stoš veidu. Man šķiet, tā ir joma 
ar vislielāko nākotnes potenciālu, 
ko mēs varbūt tikai sākam apzinā-
ties. Joma, kas komerciju padara 
mākslinieciskāku un mākslu – 
komerciālāku. Lai runā dizains!”

Žūrija – tās priekšsēdētāja Lat-
vijas Mākslas akadēmijas Dizaina 
nodaļas docente Aija Freimane, 
B. Ladiga-Kobajaši, Ē. Rudika, TV 
raidījuma „Rīgas stila pavēlnieks” 
laureāte stiliste Inga Zaharova un 
dizainers Aigars Noviks – pieteik-
tās modes kolekcijas vērtē saskaņā 
ar izstrādātajiem kritērijiem (tēr-
pu, kolekcijas tehniskais izpildī-
jums, sarežģītība un krāsu izvēle, 
tērpu, kolekcijas stila vienotība, 
atbilstība tēlam un stilam, tērpu, 
kolekcijas oriģinalitāte), bet publi-
ka ļaujas sajūtām un emocijām.

Visi dalībnieki saņem pateicī-
bas rakstu un mazas diegu spolī-
tes atmiņai par šo dienu, bet uz-
varētāji balvā iegūst dizaina balss 
dienas simbolu – skaistu zelta, 
sudraba vai bronzas krāsas diegu 
spoli, kam kā rotācijas ķermenim 
ir ne tikai praktiska, bet arī sim-
boliska jēga. K. Šulce cer, ka tās 
izraisītā rotācijas kustība jaunos 
dizainerus aiznesīs tālu pasaules 
ceļos, palīdzēs gūt atzinību par 
savu veikumu un atgriezties Latvi-
jā un Madonā. Naudas balvas pa-
sākumam nodrošina Pētera Avena 
labdarības fonds „Paaudze”, tiek 
pasniegtas arī simpātiju balvas. 
Profesionālā žūrija, savstarpēji 
izstrīdējusies par skatē redzēto, 
izsaka gan kritisku vērtējumu, gan 
vēlējumus turpmākajam darbam, 
savukārt jauniešu žūrija apbalvo 
savu simpātiju kolekcijas.

pamati un ideju svaigums
A. Noviks modes skates no-

slēgumā jauniešiem atgādināja, 
ka dizains – tas nav tik vienkārši, 
ir nepieciešama liela intelektuālā 
bagāža, un aicināja šo bagāžu 
veidot un būt gudriem. Pasā-
kums „Dizaina balss Madonā” 
bija viena no gudrības krāšanas 
iespējām, un par to, kā tas visām 
pusēm ir izdevies, stāsta dizaina 
dienas iniciatore K. Šulce.

Par ko ir gandarījums, no-
slēdzoties otrajai dizaina die-
nai Madonā?

Par to, ka cilvēkiem ir interese, 
ka ir tik daudz skatītāju, audzēkņu 
no profesionālās ievirzes skolām. 
Ir prieks, ka mākslas un dizai-
na skolas neatteica un ieplānoja 
braucienu pie mums. Ceram, ka 
arī viņiem bija kāds ieguvums.

Kas interesē jauniešus, ar 
ko viņus var aizraut?

Jauniešus interesē daudz kas: 
modernās tehnoloģijas, bet sais-
ta arī krāsas un zīmulis, kas, do-
māju, nekad neizies no modes, jo 
viss jau sākas ar pamatiem, tra-
dīcijām. To redzējām arī modes 
skatē – skolu rokrakstus, vēsturi, 
pedagogu neatlaidību un prasī-
bas, kas norūda jauno paaudzi.

Kādu nākotni redz jaunieši, 
kuri darbojas mākslas laukā?

Jaunieši mazāk pieķeras kon-
krētai vietai, notikumiem, ir mo-
bilāki, saista sevi ar ārzemēm – 
skatās pasaules virzienā. Skolotā-
jiem nav viegli tikt līdzi, vien var-
būt jauniešiem vairāk ir jāuzticas 
arī pieaugušajiem. Būs jaunas 
profesijas, un tur varēs palīdzēt 
tikai radošās industrijas, radošie 
prāti, tāpēc, domāju, ir būtiski 
mācīties ieraudzīt neredzamo.

Kas visnozīmīgākais bija pe-
dagogiem – pēc žūrijas runām 
šķita, ka ir jaušama kāda iesīk-
stēšana, atkārtošanās, pasaules 
tendenču nezināšana u. tml.?

Tā vairāk ir žūrijas kompe-
tence. Man, projekta autorei, bija 
gandarījums pasniegt balvas. 
Būtu vēlējusies, lai to ir pēc iespē-
jas vairāk – lai prieks un ganda-
rījums ir visiem. Bet citreiz iegu-
vumi nāk arī caur zaudējumiem, 
kas spēj dot grūdienu, enerģiju, 
vēlmi sevi pierādīt, neapstāties. 
Nekļūt iedomīgam, bet turpināt 

strādāt, jo darbs ir visa pamatā – 
un tā ir vispārzināma neapgāža-
ma patiesība.

Vai skolotāji būtu pie tā vainī-
gi? Domāju, ka ne. Ir gan talanti, 
gan Dieva doti uzdevumi, kas 
katram ir jāpaveic, gan idejas, 
kuras mūs apciemo un uzrunā. Ja 
vēl ir pedagogs, kurš atbalsta, da-
lās profesionālajos noslēpumos, 
sniedz konstruktīvu kritiku un ir 
nepiekāpīgs prasībās, aug jaunas 
personības, dumpinieki, pasau-
les glābēji, romantiķi un skais-
tummīļi. Tas, ka skolotāji labā 
nozīmē ir pelnījuši braukt uz ār-
zemēm un iedvesmoties, – tā gan 
ir apsveicama doma, bet vienmēr 
atduras arī pie finansēm. Tur ir 
jādomā jau citos līmeņos, ne jau 
skolotājs ir vainīgs.

Kādas ir ieceres turpmāka-
jam darbam? Kam vairāk jā-
velta uzmanība?

Katra reize nāk ar saviem 
pārbaudījumiem. Kļūdas zinām 
paši – tās mūs uzrunā brīžos, 
kad organizācija nav bijusi tik 
veiksmīga. Visam ir nepieciešami 
cilvēku, laika un naudas resursi. 
Paldies visiem palīgiem un at-
balstītājiem! Iespējams, nākotnē 
dienu varētu plānot citādi, kon-
kursu sākt ātrāk, varbūt tā varētu 
notikt nedēļas nogalē, lai varam 
justies mierpilnāk un atbrīvotāk. 
Domāju, ka pirms konkursa ne-
būtu nepieciešama tērpu atlase – 
tieši lielā dažādība ir tas labākais. 
Un ne jau visiem skatītājiem pa-

tika tikai apbalvotie tērpi, cilvēki 
vēl ilgi sarunājās par griezumiem, 
audumu krāsu salikumiem, par 
to, ka tieši šis modelis ir sapņu 
kleita, blūze vai mētelis.

Paldies visiem, jo visi esam ie-
dvesmoti no jaunības skaistuma, 
jauniešu varēšanas un ideju svai-
guma! 

8 profesionālā izglītība

Dizaina balss pulcina Madonā
Turpinājums no 7. lpp.

Jaunieši mazāk 
pieķeras 

konkrētai vietai, 
notikumiem, ir 
mobilāki, saista sevi 
ar ārzemēm – skatās 
pasaules virzienā. 
Skolotājiem nav 
viegli tikt līdzi, vien 
varbūt jauniešiem 
vairāk ir jāuzticas arī 
pieaugušajiem.
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daudz simpātiju izpelnījās rdMv 3. kursa audzēkņu grupas kolek-
cija „daba baltā”.

FOTO: no Madonas Mākslas skolas arhīva

ot audzēknes diānas stoļerovas kolekcijai „dark radiance” – 
2. vieta avangarda tērpa kategorijā.

FOTO: no Madonas Mākslas skolas arhīva

1. vieta avangarda tērpa kategorijā – rdMv audzēkņa džeima Mie-
ža kolekcijai „dumpinieks bez iemesla”.

FOTO: no Madonas Mākslas skolas arhīva

rMMt audzēknes Lauras biršas kolekcija „concrete” ieguva 1. vie-
tu dizaina tērpa kategorijā.
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Degt par nākamajām paaudzēm

Rīgas Juridiskās augstskolas ba-
kalaura programmas „Tiesības un 
bizness” studente Linda Klimanova 
nesen atgriezās no programmas 
„Erasmus+” apmaiņas studiju se-
mestra Nīderlandē. Mūsu saruna – 
par vērtībām, ko pamazām krāt, 
par cilvēku un vides atšķirībām un 
iespējām, kas ir jāizmanto.

Tavs izglītības ceļš ir diez-
gan līkumains. Kas tevi ir vir-
zījis?

Vispirms jau man pašai vien-
mēr ir gribējies izzināt un uzzināt, 
piemēram, kā spēlēt mūzikas in-
strumentu, kā gleznot utt. Neesmu 
bijusi starp tiem, kuri sasniedz vis-
augstākos rezultātus, piemēram, 
mūzikas skolas eksāmenos vien-
mēr uztraucos, bet mani interesē 
ļoti dažādas dzīves jomas. Vecāki 
mani arvien ir atbalstījuši. Viņi 
mani neierobežoja, bet pamanīja, 
ka vēlos darboties un attīstīties, 
tāpēc varēju pievērsties tam, kas 
mani interesē. Un, jo vairāk daru, 
jo vairāk atveros lietām un notiku-
miem. Veidojas plašāks skatījums.

Vēl – satiktie cilvēki un nejau-
šības. Visu nevar paredzēt un sa-
plānot, vienmēr paliks 2–3 %, par 
ko neiedomāsies. Un tie var būt iz-
šķirīgi! Gribēju stāties Rīgas Stra-
diņa universitātē (RSU). Satiku 
cilvēkus, kuri ieinteresēja. Likās, 

ka ir tik labi zināt, kas notiek cilvē-
ka ķermenī, palīdzēt citiem. Galu 
galā veselība ir viena no svarīgāka-
jām vērtībām, tātad zināšanas par 
to ir zināma priekšrocība. Kad ne-
iestājos, šķita, ka Rīgas Tehniskajā 
universitātē (RTU) pastudēšu tikai 
gadu, vēlāk – ka pēc RTU došos 
vēlreiz stāties RSU.

Bet tagad tu studē tiesības – 
nevis medicīnu vai dizainu…

Pašlaik jurisprudencē man no-
der radošais piegājiens, ko esmu 
attīstījusi iepriekšējās studijās. Viss 
loģiskais un taisnais – tas ir vien-
kārši, bet, līdzko parādās alterna-
tīvas, riskantas situācijas, ir vaja-
dzīga radošāka pieeja. Dzīve taču 
ir tik mainīga! Praktiski strādājot, 
tā nebija tikai mehāniska šūšana, 
bet domāšanas attīstīšana. Tomēr 
vienubrīd šā radošā man bija par 
daudz – sapratu, ka vajag attīstīt 
otru pusi. Vienmēr esmu bijusi 
aktīva, izmantojusi visas iespējas. 
Protams, ir jāizvērtē, bet ir svarīgi 
būt atvērtam.

Ko nozīmīgu ieguvi no di-
zaina studijām RTU?

3. un 4. kurss bija izaicinošs, 
emocionāli grūts – radošā indus-
trija izsūc, izdzer. Ja vēlies ko labu 
detalizēti izdarīt, tu topi ļoti iztuk-
šots. Šķiet, kas tad tur – māksla… 
Bet emocionāli ir grūti. Ja vēlies ar 
savu veikumu ko pavēstīt sabiedrī-
bai, ja ir vēlme izglītot citus, tas ir 
liels darbs. Tas ir mans mantojums 
no vecākiem: ja ko dari, izdari, cik 
rūpīgi un labi vien vari, tā, lai pašai 
prieks, piepildījums.

Pēdējai kolekcijai universitātē 
tika nosaukta tēma, kurai jāpa-
kļaujas. Man gribējās iet ārpus 
rāmja, lai kolekcija atšķiras un 
ir ar vēstījumu, lai mani sadzird. 
Sāku interesēties par aktuālajām 
problēmām modes nozarē – ātro 
modi jeb fast fashion, un šī tēma 
mani aizrāva, ievilka. Tā mani arī 
sadusmoja un skumdināja par to, 
kāda netaisnība valda pasaulē. 
Patērētāji tiek maldināti, aicināti 
iegādāties lētu apģērbu ar aktuālu 
dizainu, bet zemu kvalitāti, ne-
apzinoties, ka par to maksā kāds 
cits, piemēram, šuvēja Kambo-
džā, saņemot neatbilstīgu algu 
par padarīto. Gribēju domāt par 

ilgtspēju, nevis ražot vairāk. RTU 
sākumā bija skeptiska attieksme, 
ka kolekciju gribu veidot no lie-
totiem, savāktiem džinsiem. Jutu 
vajadzību pastāstīt, ka no tiem var 
pagatavot skaistus tērpus, ko var 
nēsāt, ar ko var izcelties. Augst-
skolā tas bija kaut kas jauns un 
eksperimentāls, jo tika mācīts, 
kā precīzi piegriezt no auduma 
baķa, bet mani ierobežoja savāk-
tie džinsi, to krāsas. Tas bija vesels 
darbietilpīgs pētījums, kam vaja-
dzēja lielu apņēmību, nepadoša-
nos. Atbalstīja draugi, kursabied-
ri. Cilvēki džinsos atstāja zīmītes: 
„Paldies, ka Tu to dari!” Tas ļoti 
uzlādēja. Līdz pat skatei bija grūti: 
kā reaģēs, vai atbildīs ekspektāci-
jām, vai vispār laidīs uz mēles… 
Taču bija panākumi. Ar abām 
vadītājām noslēgumā raudājām. 
Tā bija savstarpēja uzticēšanās. 
Bakalaura darbu, kurā izstrādāju 
savu metodiku, aizstāvēju izcili.

Vai šī tēma arī aizveda tevi 
līdz pašreizējām studijām?

Jā, tā bija. Visu laiku vācu in-
formāciju par ilgtspējīgu modi. 
Kāpēc mūs tik viegli ietekmē mār-
ketings, zemas cenas, lēti audumi? 
Cilvēki uzķeras uz mārketinga 
makšķeres, nedomā paši, viņiem 
šķiet, ka ir iegādājušies ko labu… 
Taču audumu tīri tehnoloģiski 
var uzaust tā, lai tas ātrāk nodilst. 
Visvairāk mani aizkustināja tas, 
kādos darba apstākļos un cik ne-
aptverami daudz tiek saražots šis 
„lētais” apģērbs, cik pelna indus-
trijas nozīmīgākie zīmoli un cik 
liels piesārņojums tiek nodarīts 
dabai. Kad pirms dažiem gadiem 
Bangladešā sabruka rūpnīca, kurā 
strādāja vairākas apģērba ražoša-
nas kompānijas, gāja bojā vairāk 
nekā tūkstotis cilvēku un atklājās, 
cik nožēlojami ir bijuši viņu darba 
apstākļi, bet, piemēram, zīmola 

„Zara” īpašnieks ir starp pasaules 
bagātākajiem cilvēkiem…

Un tas tevi no skaistās modes 
pasaules izdzina realitātē…

Tas mani pamodināja. Man ir 
instinkts aizstāvēt vājākos. Sapratu, 
ka ar to, kas man patīk, mani aiz-
rauj, es varētu šo pasauli padarīt 
labāku, dzīves beigās apliecinot, ar 
ko esmu aizpildījusi savu dzīvi. Jā, 
es to gribu darīt.

Tev ir laba valoda, pat neti-
piski šodienas studentiem, kaut 
gan tava ikdiena paiet angļu 
valodas vidē.

Paldies! Laikam ir jāpiekrīt kā-
das paziņas teiktajam, ka, padzī-
vojot citur, dzimtā valoda attīrās 
no visa liekā, no ikdienas nevērīgā 
uzslāņojuma.

Ar ko nesenajās studijās Nī-
derlandē papildinājās tavs pa-
saules redzējums?

Pieteikšanās vien bija izaicinā-
jums; bija konkurss, tāpēc esmu 
gandarīta. Man bija interesanti, kā 
dzīvo, ko domā, kā aizpilda laiku 
cilvēki Nīderlandē. Nesaprotu, kā-
pēc Latvijā mēs, būdami tik attīstīti, 
strādīgi, godprātīgi, maz smaidām, 
maz sarunājamies, mazā ciemā 
nesveicināmies… Nīderlandieši 
neuztraucas, ja pie veikala kases 
ir jāaizkavējas pāris minūšu ilgāk, 
labprāt parunājas. Visi runā angļu 
valodā, ir atsaucīgi, izpalīdzīgi, ie-
cietīgi. Ir tik svarīgi iziet no mājas 
ar labām domām, un varbūt tavs 
smaids cita cilvēka dienu padarītu 
labāku.

Ļoti patika, kā Nīderlandē šķi-
ro atkritumus: papīrs, plastmasa, 
stikls, organiskie atkritumi. Ja ne-
tiek šķirots, ir jāmaksā sods.

Akadēmiskajā ziņā līmenis bija 
līdzīgs. Atšķirības? Lielāka univer-
sitāte – 12 000 studentu. Augstākas 
prasības, piemēram, eksāmens ir 
nolikts, ja ir iegūtas 5 vai 6 balles 
(Rīgā pietiek ar 4), savukārt 9 ir ļoti 
jāizpelnās, bet iegūt 10 ir gandrīz 
neiespējami.

Man bija būtiski nonākt situā-
cijā, kad esmu viena un viss jāri-
sina pašai. Emocionāli bija grūti 
aizbraukt, jo vienmēr man blakus 
ir bijis brālis, mamma, draugi. Bet 
tur – cita vide, kultūra, likumi. Kad 
esi izdzīts ārā no komforta zonas 
un nav aizmugures, tas rosina do-
māt, kontaktēties, meklēt – un re-
zultējas ieguvumos.

Kādi ieguvumi tev ir no sko-
las laikiem, no skolotājiem?

No katra skolotāja esmu kaut 
ko paņēmusi, lai izmantotu sev par 
labu. Vijoles skolotāja Inese Freija 
sarežģītās nošu pārejas vietās dzi-
na uz priekšu, bet man šķita, ka 
viss ir kārtīgi jāizspēlē. Kāpēc es 
neklausīju? Nekoncentrēties uz to, 
kas neizdodas, neskatīties atpakaļ, 
iet uz priekšu – tagad tas šķiet tik 
saprotami. Sports man noderēja, 
lai saprastu komandu – kad ir ko-
mandas biedri, viens mērķis, ideja. 

Vidusskolā pārliecinājos – jo aktī-
vāks ir klases audzinātājs, jo salie-
dētāka ir klase. Klases audzinātāja, 
ar ko es joprojām kontaktējos, ir 
mana sākumskolas skolotāja Sanda 
Skujiņa. Var teikt, ka viņa man bija 
otrā mamma. Kad skolotāja nedēļu 
slimoja, biju viņas vietā. Skolotāja 
darbs ir labs laika ieguldījums, bet 
arī liela atbildība, jo tiek veidota 
nākamā paaudze. Es varu sevi ie-
domāties par skolotāju, jo par ilgt-
spējību – to, lai kaut kas paliktu nā-
kamajām paaudzēm, – deg arī sko-
lotāji. Jā, skolotājs ir cilvēks, kurš 
deg par nākamajām paaudzēm.

Patlaban skolas ir jaunas iz-
glītības reformas priekšā. Ko tu 
skolā darītu citādi?

Manuprāt, cilvēki mūsdienās 
ir slinki un pārāk daudz sūdzas, 
tāpēc arī tik ļoti kritizē skolas un 
skolotājus. Es aizdomājos par vēr-
tēšanu, piemēram, mūzikas skolas 
vijoles eksāmenā man viena žūri-
jas locekle aizrādīja par to, kā es 
kustos. Bet kā viņa var zināt, kā 
es izjūtu šo mūziku? Bērni, sko-
lēni, studenti ir atšķirīgi, bet tiek 
vērtēti pēc vienas skalas. Ir bērni, 
kas domā citādi, varbūt viņi domā 
plašāk, viņus nevar novērtēt pēc 
standartsistēmas, taču es vēl nezi-
nu, ko darīt. Tāpēc jaunie vecāki 
meklē alternatīvas, iesaistās sko-
las dzīvē, piemēram, zinu jaunās 
māmiņas, kas izcīnīja to, lai skolās 
nav saldumu automātu.

Kur tu gribētu strādāt, lai 
īstenotu savu mērķi – padarītu 
pasauli labāku?

Pēc atgriešanās esmu ieguvusi 
vēl lielāku pārliecību, ka gribu pa-
likt Latvijā, savu laiku un dzīvi ie-
guldīt te. Saknes, sajūtas un iekšējā 
izjūta velk atpakaļ. Jā, ir birokrātija, 
korupcija, bet ir daudz darboties 
gribošu cilvēku, kas var darīt Lat-
viju labāku, un ir arī rezultāti. Ir 
visas iespējas labi dzīvot savā val-
stī, darot to labāku. 

    SANITA DĀBOLIŅAIK

Skolotāja darbs 
ir labs laika 

ieguldījums, bet arī 
liela atbildība, jo 
tiek veidota nākamā 
paaudze. Es varu 
sevi iedomāties 
par skolotāju, jo 
par ilgtspējību – 
to, lai kaut kas 
paliktu nākamajām 
paaudzēm, – deg arī 
skolotāji. Jā, skolotājs 
ir cilvēks, kurš deg 
par nākamajām 
paaudzēm.



Cilvēki 
mūsdienās ir 

slinki un pārāk daudz 
sūdzas, tāpēc arī tik 
ļoti kritizē skolas un 
skolotājus.
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Lindas klimanovas (priekšplānā) kolekcija „autsaidere” rtu modes 
skatē „Ķīpsalas pavasaris 2015”.

Vizītkarte
Linda Klimanova
izglītība:
•pašlaik – Rīgas Juridiskās 

augstskolas studente;
•2016. gada septembris–de-

cembris – Tilburgas Universi-
tāte (Nīderlande), apmaiņas 
studiju semestris programmā 
„Starptautiskās un Eiropas 
tiesības”;

•2011–2015  –  RTU,  profe-
sionālais bakalaura grāds ma-
teriāltehnoloģijās un dizainā 
ar produkta dizainera kvali-
fikāciju;

•2008–2011  –  Madonas 
Valsts ģimnāzija;

•Madonas  Mūzikas  skolas 
vijoļklases nodaļa.

sasniegumi un citas akti-
vitātes:

•2016  –  Rīgas  Juridiskās 
augstskolas Studentu asociācijas 
Izglītības komitejas priekšsēdē-
tājas vietniece, starptautiskas 
tiesu izspēles „Riga Moot 2016” 
organizēšana;

•2015 – SIA „Solutions” sim-
pātiju balva par kolekciju „Aut-
saidere” RTU studentu modes 
skatē „Ķīpsalas pavasaris 2015”;

•brīvprātīgais darbs „TEDx-
Riga 2016”, „The Riga Confe-
rence 2015”, restaurācijā Ces-
vaines pilī un „Riga Fashion 
Week 2011”;

•kopš 2016 – biedrības „Sa-
biedrība par atklātību – Del-
na” biedre.
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„Pārsvarā skolā notiekošais un 
mājasdarbu pildīšana skolēniem 
šķiet garlaicīgs process, aizrau-
joša ir vienīgi interešu izglītība. 
Joprojām ir jādomā, kā panākt, lai 
mācību stundās būtu interesanti 
mācīties,” stāsta Latvijas Universi-
tātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģi-
jas un mākslas fakultātes asociētā 
profesore Linda Daniela seminā-
ra dalībniekiem, kuri 25. janvārī 
pulcējās Šimona Dubnova Rīgas 
Ebreju vidusskolā, lai uzzinātu 
Rīgas domes izglītības, kultūras 
un sporta departamenta atbalstī-
tā projekta „Jēgpilnie mājasdarbi” 
pirmos rezultātus.

Projektā piedalās Rīgas Rīnūžu 
vidusskola, Rīgas Klasiskā ģimnā-
zija, Rīgas 84. vidusskola, Rīgas 
Juglas vidusskola, Rīgas 53. vidus-
skola, Rīgas 28. vidusskola, Rīgas 
80. vidusskola, Š. Dubnova Rīgas 
Ebreju vidusskola, Rīgas 18. va-
kara (maiņu) vidusskola un Rīgas 
Teikas vidusskola.

pārāk daudz mājasdarbu 
matemātikā un svešvalodā
Iepazīstinot ar veikto aptauju 

rezultātiem, L. Daniela norāda, 
ka ir diezgan būtiska atšķirība 
starp skolotāju plānoto laiku 
mājasdarbu izpildei un mājas-
darbiem veltīto laiku, ko atbil-
dēs norāda skolēni. Skolēni šim 
pienākumam velta ļoti daudz lai-
ka, it īpaši 7. klasē, pārsniedzot 
optimālo slodzi, visvairāk tādos 
priekšmetos kā matemātika un 
svešvalodas. Skolēniem nereti ir 
vajadzīga palīdzība mājasdarbu 
pildīšanā (biežāk palīdz vecāki). 
Atšķiras arī skolotāju un skolēnu 
sniegtās atbildes par uzdoto pro-
jektu un referātu sagatavošanu, 
kam skolēni, viņuprāt, velta vis-
vairāk laika.

„Skolotāji laikam ir optimis-
ti, ja domā, ka mājasdarbiem 
ir nepieciešams mazāk laika. Ir 
jārēķinās ar faktu, ka daudziem 
bērniem vecāki ne spēj, ne grib 
palīdzēt, tādēļ, manuprāt, ir jā-

veicina tas, lai viņiem arī vajadzē-
tu iesaistīties mazāk. Bet skolēni 
atzīst, ka bieži nesaprot uzdotos 
uzdevumus,” stāsta L. Daniela un 
piebilst, ka no 862 projektā iesais-
tītajiem skolēniem tikai 125 an-
ketās ir rakstīts, ka mājasdarbi 
mēdz būt arī aizraujoši. Pārsva-
rā skolēniem tos nepatīk pildīt 
un apjoms šķiet pārāk liels. Vi-
ņasprāt, pārslodze rada negatīvu 
attieksmi pret mācībām, sekmē 
izvairīšanās motivācijas attīstību 
un tādējādi pazemina iespējamo 
mācību sasniegumu līmeni.

„Dažreiz skolotāji vairāk uz-
dod tiem skolēniem, kam klasē 
ir problēmas. Tas rada jaunus 
riskus, bet nerisina pamatprob-
lēmu, jo nemotivēts bērns atslē-
dzas un nedara, tikai motivēts 
meklēs informāciju,” ir pārlie-
cināta LU profesore. Daudziem 
bērniem ir nepieciešams ārējais 
atbalsts, bet aptauja liecina, ka 
pārsvarā skolotāji (54,08 %) 
vērtē ar ieskaitīts (i) vai neie-
skaitīts (ni), kas, pēc L. Danie-
las domām, ir pārāk plašs dia-
pazons un nespēj motivēt, īpaši 
bērnus, kuri jau kopš bērnības 
nav motivēti.

„Palielinoties skolēnu vecu-
mam, viņi mazāk laika velta 
mājasdarbu pildīšanai. Iemesls 
varētu būt saistāms gan ar mā-
jasdarbu pārāk lielo apjomu, ko 
skolēni nespēj izpildīt, gan ar to, 
ka ir attīstījusies negatīva attiek-
sme pret mājasdarbu pildīšanu. 
Taču būtu nepieciešams veicināt 
skolēnu atbildības attīstību, tā-
pat pārbaudīt mājasdarbu izpildi 
un saņemt atgriezenisko saiti,” 
secina LU profesore.

kas ir jēgpilni mājasdarbi?
Rīgas 80. vidusskolas vēstures 

skolotājs Felikss Gurjevs uzska-
ta, ka katram skolotājam ir sava 
izpratne, kas ir jēgpilns mājas-
darbs, tādēļ ir nepieciešams pre-
cīzs definējums, piemēram, viņš 
tikai no 10 % 5.–9. klases skolē-
nu sagatavotajiem mājasdarbiem 
ir saņēmis to, ko gaidījis, un tas 

mudinājis turpmāk ļoti detalizēti 
aprakstīt uzdoto. Latviešu valo-
das skolotāja Solvita Ābelīte uz-
sver, ka mājasdarbi nedrīkst būt 
sods, tiem ir jābūt radošiem, ar 
noteiktu izpildes termiņu. Skolā 
par neizpildītiem mājasdarbiem 
netiek liktas sliktas atzīmes, un 
skolēni to augstu novērtējot – 
ir samazinājusies psiholoģiskā 
spriedze.

Š. Dubnova Rīgas Ebreju vi-
dusskolas direktore Karīna Brik-
mane informē, ka projektā ir 
iesaistīti 2. un 3. klases skolēni. 
Viņasprāt, sākumskolā mājas-
darbi var kļūt par ko interesan-
tu, piemēram, ja visa ģimene ie-
saistās kāda pētījuma veikšanā. 
„Nedrīkst būt baiļu no mājas-
darba, bet ir jārodas interesei to 
pildīt. Ir vairāk jāuzticas skolo-
tājiem un skolēniem, viņos jāau-
dzina atbildības izjūta. Piekrītu, 
ka ir jāpanāk, lai skolēni gribētu 
mācīties un apzinātos, ka tas ir 
svarīgi, lai nostiprinātu zināša-
nas,” uzsver K. Brikmane.

Rīgas Juglas vidusskolā ir seci-
nāts, ka 7. un 8. klases skolēniem 
ir jāmāca mācīties, bet skolotā-
jiem – kopīgi jāplāno, lai vienlai-
kus nav par daudz projektu dar-
bu. Skolēniem tiks uzdoti obli-
gātie un neobligātie mājasdarbi, 
piemēram, mājturībā meitenēm 
tiks nodrošināts individualizēts 
darba apjoms.

„Pozitīva tendence – skolo-
tāji „E-klasē” norāda mājasdar-
bu izpildei nepieciešamo laiku, 
piemēram, latviešu valodā – 10–
15 minūšu. Tas skolēniem palīdz 
un viņus labāk motivē,” stāsta 
skolotāja Silvija Kreile.

Rīgas 28. vidusskolas direk-
tors Guntars Jirgensons stāsta, ka 
projektā ir iesaistīti 8. un 11. kla-
ses skolēni. Arī skolas vadība esot 
vēlējusies noskaidrot skolēnu 
domas par to, kuros priekšme-
tos tiek uzdot jēgpilni mājas-
darbi. Ja tie esot šķituši jēdzīgi, 
tad sakritis skolēnu un skolotāju 
norādītais to izpildes laiks. 42 % 
skolēnu norāda, ka matemātikas 
uzdevumu izpildei ir nepiecieša-
ma papildu palīdzība.

Rīgas 53. vidusskolā apgūst 

speciālās izglītības programmas 
un mācās bērni, kuri ilgstoši 
slimo. Pēc 8. un 10.–12. klases 
skolēnu atbildēm tika secināts, 
ka visvairāk laika aizņem uz-
dotais matemātikā, seko biolo-
ģija, latviešu, krievu un angļu 
valoda. Skolā tika pētīts, kāpēc 
skolēniem neveicas, ir regress un 
kad parādās pozitīvas tendences. 
Visbiežāk mājasdarbi netiek iz-
pildīti, ja tos nesaprot vai ir pie-
trūcis laika.

Rīgas 18. vakara (maiņu) vi-
dusskolā projektā ir iesaistīta 
6. (korekcijas) klase, kurā mācās 
15 skolēni, un 10. klase, kurā ir 
25 audzēkņi. Visbiežākās atbil-
des uz jautājumu, kāpēc nevēlas 
izpildīt uzdoto mājās, ir: garlaicī-
gi, slinkums. Daudziem ir sliktas 
latviešu valodas zināšanas. Skolas 
vadība uzskata, ka ir jābūt negai-
dītas formas mājasdarbiem un ka 
daudz palīdzot interneta vietne 
„Uzdevumi.lv”, kur ir netradi-
cionāli uzdevumi, bet esot atklā-
jusies problēma – daudziem nav 
e-pasta adreses.

Rīgas Teikas vidusskolā 7. un 
8. klases skolēni ir atzinuši, ka 
visvairāk laika un palīdzības 
ir nepieciešams krievu valodas 
apguvei. Skolotāji arvien vairāk 
sadarbojas un turpmāk domāšot 
par projektu darbu plānu, lai tie 
nepārklājas, kā arī lai kāda die-
na atšķirībā no citām nav pārāk 
noslogota.

Rīgas 84. vidusskolā ir seci-
nāts – kurā mācību priekšme-
tā ir lielāks stundu skaits, tajā 
arī tiek patērēts visvairāk laika 
mājasdarbu pildīšanai. 10. un 
12. klases skolēni norāda, ka tā ir 
matemātika.

nepieciešama 
izglītības filozofijas un 
sistēmas maiņa
Rīgas Rīnūžu vidusskolas di-

rektors Deniss Kļukins ir pārlie-
cināts, ka ir nepieciešama izglī-
tības filozofijas maiņa un prob-
lēma ir sistēmā, kā arī joprojām 
neziņā, kādas izmaiņas ir gaidā-
mas ar 2018. gadu. Viņš norāda, 
ka skolas mērķis šajā projektā 
ir panākt, lai mājasdarbu ap-
joms būtu ne vairāk kā 11 % no 
stundu slodzes, jo ir atklājies, 
ka skolēni strādā 2,5 reizes il-
gāk, nekā tas būtu pieļaujams. 
Direktors uzskata, ka ir jāveido 
jaunas programmas un atklāj, 
ka licencēšanai jau ir sagatavota 
programma, kurā tiks samazi-
nāts mācību priekšmetu skaits, 
samazināta stundu saraksta sa-
drumstalotība un ieviestas pāru 
stundas.

„Mūsu skolā turpmāk ne-
pieļaus privātskolotāju iesaisti, 
jo to uzskatu par ļaunumu. Bet 
tas nozīmē, ka notiks izmaiņas 
skolotāju darbā. Ir nodoms har-
monizēt arī interešu izglītību, jo 

līdz šim pārāk liels uzsvars bija 
uz mākslu – dziedāšanu, dejo-
šanu, bet maz bija domāts par 
iespējām darboties informātikā, 
apgūt šaha spēli u. tml.,” uzsver 
D. Kļukins.

Arī Rīgas Klasiskās ģimnā-
zijas direktors Romāns Alijevs 
piekrīt, ka ir jāmaina izglītības 
filozofija un sistēma. Viens no 
priekšlikumiem, kas ģimnāzijā 
jau esot ieviests, piemēram, vi-
dusskolas klasēs strādāt ne vai-
rāk kā 32 stundas nedēļā (nevis 
36 stundas), četras stundas atvē-
lot patstāvīgam darbam.

„Manuprāt, paši radām ne-
vajadzīgu pārslodzi, jo vēlamies 
izdarīt pārāk daudz, piemēram, 
projektu darbi nedrīkst būt at-
rauti no mācību procesa, tiem ir 
jāsaistās ar mācīšanās mērķiem 
un jābūt kā mācību stundu sa-
stāvdaļai un metodei, nevis kaut 
kam, kas rada skolēnu pārslo-
dzi. Skolotājiem arī ir jāmainās 
un jāzina, kā projektu metodes 
izmantot stundās, pašiem jārada 
mājasdarbi. Ceru, ka projekta 
noslēgumā varēsim iesniegt sa-
vus priekšlikumus, kā ir jāmai-
nās sistēmai un kā paši varam 
mainīties, kādi kursi un meis-
tarklases nepieciešamas skolo-
tājiem un tiem, kuri ir atbildīgi 
par mācību procesu skolā, tātad 
ir nepieciešama arī direktoru 
vietnieku domāšanas maiņa,” 
norāda R. Alijevs.

Projektā „Jēgpilnie mājasdar-
bi” iesaistītās skolas ir sākušas 
darboties interneta vietnē „Uz-
devumi.lv”. Portāla direktors 
Edgars Škutāns ir pārliecināts, 
ka digitālais mācību līdzeklis 
vienkāršo un modernizē sko-
lotāju darbu, jo portāla iespēju 
izmantošana samazina mājas-
darbu labošanai nepieciešamo 
laiku, kā arī samazina skolēnu 
slodzi, mājasdarbu pildīšanai 
veltīto laiku, vienlaikus viņiem 
nodrošinot iespēju saņemt tūlī-
tēju atgriezenisko saiti par veik-
to uzdevumu.

Skolu pārstāvju nākamais no-
doms – doties pieredzes apmai-
ņā uz Somiju. 

Projekta „Jēgpilnie mājasdarbi”
pirmie rezultāti

FOTO: Vita Pļaviņa
no 862 projektā iesaistītajiem skolēniem tikai 125 ir atzinuši, ka 
mājasdarbi mēdz būt arī aizraujoši.

Pārslodze 
rada negatīvu 

attieksmi pret 
mācībām, sekmē 
izvairīšanās 
motivācijas attīstību 
un tādējādi 
pazemina iespējamo 
mācību sasniegumu 
līmeni.



          ILzE BRINKmANEIK

Projektu 
darbi nedrīkst 

būt atrauti no 
mācību procesa, 
tiem ir jāsaistās ar 
mācīšanās mērķiem 
un jābūt kā mācību 
stundu sastāvdaļai 
un metodei, nevis 
kaut kam, kas rada 
skolēnu pārslodzi.
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FOTO: no projekta „Fotoefekts” arhīva
Meteņos pēdējo reizi maskojas. jaunāko klašu skolēni mācās gatavot maskas. nav viegli zēniem mei-
teņu apģērbā, bet skolotājai ir prieks par visu notiekošo.

FOTO: no projekta „Fotoefekts” arhīva
Metenis no skolas jumta met saldumus, te pēkšņi gāžas sniegs. 
Meteņa lomā allaž iejūtas skolas direktors Eduards stalidzāns.

FOTO: no projekta „Fotoefekts” arhīva
cik labi, ka var iesēsties īsta zirdziņa vilktās ragavās un krietni 
izvizināties!

FOTO: no projekta „Fotoefekts” arhīva
sniega priekus baudot, bērni laižas no kalniņa, lai nodrošinātu 
labu ražu, jo gandrīz katram mājās ir arī dārziņš.

FOTO: no projekta „Fotoefekts” arhīva
kad skolotāja aija spēlē, visiem patīk izkustēties svaigā gaisā.

FOTO: no projekta „Fotoefekts” arhīva
nav aizmirstas senās tautas gudrības ticējumos un mīklās, zino-
šākie nopelna saldumus.

FOTO: no projekta „Fotoefekts” arhīva
virves vilkšanas sacensībās ir vajadzīgs spēks un komandas gars.

Meteņi Rugāju novada 
Eglaines pamatskolā

Rugāju novada 
Eglaines pamatskolas 
latviešu valodas skolotāja, 
Benislavas etnogrāfiskā 
ansambļa dalībniece

Kad dienas ir pastiepušās 
garumā un līdz Lieldienām atli-
kušas septiņas nedēļas, Latgalē 
svin Meteņus jeb Aizgavēni. Iz-
darības šajos svētkos nodrošina 
auglību un svētību. Vēl pēdējo 
reizi notiek maskošanās, kas 
tika sākusies Mārtiņos. Drau-
dzīgā aplī sastājušies, visi „iz-
mīda” kurmjus. Svarīgi ir braukt 
ar ragavām; ja neiznāk tālos cie-
mos, tad vismaz no kalna – tas 
nodrošina labu ražu. Svētkos ir 
liela jautrība – spēkošanās, lie-
līšanās, Meteņa dzīšana, kad, 
turot maisu ar saldumiem vai 
pīrāgiem, uz galvas dabū sniegu 
vai ūdens šalti.

Parasti Metenī jeb Aizgavē-
nī ir bagātīgs galds pirms lielā 
gavēņa. Tautasdziesmā atcera-
mies senās tradīcijas – cienastā 
ir zirņi, pupas, cūkas šņukurs 
un kājas. Skolas pasākumā cie-
nājamies ar zirņiem, pupām, arī 
pankūkām.

Meteņdienā atceramies ticēju-
mus: ja Metenī ir sniegs uz jum-
tiem, būs labs gads; Meteņdienā 
nedrīkst šūt un vērpt, mājās ne-
drīkst neko ievest, tikai izvest.

Mūsu skolas īpašā tradīcija ir 
resnākā Meteņbērna saģērbšana, 
kad sacenšas visas klases. Ir jābūt 
arī dzīvajai ugunij, jo ap uguns-
kuru ejam rotaļās.

Svinēsim latviskos svētkus, ku-
ros ir mūsu senču gars un spēks! 

   RASmA zušAIK
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24.–26. februārī Starptautis-
kajā izstāžu centrā Ķīpsalā no-
tiks 23. starptautiskā izglītības 
izstāde „Skola 2017” un „Latvijas 
grāmatu izstāde 2017”.

Tieši izstāde „Skola” ik gadu 

tūkstošiem jauniešu palīdz sa-
prast un izvēlēties, ar kādu no-
zari saistīt savu nākotni un kurā 
mācību iestādē tuvākajos gados 
apgūt zinības, iesaistīties ārpus-
skolas aktivitātēs un iegūt jau-
nus draugus.

Trīs izstādes dienās Ķīpsalā ap-

meklētāji varēs iztaujāt izglītības 
iestāžu pārstāvjus par valsts un pri-
vātajām augstskolām, koledžām, 
tehnikumiem, vidusskolām, kā arī 
mācību centriem, valodu kursiem, 
tālmācību, e-studijām.

Izstādē „Skola 2017” piedalī-
sies vairāk nekā 140 dalībnieku 

no vairāk nekā 10 valstīm, un to 
apmeklēs vairāk nekā 18 000 in-
teresentu.

Izstādē būs pārstāvētas mācību 
iestādes no ASV, Kanādas, Krie-
vijas, Lielbritānijas, Nīderlandes 
un Vācijas. Tās informēs par uz-
ņemšanas noteikumiem, budžeta 
vietām, studiju apmaiņas un prak-
ses iespējām, daudzveidīgām ār-
pusstudiju aktivitātēm. Pirmoreiz 
izstādē būs pārstāvēta arī Austrāli-
ja – piedalīsies organizācija „Selo-
nia Education Australia”.

„Latvijas grāmatu 
izstādē 2017” 
daudzveidīga kultūras 
programma
Starptautiskajā grāmatu un 

izdevniecību izstādē „Latvijas 
grāmatu izstāde 2017” tiksies 
rakstnieki, tulkotāji, izdevēji un 
lasītāji. Daudzveidīgu grāmatu 
klāstu piedāvās Latvijas un ār-
valstu izdevniecības.

Latvijas grāmatu izstādes vie-
su valsts būs Krievija. Baltijā jau 
izsenis ir bijusi liela interese par 
Krievijas kultūru, literatūru, jo 
mūs saista valstu tuvums un cie-
šas kultūras saites. Nozīmīga ir 
to iedzīvotāju daļa, kuriem krie-
vu valoda ir dzimtā valoda un 
kuri ļoti novērtē tiešu kontaktu 
ar Krievijas izdevējiem un lite-
rātiem.

Izstādes ekspozīciju papildinās 

lielā skatuve ar plašu un daudzvei-
dīgu kultūras programmu: autoru 
priekšlasījumi, grāmatu atvērša-
nas svētki, tikšanās ar rakstnie-
kiem. Šāgada izstādes jaunums – 
omulīgi iekārtota rakstnieka vies-
istaba.

Ar prieku Ķīpsalā tiks gaidīti 
ņiprie un cītīgie mazie lasītāji. 
Bērnus, viņu vecākus un vecve-
cākus ar grāmatu varoņiem un 
autoriem izdevēji iepazīstinās 
jautrajā lasītavā. Līdzās daudz-
veidīgajam grāmatu klāstam tiks 
piedāvātas arī intelektuālas spē-
les, īpaši tādas, kas veicina lasīt-
prasmi, attīstošas un izglītojošas 
lietas, praktiski materiāli un ide-
jas radošām nodarbēm.

Apmēram 3000 grāmatu – tāds 
ir Rīgas centrālās bibliotēkas re-
pozitārija apmaiņas fonda iegul-
dījums grāmatu maiņas punktā. 
Apmeklētāji tiek aicināti nest grā-
matas, kas jau daudzkārt ir pār-
lasītas un vairs nav vajadzīgas, lai 
tās iemainītu pret vēl nelasītām. 
Grāmatu maiņas punktā varēs at-
rast bilžu un pasaku grāmatas bēr-
niem, uzziņu literatūru, mākslas 
grāmatas un dažādu citu lasāmvie-
lu grāmatu mīļotājiem.

Izstādes „Skola 2017” un „Lat-
vijas grāmatu izstāde 2017” rīko 
starptautisko izstāžu rīkotājsa-
biedrība „BT 1”. 

Vairāk par izstādi: 
www.bt1.lv/skola. 

Februāra beigās Ķīpsalā izstādes „Skola 2017” 
un „Latvijas grāmatu izstāde 2017”

Publicitātes foto
Latvijas universitātes fizikas un matemātikas fakultātes studenti katru gadu izstādē „skola” aizrautīgi 
cenšas savus vienaudžus ieinteresēt par fizikas un matemātikas studijām.

          IK INfORmĀcIJAIK

Sākumā bija vārds.
Dona Migela Rīza grāma-

tā „Četras vienošanās” (e-grā-
mata ir brīvi pieejama http://
gramataselektroniski.blogspot.
com/2010/07/cetras-vienosanas-
dons-migels-rizs.html), kas ir 
tolteku gudrības grāmata, par 
vārdu ir teikts šādi: „Vārds ir vis-
labākais darbarīks. Taču, tāpat 
kā abpusgriezīgs zobens, tas var 
gan radīt visskaistāko no sap-
ņiem, gan iznīcināt pilnīgi visu. 
Viena zobena puse ir neparei-
za vārda izmantošana, kas visu 
pārvērš ellē, otra – negrēkošana 
ar vārdiem, kas rada skaistu-
mu, mīlestību un debesis zemes 
virsū… Vārdos slēpjas visa jūsu 
maģija.”

Man otrajā klasē dziedāša-
nas skolotājs pateica: „Ko dūc 
kā dundurs? Korim nederi!” Es 
publiski nedziedu visu mūžu. To 
vēl var pārdzīvot, jo bēdu liku 
zem akmeņa un dziedādams 
(domās) pāri gāju. Bet ir vārdi, 
kurus lietojot brucina, tracina 
visus latviešus, kuri patiesi tādi 

ir, piemēram, „latvietim tikai 
kalpa un verga dvēsele un gars”. 
Šī tēze nav jauna. To kultivē-
ja daļa baltvācu muižnieku un 
garīdzniecības, padomju laikā 
rafinēti uzsvēra, ka latviešus no 
vergiem padarīja par biedriem. 
To turpina malt citās dzirnās 
laiku pa laikam arī 25 valsts ne-
atkarības gados. Dīvainākais ir 
tas, ka šie vārdi skan no latviešu 
mutes. Pavisam nesen es satrū-
kos, kad tos dzirdēju vienā no 
pārraidēm programmā „Latvi-

jas radio 3”, kas ir mans radio 
ilgus gadus.

Ilgi nevarēju saņemties un 
laikraksta lasītājiem pateikt, ko 
domāju par šo tēmu. Beidzot, 
pagājušās sestdienas vakarā, 
ienāca prātā doma atvērt enci-
klopēdiskā izdevuma „Latviešu 
konversācijas vārdnīca” 8. sēju-
mu un ieskatīties šķirklī „Kalpi”. 
Ar šo „arhaisko” izdevumu sāku 
tāpēc, ka tā autori bija ieguvuši 
klasisku kapitālistiskās sabiedrī-
bas izglītību un biju pārliecināts, 
ka atradīšu atbildi uz jautājumu, 
kāpēc latvietību sien kopā ar ver-
dzības garu.

Vārdnīcā uzzināju, ka kal-
pība bija zināma jau senlatvie-
šiem. Sākumā kalpi bija nebrīvo 
(neļaužu) kārtas pārstāvji pret-
statā svabadniekiem jeb ļaudīm. 
Kalpība parasti cēlās no kara 
gūsta, maksātnespējas un smaga 
nozieguma. Kara sirojuma gaitā 
iegūto svešu tautu gūstekņu (pa-
rasti krievu vai lietuviešu) dzīve 
tiešām tais laikos bija verga dzī-
vošana. Šādi kalpi nebija tēva 
dēli, un kalpones nebija mātes 
meitas. Tēva dēli un mātes mei-

tas kaunējās precēt kalpus (ver-
gus). Konversācijas vārdnīcas 
autori atzīmē, ka šī attieksme 
esot palikusi tautas atmiņā līdz 
pat 19. gadsimtam. Tas ir apbrī-
nojami. Bet tad notiek lūzums. 
Kalpi kļūst par pilnvērtīgiem 
cilvēkiem no personisko tiesību 
skatpunkta.

Es neesmu sazvērestību teori-
jas piekritējs, tomēr nekādi ne-
varu saprast, kāpēc izglītotiem 
latviešu cilvēkiem šādi vārdi, 
melnuma pilni, ir jārunā.

Vēl ieskatījos izdevniecības 
„Avots” izdevumā „Latviešu va-
lodas vārdnīca” (2006). Sākšu ar 
vārdu „kalps”. Tam ir vismaz trīs 
nozīmes: 1) ‘algots laukstrādnieks 
(privātā saimniecībā)’; 2) ‘cilvēks, 
kas pilda kāda gribu, darbojas 
kāda interesēs’; 3) ‘spēļu kārts ar 
jauna vīrieša (karavīra, vasaļa) at-
tēlu’. Tālāk – „kalpība”: ‘piespiedu 
atkarība, pakļautība, kas saistās 
ar pienākumu strādāt, darboties’. 
Beidzot – „kalpot”: 1) ‘strādāt 
algotu darbu pie privāta darba 
devēja’; 2) ‘strādāt algotu darbu 
iestādē’; 3) ‘dienēt’; 4) ‘aktīvi dar-
boties (kā labā)’. Vēl ir divas pār-

nestās nozīmes, kuras neminēšu.
Mēs visi viens otram kalpo-

jam un esam saistīti kalpībā. Šajā 
kalpībā atcerēsimies, ka dots de-
vējam atdodas ne tikai par dar-
biem, bet arī par vārdiem. 

Latvietis – kalps (vergs).
Kur radušies šie melnie vārdi?

   ANDRIS BēRzIŅšIK Kalpība 
parasti cēlās 

no kara gūsta, 
maksātnespējas un 
smaga nozieguma. 
Kara sirojuma gaitā 
iegūto svešu tautu 
gūstekņu (parasti 
krievu vai lietuviešu) 
dzīve tiešām tais 
laikos bija verga 
dzīvošana. Šādi kalpi 
nebija tēva dēli, un 
kalpones nebija 
mātes meitas.
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Mūzikas skolotājs P. Jurjāna 
Mūzikas skolā un dienas 
centrā „Mēs esam līdzās”, 
klavierspēles pedagogs un
koncertmeistars Kandavas
Mākslas un mūzikas skolā

Pagājušā gada aprīļa sākumā 
kopā ar Pāvula Jurjāna Mūzikas 
skolas kolēģi Aleksandru Jalaņecki 
izmantojām unikālu iespēju pabūt 
dažādās Stokholmas iestādēs, kur 
darbojas apmācības programma 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
līdzīgi kā P. Jurjāna skolā.

Sākumā viesojamies pie bijušās 
kolēģes Annas Petraškēvičas, kura 
tagad dzīvo Stokholmā un veido 
mūzikas studiju „Music for all”, kur 
mūziku individuāli apgūst dažāda 
vecuma audzēkņi ar īpašām vaja-
dzībām. „Music for all” strādā arī 
ar bēgļiem un citām sociālā riska 
grupām. Projekta noslēguma pa-
sākumā Rīgā šā gada aprīļa beigās 
viņi gatavojas prezentēt sava darba 
specifiku – individuālās nodar-
bības, pielāgojot katra audzēkņa 
vajadzības atšķirīgiem instrumen-
tiem un mūzikas stiliem.

Kultūras namā „Arena Satelli-
ten”, savukārt, piedāvā darboties 
komandā, iestudējot mūziklus un 
muzikālus šovus dažādos popmū-
zikas žanros.

„Capellet production” ir sav-
dabīgs radošais centrs, iekārtots 
bijušajā slimnīcas kapelā, kur cil-
vēki ar īpašām vajadzībām paši 

būvē instrumentus un atskaņo 
mūsdienīgu akadēmisko mūziku.

Centrs „Unika” strādā populārās 
mūzikas žanrā un piedāvā cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām izpausties 
kopā ar Zviedrijas mūzikas indus-
trijas zvaigznēm. Līdzīgi darbojas 
arī mūzikas studija „Audiorama”, 
vienīgi te uzsvars tiek likts uz blūzu, 
džezu un roku.

Trīs dienas Stokholmā bija ra-
došas un iedvesmas pilnas. Pro-
grammas „Nordplus” projekta lai-
kā bija iespēja iegūt jaunu pieredzi 
un dalīties ar esošajām zināšanām 
darbā ar bērniem un jauniešiem, 
kuriem ir nepieciešama īpaša, at-
šķirīga un bieži vien skolotājiem 
pašiem neierasta pieeja.

Programmas „Nordplus” pro-
jekta tikšanās Rīgā noslēgs meis-
tarklašu ciklu, kurš sākās Stok-
holmā, tad turpinājās Helsinkos 
un šomēnes notiks Tallinā. Stok-
holmas meistarklašu programmā 
tika piedāvātas atšķirīgas metodes, 
strādāts ļoti dažādos stilos, tomēr 
rezultāts ir viens – radīta iespēja 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
kvalitatīvi izpaust sevi mūzikā un 
citos mākslas žanros.

Pagājušā gada augustā Helsinkos 
man un kolēģim Mārim Vēriņam 
bija iespēja pavadīt nedēļu speciā-
lajā mūzikas centrā „Ressonaari”, 
iepazīt viņu starptautiski atzītās 
darba metodes, īpaši izmantojot 
pašu izstrādāto figūrnošu sistēmu, 
kā arī prezentēt savu darbu. „Res-
sonaari” uz Rīgu vedīs speciāli šim 
projektam organizētu muzikālu 

popansambli, kurš darbojas kā īsts 
izaicinājums tajā iesaistītajiem jau-
niešiem, attīstot viņu individuālās 
muzikālās prasmes.

Februārī Tallinā notiks praktis-
kas apspriedes un projekta noslē-
guma pasākuma Rīgā modelēša-
na. Igauņu kolēģi Rīgā prezentēs 
savu projektu – TV šovu „Panku 
terapija”, kas tika realizēts ar valdī-
bas atbalstu un noslēdzās ar veik-

smīgas rokgrupas izveidošanu.
P. Jurjāna Mūzikas skola projek-

tā prezentēs individuālus audzēkņu 
izaugsmes veiksmes stāstus – ritma 
izjūtas, balss labskanības, instru-
menta spēles prasmes uzlabošanās 
piemērus. Mūsu skola prezentēs 
audzēkņus, kuri mācību procesā 
ir spējuši apgūt papildu prasmes – 
jaunu instrumentu spēli, sarežģītā-
ku uzdevumu apguvi, jaunu izaici-

nājumu realizāciju, darbojoties ar 
pusaudžu vecuma bērniem, tādējā-
di sekojot programmas „Nordplus” 
projekta ievirzei. Iesaistīti būs sita-
mie instrumenti (skolotājs M. Vē-
riņš), sintezators un balss (skolotājs 
A. Jansons).

2017. gada aprīlī Rīgā ir gaidā-
ma arī starptautiska konference 
par speciālo mūzikas izglītību. Uz 
tikšanos mūzikā! 
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Mūzikas apmācība cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām

pieredze

   ANDRIS JANSONSIK

FOTO: Anna Petraškēviča
programmas „nordplus” projekta dalībnieki no p. jurjāna Mūzikas skolas, igauņu kolēģi no fonda 
„tolaram”, zviedru kolēģi no mūzikas studijas „Music for all” un somu kolēģi no mūzikas skolas „re-
sonaari” pērn, augustā, „resonaari” meistarklasēs Helsinkos.

Rīgas Katoļu ģimnāzijas 
skolotāja

2016. gada septembrī Rīgas 
Katoļu ģimnāzija uzsāka rakstura 
izglītības programmas aprobāci-
ju. Doma par šādas programmas 
izveidi tika auklēta ļoti ilgi. Vēr-
tībizglītības jomā darbojos kopš 
1990. gada, kad pirmo reizi radās 
iespēja vispārizglītojošajās skolās 
svinēt Ziemassvētkus kristīgajā 
tradīcijā. Sekoja iespēja mācīt kris-
tīgo mācību vispārizglītojošajās 
skolās, ko jau 25 gadu garumā daru 
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā. 
Tā bija lieliska iespēja pēc 50 gadu 
ilga pārtraukuma nest kristīgās vēr-
tības skolā. Tam, protams, bija ne-
pieciešams iegūt atbilstīgu izglītību, 
un es arī visu šo laiku esmu mācīju-
sies gan Latvijā, gan Lielbritānijā.

Lai gūtās zināšanas un piere-
dzi nodotu citiem skolotājiem, 
iesaistījos darbā Rīgas Augstākajā 

reliģijas zinātņu institūtā, kur jau 
daudzus gadus docēju disciplīnu 
„Reliģijas pedagoģija”. Organizēju 
arī pedagogu profesionālās piln-
veides tālākizglītības kursus, kur 
īpaši lielu interesi un atzinību iz-
pelnījās kurss „Morāles jautājumi 
audzināšanas darbā vispārizglīto-
jošajās skolās”, liecinot par skolo-
tāju ieinteresētību vērtībizglītībā.

Veidojot šo kursu programmu, 
pirmo reizi sastapos ar jēdzienu 
„rakstura izglītība”. Īpaši spēcīgu 
impulsu rakstura izglītības vir-
zienā deva Džeimsa Deivisona 
Hantera (James Davison Hunter)1 
grāmata „Rakstura nāve. Morālā 
izglītība laikmetā viņpus labā un 
ļaunā”.2 Plašu pētījumu rezultātā 
autors savā grāmatā izsaka nopiet-
nu spriedumu: „Raksturs ir miris. 
Tā laiks ir pagājis. Notiek dziļa 
morālās kultūras transformācija, 
kura rada nozīmīgas konsekvences 
jauniešu socializācijā.”3 Viņš runā 
nevis par krīzi morālās izglītības 
laukā, norādot, ka tā ir sākusies jau 

pirms 200 gadiem, bet gan par dzi-
ļu morālās kultūras transformāciju, 
kas izraisa nozīmīgas izmaiņas jau-
niešu morālajā socializācijā. Au-
tors norāda, ka esam kultūra, kura 
ir aizgājusi viņpus labā un ļaunā, 
un tādējādi esam zaudējuši spēju 
instalēt rakstura apziņu jaunajos 
cilvēkos. Tas ir sociālo un kultūras 
izmaiņu rezultāts, kas ir viņpus cil-
vēka kontroles. Dž. D. Hanters no-
rāda, ka ir nepieciešamas radikālas 
pārmaiņas morālās izglītošanas 
laukā, kur pirmā nepieciešamība ir 
morālā skaidrība – uzrādīt skaidru 
robežšķirtni starp labo un ļauno.

Dž. D. Hantera grāmata iz-
raisīja plašu rezonansi ASV, un 
patlaban ASV morālās izglītības 
pārvaldes mērķtiecīgi virzās uz 
to, lai visu štatu programmās ie-
viestu mācību stundas morālās 
izglītības attīstīšanai. Amerikā 
šādu mācību dēvē par rakstura 
izglītību (character education).4 
Tas nozīmē, ka pārliecinošā vai-
rākumā ASV pilsoņi iestājas par 

personīgās, sociālās un politiskās 
morāles atjaunotni, kur liela no-
zīme ir vispārējai vērtībizglītības 
ieviešanai skolās.

Iepriekšminēto procesu kon-
sekvences skaidri atklājas situ-
ācijā, kad disciplīnas trūkums arī 
Latvijas skolās jau ilgstoši ir viens 
no jautājumiem, kas visvairāk uz-
trauc sabiedrību. Apzinoties un 
analizējot šo situāciju, nolēmām 
izstrādāt rakstura izglītības pro-
grammu un integrēt to Rīgas Ka-
toļu ģimnāzijas izglītības procesā.

Mēs skaidri apzināmies, kas šis 
ir ilgtermiņa process un pieprasa 
lielu spēka, laika un sirds ieguldī-
jumu. Nereti skolotāju auditorijās 
izskan jautājums: „Kam skolā ir 
vajadzīga vērtībizglītība, ja ārpusē 
un virtuālajā pasaulē skolēns ne-
pārtraukti saskaras ar negatīviem 
un amorāliem paraugiem?” Ja 
skola ir atzinusi un vienprātīgi pie-
ņēmusi rakstura izglītības centrālo 
lomu izglītības procesā, tad skolai 
ir kopīgi vērtību orientieri, tā vei-

cina kopīgas vērtības, kuras nav at-
karīgas no skolēna vides ārpus sko-
las. Vērtību aizstāvēšana vienmēr 
prasa piepūli un īstermiņā var būt 
neracionāla un neizdevīga, tomēr 
tādējādi mēs veidojam vidi, kur 
citiem šīs vērtības praktizēt kļūst 
daudz vieglāk.5 Viss skolā notieko-
šais ir spēcīgs vēstījums skolēniem. 
Protams, tam ir nepieciešama visa 
skolas personāla atbildīga iesais-
tīšanās un rakstura audzināšanas 
nozīmīguma atzīšana.

rakstura izglītības 
programmas integrācija
Viens no rakstura izglītības as-

pektiem ir parauga izglītība,6 kad ar 
dažādu paraugu starpniecību tiek 
veidota apziņa par vērtībām. Pa-
rauga funkcija ir iedarbināt, iedzī-
vināt cilvēka potencialitāti – spējas 
un iespējas, jo paraugs spēj iedves-
mot, pārliecināt, stimulēt jaunus 
sākumus sevī, citos, sabiedrībā. 

Rakstura izglītības programma Rīgas Katoļu ģimnāzijā
   LOLITA ēRgLEIK

Turpinājums 14. lpp. 

1 Dž. D. Hanters raksta kā sociologs. Viņš ir reliģijas, kultūras un sociālās teorijas profesors Virdžīnijas Universitātē un Augstāko kultūras studiju institūta direktors.
2 Hunter, J. D. (2000). The Death of Character: Moral Education in Age without Good and Evil. New York, “Basic Books”.
3 Turpat, 362. lpp.
4 Austruma, S. (2012). Promocijas darbs „Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā”. Rēzekne.
5 Sīlis, V. (2014). Konference „Mūsdienu vērtību meklējumi Latvijas izglītībā”.
6 Zagzebski, L. (2010). Exemplarist Virtue Theory.
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Cilvēks tādējādi spēj stimulēt 
inovācijas sevī un investēt pats 
sevī ar parauga iedvesmojošo 
spēku.7 Rakstura izglītība izman-
to iedvesmošanas pieeju, kas savā 
būtībā ir netiešā disciplinēšanas 
un mācību motivācijas veidoša-
nas metode.

Šī pieeja prasa rakstura izglītī-
bai veltīt centrālo vietu izglītības 
procesā. Rakstura izglītība nav 
jāuzskata tikai par vienu skolas 
atbildības aspektu, bet gan par pa-
matu visu skolas izvirzīto mērķu 
sasniegšanai.

vērtību izvēle
Vērtību izvēlē balstījāmies uz 

evaņģēliskajām vērtībām un uz 
Valsts izglītības satura centra iz-
strādātajām tikumiskās audzināša-
nas vadlīnijām. Vadlīnijās paustās 
vērtības ir pilnīgā saskaņā ar kris-
tīgajām vērtībām: dzīvība, cilvēka 
cieņa, brīvība un atbildība, ģimene, 
laulība, darbs, daba, kultūra, latvie-
šu valoda un Latvijas valsts.

rakstura izglītības 
programmas 
integrācijas mērķis
Rīgas Katoļu ģimnāzijā ieviest 

un īstenot rakstura izglītības 
programmu, kas mērķtiecīgi, zi-
nātniski, sistēmiski nodrošinātu 
skolēnu integrālu attīstību (fizis-
ko, kognitīvo, emocionālo, mo-
rālo, garīgo un sociālo), teicamu 
uzvedību, augstus akadēmiskos 
sasniegumus un aktīvu un atbil-
dīgu iesaistīšanos sabiedrības un 
baznīcas dzīvē un darba tirgū.

uzdevumi:
•nodrošināt  iespēju  katram 

skolēnam izkopt tādus tiku-
mus kā cieņa, godīgums, mo-
rālā drosme, līdzcietība, prieks, 
taisnīgums, centība, izpalīdzība, 
laipnība (2016./2017. m. g.) un 
gudrība, brīvība un atbildība, 
mērenība, solidaritāte, pateicība, 
uzticamība, ticība, cerība, mīles-
tība (2017./2018. m. g.);

•īstenot  pedagogu,  vecāku, 
izglītības darbinieku seminārus 
par rakstura izglītību;

•nodrošināt rakstura izglītības 
ieviešanas darba grupas tālākiz-
glītības un pieredzes apmaiņas 
iespējas;

•popularizēt rakstura izglītības 
nozīmību. Rīkot starptautisku zi-
nātnisku konferenci par rakstura 
izglītības (vērtībizglītības) aktua-
litātēm izglītības procesā pasaulē 
un Latvijā;

•iesaistīties programmā „Eras-
mus+” (patlaban esmu sagatavo-
jusi pieteikumu par rakstura iz-

glītību angļu valodā un nosūtījusi 
to uz Ungārijas pilsētu Edelenu 
kristīgās skolas direktorei, kura ir 
ļoti ieinteresēta šajā projektā).

ieviešanas (aprobācijas)
process
Rakstura izglītība veicina re-

flektējošu un vērtējošu pieeju mā-
cību procesā. Rakstura izglītības 
integrācijas process ir plānots, va-
dīts un regulāri vērtēts. Par proce-
su atbild skolas administrācija.

Ieviešanas (aprobācijas) pro-
cesa ilgums – 2 gadi: 2016./2017. 
m. g. un 2017./2018. m. g.

Programmas aprobācijas pro-
cesā ir iesaistīti skolēni, vecāki, 
pedagogi un viss skolas perso-
nāls.

Lai apliecinātu un īstenotu sko-
las izvirzītās vērtības, katru mēnesi 
skola izvirza (aktualizē) vienu no 
tikumiem kā skolas mēneša tēmu. 
Skolas kapelāns to izsludina Svē-
tās Mises laikā katra mēneša sāku-
mā un ievada skolēnus attiecīgajā 
mēneša tēmā. Katram mēnesim ir 
savs aizbildnis – personība, kura 
ir kā piemērs attiecīgā tikuma iz-
kopšanā (parauga izglītība). Kla-
ses stundas laikā skolēni rūpīgi 
pārdomā mēneša tēmu (tikumu) 
un to, kā viņi to iedzīvinās (iz-
kops) attiecībās ar klases, skolas 
biedriem, ģimeni un apkārtējo 
vidi. Mēneša beigās skolēni izvērtē 
savu uzvedību mēneša tēmas gais-
mā (dienasgrāmatas rakstīšana, 
diskusijas, skolēna saruna ar sko-
lotāju (pieaugušo), vecāko klašu 
skolēnu u. c.). Izvērtēšana notiek 
individuāli un klases līmenī. Mē-
neša tēma tiek atspoguļota skolas 
un klases vidē (plakāti, informatī-
vi materiāli stendos).

Informatīva vēstule vecākiem, 
kurā viņus iepazīstinām ar mēne-
ša vērtību un aicinām pārdomāt, 
kā šī vērtība tiek iedzīvināta ģi-
menes ikdienas dzīvē (tiek no-
sūtīta „E-klasē”). Pašlaik viena 
skolēna māte ir atsaukusies un 
piedāvā kopīgi apspriest mēneša 

aizbildņa kandidatūru.
Mēneša tēma tiek aktualizēta 

skolas pasākumos: literāri muzi-
kālas pēcpusdienas, erudītu kon-
kursi, eseju konkursi, zīmējumu 
un rokdarbu izstādes, radošās 
pēcpusdienas, teatrālas izrādes, 
skolas talka, uzstāšanās baznīcās 
un sociālajos centros u. c.

2016./2017. m. g. mēneša vēr-
tība (tikums) tiek integrēta šādos 
mācību priekšmetos: ticības mā-
cība, literatūra, vēsture, mūzika, 
vizuālā māksla.

2017./2018. m. g. mēneša vēr-
tība (tikums) tiks integrēta visos 
mācību priekšmetos.

paveiktā izvērtējums
Ir daudz jāstrādā, lai skolēni 

varētu veikt pašvērtējumu atbil-
stīgi mēneša vērtībai. Ir jāizstrādā 
atbilstīgas darba lapas pašvērtē-
juma veikšanai, kā arī citi atbalsta 
materiāli (piemēram, videofilmi-
ņas visiem vecumposmiem u. c.).

Apzinoties padarīto un ne-
padarīto, esam pārliecināti par 
programmas nozīmīgumu un 
gandarīti par to, ka uzdrīkstē-
jāmies un uzsākām šo procesu 
bez jebkāda papildu finansēju-
ma. Par to vislielāko pateicību 
izsaku skolotājiem, kuri ne-
savtīgi iesaistījās un iesaistās 
programmas īstenošanā.

Esam gandarīti, ka esam ceļā 
uz 21. gadsimta izglītību,8 kur 
zināšanas, prasmes, raksturs un 
metamācīšanās savstarpējā mij-
iedarbībā veido izglītības procesu 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā.

Gribu piebilst, ka rakstura iz-
glītības programmas integrācija 
izglītības procesā nav kampaņ-
veidīgs un pompozs pasākums, 
bet gan mērķtiecīgs un neatlai-
dīgs ikdienas darbs. Mēs esam 
pārliecināti par šā darba sva-
rīgumu un to, ka šķietami it kā 
maznozīmīgas parādības un no-
rises rada lielas pārmaiņas cilvē-

ka domāšanā un rīcībā. Tas ir kā 
atbalsta punkts skolēniem viņu 
meklējumos pēc labā, jo tā ir 
mūsu pārliecība – ikvienā mūsu 
skolēnā ir ilgas pēc labā, skaistā 
un patiesā.

28. aprīlī plkst. 10.00–16.00 
Rīgas Katoļu ģimnāzija organizē 
konferenci „Rakstura izglītības 
aktualitātes un tendences pasaulē 
un Latvijā”, kuras mērķis ir aktua-
lizēt rakstura dimensijas nozīmī-
bu 21. gadsimta izglītībā Latvijā. 
Konference notiks Rīgas Svētās 
Terēzes no Bērna Jēzus draudzes 
namā Ojāra Vācieša ielā 6. 

Rakstura izglītības programma 
Rīgas Katoļu ģimnāzijā
Turpinājums no 13. lpp.

FOTO: no personiskā arhīva
skolotāja Lolita Ērgle nodarbībā ar skolēniem rīgas 25. vidus-
skolā.

FOTO: no personiskā arhīva
radošais konkurss „bētlemes silīte bērna dzimšanas gaidās” par 
līdzcietības tikumu decembrī.

FOTO: no personiskā arhīva
Ēnu teātra izrāde par līdzcietību.

Mēnesis Mēneša tēma
(tikums)

pasākums Mācību priekšmets (kolektīvs)

Septembris Cieņa Literārā pēcpusdiena par tematu „Cieņa” Literatūra

Oktobris Godīgums Teatrāla etīde par Sv. Terēzi no Lizjē Teātra studija

Novembris Morālā drosme Erudītu konkurss par tēmu „Latvija” Vēsture, ģeogrāfija, matemātika

Decembris Līdzcietība Izstāde „Bētlemes silīte Jēzus bērna gaidās…” Mājturība zēniem

Janvāris Prieks Diskotēka Sākumskola
Februāris Taisnīgums Esejas un zīmējumi par tēmu „Taisnīgums” Literatūra
Marts Centība Glītrakstīšanas konkurss Latviešu valoda un svešvalodas
Aprīlis Izpalīdzība Pētījums „Rokas, kas nodrošina mācību 

procesu skolā”
Sociālās zinības

Maijs Laipnība Ziedu kārtošanas konkurss 
„Mīlestības ziedi Jaunavai Marijai”

Vizuālā māksla, mājturība meitenēm

MĒnEša tĒMas pasākuMi

7 Austruma, S. (2012). Promocijas darbs „Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā”. Rēzekne.
8 Fadels, Č., Bialika, M., Trilings, B. (2017). Četru dimensiju izglītība. Izglītības uzņēmums „Lielvārds”.
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9. februārī
RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 15.00–18.00 notiks kursi 

„Konflikti un to risināšanas iespējas klases audzinātāja dar-
bā” klašu audzinātājiem.

10. februārī
Lomonosova ielā 4 Rīgā (409. aud.) plkst. 10.00 notiks 

seminārs krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem MA va-
dītājiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 14.00–17.30 notiks kursi 
„Bērna muzikalitātes attīstība integrētā mūzikas rotaļnodar-
bībā” pirmskolas mūzikas skolotājiem.

Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1 
plkst. 16.00–18.00 notiks RIIMC organizēts seminārs „Ak-
tualitātes ģeogrāfijas mācību procesa darbā” ģeogrāfijas sko-
lotājiem.

14. februārī
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā Ruses ielā 22 plkst. 15.00–

17.30 notiks RIIMC organizēta meistarklase „Vingrinājumi 
kustību koordinācijas, spēka un līdzsvara attīstīšanai sporta 
stundās” sporta skolotājiem.

15. februārī
VISC Strūgu ielā 4 Rīgā plkst. 10.00 notiks pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides kursu „Izglītības ilgt-
spējīgai attīstībai integrēšana mācību un ārpusstundu darbā” 
1. nodarbība.

RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 15.00–18.00 notiks kursi 
„Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības 
jomā” izglītības iestāžu skolotājiem.

Rīgas Juglas vidusskolā Kvēles ielā 64 (fizikas kab.) 
plkst. 15.30–17.30 notiks RIIMC organizēts seminārs „Sko-
lēnu mācību sasniegumi fizikā un detalizētas atgriezenis-
kās saites iegūšana, pamatojoties uz VISC piedāvātajiem 
diagnosticējošajiem darbiem un piloteksāmenu” Vidzemes 
priekšpilsētas un Ziemeļu rajona fizikas skolotājiem.

16. februārī
Gētes institūtā Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas) Rīgā 

plkst. 10.00 notiks seminārs vācu valodas skolotājiem MA 
vadītājiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 16.00–18.00 notiks seminārs 
„Skolēnu mācību sasniegumi ķīmijā un detalizētas atgrieze-
niskās saites iegūšana, pamatojoties uz VISC piedāvātajiem 
diagnosticējošajiem darbiem un piloteksāmenu” ķīmijas 
skolotājiem.

Gētes institūtā Torņa ielā 1 notiks RIIMC organizēts se-
minārs „Eiropas Moderno valodu centra projekta ICT-REV 
izveidotās IT resursu platformas izmantošanas iespējas sveš-
valodu stundās” vācu valodas skolotājiem.

17. februārī
Strūgu ielā 4 Rīgā plkst. 10.00 notiks seminārs angļu valo-

das skolotājiem MA vadītājiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 15.00–16.30 notiks seminārs 
„Eiropas Moderno valodu centra projekta ICT-REV izveido-
tās IT resursu platformas izmantošanas iespējas svešvalodu 
stundās” angļu valodas skolotājiem.

18. februārī
VISC Strūgu ielā 4 Rīgā plkst. 10.00 notiks folkloras sko-

lotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu 2. nodar-
bība.

Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē Raiņa bulvā-
rī 19 Rīgā notiks praktiskās ievirzes seminārs „Beta”.

20. februārī
Zaļajā ielā 1 Rīgā notiks mācību seminārs projekta „Cur-

riculum design for Blended Learning – B-Learning” dalīb-
skolām.

21. februārī
RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 10.00–13.00 notiks kursi 

„Pētniecības paņēmieni rotaļās, veidojot bērnu matemātis-

kos priekšstatus pirmskolā” pirmskolas skolotājiem.

22. februārī
RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 10.00–16.00 notiks kursi 

„Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglī-
tības iestādes tehniskajiem darbiniekiem” izglītības iestāžu 
tehniskajiem darbiniekiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 14.00–17.30 notiks kursi „In-
tegrētas sporta rotaļnodarbības inovatīvie risinājumi pirm-
skolā” pirmskolas skolotājiem (izņemot sporta skolotājus).

23. februārī
Daugavpils 4. speciālajā PII Podnieku ielā 1 Daugavpilī 

plkst. 10.00 notiks seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu 
vadītāju vietniekiem (metodiķiem).

VISC Strūgu ielā 4 Rīgā plkst. 10.30 notiks seminārs in-
terešu izglītības iestāžu direktoriem un pašvaldību interešu 
izglītības speciālistiem.

24. februārī
RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 9.00–13.00 notiks kursi 

„Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglī-
tības iestādes tehniskajiem darbiniekiem” izglītības iestāžu 
tehniskajiem darbiniekiem.

27. februārī
RTU Sagatavošanas kursu nodaļā Kronvalda bulvārī 1 

(231. aud.) plkst. 15.30–17.30 notiks RIIMC organizēts semi-
nārs „Skolēnu mācību sasniegumi fizikā un detalizētas atgrie-
zeniskās saites iegūšana, pamatojoties uz VISC piedāvātajiem 
diagnosticējošajiem darbiem un piloteksāmenu” (3. grupa) 
Latgales priekšpilsētas un Centra rajona fizikas skolotājiem.

23. februārī
Liepājas Universitātē Lielajā ielā 14 plkst. 13.30–17.00 

notiks konference „Express Days  ‘17” angļu valodas skolo-
tājiem.

3. martā
Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātē 

Parādes ielā 1 plkst. 10.00–16.00 notiks 4. zinātniski praktis-
kā konference „Darbs dara darītāju!”. Konferencē būs iespēja 
dalīties pieredzē darba grupās, lai apzinātu un popularizētu 
skolotāju labāko pieredzi, kā palīdzēt bērniem (skolēniem) 
apgūt veiksmīgai dzīvei un karjerai nepieciešamās prasmes 
ne tikai formālajā ikdienas mācību procesā, bet arī neformā-
lajā vidē. Aicināti pirmskolas un sākumskolas, pamatizglītī-
bas un vidusskolas skolotāji, izglītības iestāžu atbalsta per-
sonāls un vadība, augstskolu docētāji, pašvaldību darbinieki 
u. c. Pieteikties: http://duzpk.mozello.com/. Par savas piere-
dzes popularizēšanu skolotāji saņems sertifikātu.

10. februārī
Ogres kultūras centrā plkst. 13.00 notiks jaunrades deju 

konkurss „Mēs un deja”.

16. februārī
Liepājas 7. vidusskolā un klubā „Fontaine Palace” 

plkst. 14.00 notiks Kurzemes izglītības iestāžu vokāli instru-
mentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu 
festivālkonkurss „No baroka līdz rokam”.

17. februārī
Rēzeknes sākumskolā un Rēzeknes 5. vidusskolā 

plkst. 11.00 notiks Latgales izglītības iestāžu vokāli instru-
mentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu 
festivālkonkurss „No baroka līdz rokam”.

18. februārī
Cesvaines vidusskolā plkst. 12.00 notiks Vidzemes izglī-

tības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo 
kolektīvu un popgrupu festivālkonkurss „No baroka līdz ro-
kam”.

22. februārī
Ventspils 1. ģimnāzijā un Ventspils jaunrades namā 

plkst. 12.00 notiks Kurzemes izglītības iestāžu vokāli instru-
mentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu 
festivālkonkurss „No baroka līdz rokam”.

24. februārī
Mazsalacas novada kultūras centrā plkst. 12.00 notiks 

Vidzemes izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 
instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālkonkurss „No 
baroka līdz rokam”.

Beverīnas novada Kauguru kultūras namā plkst. 13.00 
notiks Tālās Gaujmalas bērnu un jauniešu folkloras kopu sa-
rīkojums, dziedātāju un muzikantu konkursu pusfināli.

25. februārī
Siguldas novada jaunrades centrā plkst. 10.00 notiks Lat-

vijas skolēnu lego robotikas konkurss.

26. februārī
Rīgas skolēnu pilī plkst. 11.00 notiks Rīgas un Piedauga-

vas dziedātāju konkurss.

Līdz 28. februārim
Gētes institūts Rīgā aicina pieteikties konkursam „Gaišie 

prāti”, kurā vācu valoda sasaistās ar matemātiku, informāti-
ku, bioloģiju, fiziku un ķīmiju. Ja tev ir 15–18 gadu un tu esi 
no Latvijas, tev ir pamatzināšanas vācu valodā un tu intere-
sējies par šiem mācību priekšmetiem, tad šis konkurss ir do-
māts tieši tev. Un ir pilnīgi pietiekami, ja vācu valodā esi tikai 
iesācējs. Uzvarētājus gaida vērtīgas balvas. Pilna informācija 
mājaslapā: www.goethe.de/latvija/hk.

11. februārī
Liepājas latviešu biedrības namā plkst. 13.00 notiks dzej-

nieka Olafa Gūtmaņa 90. jubilejas sarīkojums atmiņās, foto-
grāfijās, dzejā un mūzikā „Dzintarotājs”.

No 13. līdz 17. februārim
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

asociācija sadarbībā ar Latvijas augstskolām rīko Latvijas 
programmētāju dienu pasākumus, kuru laikā notiks augsta 
līmeņa konference, kā arī radošās darbnīcas, kurās studenti, 
nozares speciālisti un citi interesenti varēs izmēģināt jaunā-
kās tehnoloģijas.

No 14. līdz 25. februārim
Latvijas koncertzālēs un džeza klubos notiks X starptautis-

kā saksofonmūzikas festivāla „Saxophonia” koncerti. Mūzikas 
festivāls „Saxophonia” ir Eiropā lielākais saksofonmūzikas festi-
vāls, kurā satiekas pasaules mēroga saksofona zvaigznes. Klau-
sītājiem būs iespēja vienkopus dzirdēt džeza, populāro, klasisko, 
mūsdienu un pasaules mūziku izcilā atskaņojumā. Vairāk in-
formācijas: http://www.saxophonia.lv/lv/programme.

16. februārī
Rīgas Latviešu biedrības namā plkst. 14.00 notiks 

45. starptautiskās bērnu mākslas konkursizstādes „LIDICE 
2017” Latvijas kārtas laureātu apbalvošanas pasākums.

sEMināri, kursi

 afiŠa / reklāma 15
Kaspara BiKšes 

vadītie 6 h
audzināšanas kursi 

(jauno MK noteikumu 
Nr. 480 pedagogu 

aktualitāte) 
gan neklātienē 

vebinārā, gan klātienē.

kursu grafiks
9. februāris: seminārs „Izglītojamo uzvedība” 
Ozolnieku novada pedagogiem.
15. februāris: Pļaviņu novada pedagogi.
13. marts: seminārs „Izglītojamo uzvedība” Jelgavas 
BJC „Junda”.
14. marts: Staļģenes vidusskolas pedagogi.
15. marts: Purmsātu Speciālā internātpamatskola.
16. marts: seminārs „Izglītojamo uzvedība” 
  Smiltenes pirmsskolas izglītības pedagogiem.
17. marts: seminārs „Izglītojamo uzvedība” Lubānas 
novada pedagogiem.
sīkākas ziņas par iespēju pieteikt savu grupu: 

www.pedagogs.lv; kanceleja@pedagogs.lv 
vai tālrunis 28320454.

konfErEncEs

konkursi
citi notikuMi
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Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
ķīmijas un bioloģijas skolotāja

2016. gada rudenī Liepājas no-
vada fonds (LNF), realizējot Kultū-
ras ministrijas un Kurzemes NVO 
atbalsta centra atbalstīto projektu 
„Kur-zeme iedvesmo!”, organizēja 
akciju „Pastāsti par savu skolotāju!”. 
Fonds saņēma vairāk nekā 50 stās-
tus par Kurzemes skolotājiem, kuri 
ir iedvesmojuši, iedrošinājuši skolē-
nus un devuši drošu pamatu dzīvei. 
Visi akcijā saņemtie stāsti ir lasāmi 
LNF mājaslapas www.lnf.lv sadaļā 
„Pastāsti par savu skolotāju”.

Gan mūsdienu skolotājiem, ko 
piemin sākumskolas audzēkņi, gan 
pagājušā gadsimta 30. gadu skolo-
tāji, ko ar cieņu piemin mūsdienu 
seniori, vienlīdz ir pelnījuši cieņu 
un pateicību. Vislabākais veids, kā 
to darīt, ir nosaukt vārdā katru ie-
dvesmojošo Skolotāju.

Projekta laikā pārliecinājāmies, 
ka šādu pedagogu katrā skolā un 
katrā apkaimē ir daudz. LNF aicina 
katras apkaimes izglītības pārval-
des apzināt savus iedvesmojošos 
pedagogus un, sagaidot mūsu valsts 
100 gadu dzimšanas dienu, organi-
zēt pasākumus, kas ļauj dalīties ar 
skolotāju sniegto iedvesmu.

2016. gada 25. novembrī Drau-
dzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 
5. vidusskolā pulcējās vairāk nekā 
80 cilvēku no dažādiem Kurzemes 

novadiem, lai iedvesmas sarunu 
mozaīku veidotu no stāstiem par 
saviem skolotājiem, Liepājas Mūzi-
kas, mākslas un dizaina vidusskolas 
audzēkņu radītās mūzikas un tēlo-
tājmākslas darbiem. Šā pasākuma 
videomateriāls martā būs pieejams 
LNF. Pasākuma un arī akcijas „Pa-
stāsti par savu skolotāju!” iedves-
motājs ir viens no Liepājas leģendā-
rajiem skolotājiem, kura piemiņai 
izdotā grāmata tika atvērta 25. no-
vembrī.

Liepājas 5. vidusskolas ķīmijas 
skolotājs Roberts Akermanis savā 
skolā nostrādāja 40 gadus, un par 
savu skolotāju viņu sauc vairāk 
nekā tūkstotis skolēnu. Viņiem 
vārdu salikums „ķīmijas klade” vai 
„Akermaņa klade” rada spilgtas 
asociācijas un atmiņas. Ja zināji, kas 
ir rakstīts kladē, tad zināji ķīmiju 
un varēji saņemt sekmīgu atzīmi, 
savukārt, ja biji saņēmis vismaz 
atzīmi 4 (5 ballu sistēmā), varēji 
sekmīgi pabeigt ne tikai vidussko-
lu, bet arī augstskolu, kā arī sekmēt 
bērnu skološanas procesu. Arī es 
esmu R. Akermaņa skolniece un 
ikdienas darbā izmantoju savulaik 
skolā rakstīto ķīmijas kladi. Dažā-
du iemeslu dēļ šīs klades dažreiz ir 
gājušas zudībā, un tad klasesbied-
ru labsirdība ļauj vēlreiz ieskatīties 
R. Akermaņa diktētajā materiālā 
un izmantot to.

Tieši nepieciešamība izman-
tot kladi ikdienā un vēlme zināmā 
mērā iemūžināt šo vērtību radīja 

ideju izdot „Akermaņa kladi” grā-
matā. Tā ir tapusi grāmata „Ķīmi-
jas klade ar pielikumu. roberts 
akermanis”. Grāmatas tapšanas 
laikā tika intervēti vairāki desmiti 
bijušo skolēnu un kolēģu – atmi-
ņu stāsti veido grāmatas pirmo 
daļu. Apkopojot informāciju no 
septiņām dažādu laiku skolēnu 
pierakstu kladēm, tapa grāmatas 
otrā daļa – neorganiskās un orga-
niskās ķīmijas mācību līdzeklis jeb 
pieraksti, ko katrs skolēns veidoja 
savā pierakstu kladē. Noslēgumā 
ir apkopots skolotāja dzīves laikā 
presē rakstītais par R. Akermaņa 
mācīšanas un audzināšanas stilu, 
metodēm un sasniegumiem dar-
bā. Skolotāja darbu no mūsdienu 
pedagoģijas viedokļa ir novērtējusi 
Latvijas Universitātes Starpnozaru 
izglītības inovāciju centra vadītāja 
Dace Namsone.

Reizē ar grāmatas atvēršanu 
LNF tika atvērta programma „Sko-
lotājs”, kuras mērķis ir popularizēt 
izcilo skolotāju ieguldījumu un vei-
cināt skolotāju prestižu sabiedrībā. 
Ziedot programmai ir iespējams, 
iegādājoties grāmatu „Ķīmijas kla-
de ar pielikumu. Roberts Akerma-
nis”, kura ir pieejama Draudzīgā 
aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vi-
dusskolā.

Savs iedvesmojošais skolotājs 
ir katram cilvēkam – par to nav 
šaubu. Svarīgi ir katram cilvēkam 
viņu atcerēties, nosaukt vārdā un 
mācīties no Sava Skolotāja. 

Grāmata par leģendāro Liepājas skolotāju Robertu Akermani
          AIgA JAuNSKALžEIK

Olaines 1. vidusskolas 
bibliotekāre

Irving, John. In One Person. 
A novel. New York: Simon & Schus-
ter, 2012.

Džons Ērvings (1942) ir psi-
holoģiskās drāmas meistars. 
Latviešu lasītājs pazīst viņa dar-
bus „Garpa pasaule”, „Lūgšana 
par Ouenu Mīniju”, „Atraitne uz 
gadu”. Dž. Ērvinga cienītāji, arī 
es, viņa izdevumus lasa oriģināl-
valodā.

„In One Person” („Vienā 
personā”; 2012) ir trīspadsmi-
tais lieliskā amerikāņu auto-
ra Dž. Ērvinga darbs. Tas nav 
tulkots latviešu valodā, tāpēc 
meklējiet oriģinālizdevumu. „In 
One Person” no citiem autora 
darbiem atšķiras ar intonāciju, 
ar rakursu, ar skatu uz lietām, 
jo centrālā sižetiskā līnija ir tēla 
seksuālā orientācija. Tēma nebūt 
nav revolucionāra, tomēr Dž. Ēr-
vings to neizmanto pašmērķīgam 
skandālam, viņš ir radījis audzi-

nošu pieaugšanas stāstu.
Šis stāsts ir retrospektīvs. Kāds 

sešdesmitgadīgs rakstnieks, vār-
dā Billijs Abots, atskatās uz savas 
dzīves desmitgadēm, izdzīvojot 
vēlreiz savu pieaugšanas stāstu 
kādā amerikāņu vidusšķiras ko-
ledžā. Koledžā un pilsētiņā, kuras 
nerakstītais moto ir homofobija.

Billijs ir biseksuāls, un autors 
atsedz sāpīgo pusaudža, vēlāk 
jaunieša, seksuālās identitātes un 
dzimtes priekšstatu veidošanos.

Šis sevis apzināšanās process 
vieno visus grāmatas personāžus, 
savukārt galvenā varoņa Billija 
personības identitātes spriedze – 
nekad nepārejošā vainas apziņa, 
attiecības ar māti, vientulība un 
kompleksi – ir literāri psiholo-
ģisks pētījums. Billijs, apjautis 
savu biseksualitāti, mokpilni cen-
šas ar to sadzīvot, meklējot attais-
nojumu draugos, pieaugušajos, 
pasaules literatūras klasikā.

Dž. Ērvinga stāsta galveno 
varoņu dzimtes identitātes mek-
lējumu sāpes nav nejaušas. Tās 
atklāj attiecīgā laika un telpas 
spiedienu vidusmēra Amerikā. 
Autors iezīmē, bet neatrisina 
jautājumu par indivīdam piemī-
tošās identitātes robežām, neno-

teiktību. Jau pašā darba nosau-
kumā „Vienā personā” ir ietverts 
mājiens par tēmas neviennozī-
mību.

Pašidentitātes krīzes un meklē-
jumi ir raksturīgi visiem Dž. Ērvin-
ga darbiem, taču indivīda seksuālās 
un sociālās identitātes transformā-
cijas problemātika īpaši aktualizē-
jusies ir tieši šajā romānā.

Darbs ir emocionāli piesātināts, 
dramatiski ambiciozs, žanriski tas 
balansē starp baisu traģēdiju un 
humora pārpilnu komēdiju. Lite-
rārā garša ir pielīdzināma Selin-
džera (Jerome David Salinger) un 
Šekspīra (William Shakespeare) 
baudījumam vienlaikus.

Dž. Ērvings mūs, lasītājus, māca 
pacietīgi interpretēt dzīves daudz-
slāņainību un divdomību, māca 
kritiski atmaskot vēlmi uzspiest 
noteiktu dzīves kārtību, shēmas, 
modeļus un identitātes. Grāmatas 
centrālais vēstījums ir tas, ka parei-
zības pretmets nav nepareizība, bet 
gan meli pašam sev.

Šī romāna ietekme uz lasītāju 
var būt divējāda: vai nu jūs kļū-
siet vēl tolerantāks, vai arī vēl 
niknāks homofobs. Ak, jā, otrā 
tipa ļaudis Dž. Ērvinga grāmatas 
parasti nelasa… 

Džona Ērvinga cienītāji 
viņa izdevumus lasa oriģinālvalodā
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aija jankava skolas bibliotēkā ir iekārtojusi mājīgu domātavu, 
kur tiek rīkotas dažādas izstādes un ir arī lasītava lielajiem – 7.–
12. klasei.


