
„eTwinning” konferencē apbalvo 
labākos skolu sadarbības projektus

Uz jautājumu, kāds īsti ir izglītības 
mērķis, N.Hokss pats arī atbild, ka, 
viņaprāt, nolūks ir panākt cilvēces 
uzplaukumu. Ja vecāki ir ļoti 
aizņemti, tad skolotājiem ir jāpalīdz 
bērniem uzplaukt un attīstīt savas 
spējas.

Iespēju ir daudz, tik jādara. Laikam 
nav svarīgi, cik mazs esi, bet cik liels 
gribi būt. Kad atnācu strādāt uz 
Mores skolu, daudzos pedagogos bija 
jūtama pesimistiska noskaņa – ko tad 
mēs, mēs jau laukos... Bet mēs varam!
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IK INFORMĀCIJA

 Labākie projekti Priekuļos, Ainažos un Riebiņos
 Nacionālo „eTwinning” balvu 2019 starptautisko 
projektu kategorijā ieguva Priekuļu pirmsskolas izglītības 
iestādes “Mežmaliņa” projekts “Stories about Minibeasts” 
(projekta iesniedzēja Kristīna Bernāne). Nacionālo „eTwin-
ning” balvu 2019 nacionālo projektu kategorijā ieguva 
Riebiņu vidusskolas projekts “Rokasgrāmata skolotājiem, 
skolēniem un sliņķiem par siltumu” (projekta iesniedzēja 
Laila Vibornā), kas īstenots kopā Kr.Valdemāra Ainažu pa-
matskolu (projekta vadītāja Ineta Lielkalne). Skatītāju balvu 
ieguva Rīgas Teikas vidusskolas projekts “Perfekt zusammen 
lernen” (projekta iesniedzēja Helēna Briede).

 Pirmsskolā pēta kukaiņus un veido stopkadru video
 Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežma-
liņa” bērni projektā “Stories about Minibeasts” kopā ar 

bērniem no Horvātijas un Beļģijas pētīja kukaiņus un citas 
sīkbūtnes. Bērni veica novērojumus dabā, vāca nepiecieša-
mo informāciju, lai paši no dažādiem materiāliem veidotu 
kukaiņus un stāstītu stāstus par to dzīvi dabā. Visu trīs sa-
darbības valstu bērni kopīgi veidoja un izspēlēja stāstu, kurā 
pašu izvēlētais kukainis sastopas ar problēmu, ko atrisināt 
palīdzēja citu skolēnu komandu atsūtītie kukaiņi. Izstrādāto 
stāstu ekranizēja filmā stopkadru tehnikā. Bērni izveidotos 
stāstus analizēja un ar „Beebot” palīdzību tos kodēja, tādē-
jādi apgūstot arī programmēšanas pamatus. Iestāde starp-
tautiskus projektus īsteno vairākus gadus, aptverot dažādas 
tēma. Iestādes vadītāja un projekta vadītāja Kristīna Bernāne 
norāda: “ļoti svarīgi, ka projektā bērni iemācās sadarboties – 
gan klātienē savā grupā, gan arī tiešsaistē ar citu bērnudārzu 
bērniem”.

Turpinājums 2.lpp. 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla „eTwinning” ietvaros šī gada 
12. oktobrī Rīgā, “People Work” telpās rīkoja Nacionālo „eTwinning” konferenci, kurā prezentēja sešus 
pagājušā mācību gada veiksmīgākos skolu sadarbības projektus un apbalvoja konkursa “Nacionālā „eTwin-
ning” balva 2019” uzvarētājus.

IZGLĪTĪBA     KULTŪRA

FO
TO

: P
ub

lic
itā

te
s f

ot
o

mailto:redakcija@izglitiba-kultura.lv


2ZIŅAS2019. gada 17. oktobris     www.izglitiba-kultura.lv
IZGLĪTĪBA     KULTŪRA

Laikraksts “Izglītība un Kultūra”
Izdevējs: SIA “V-Media”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103369264

Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz „Izglītību un Kultūru” obligāta. Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.

IZGLĪTĪBA     KULTŪRA
Redakcijas tālr.: 26002264
Redakcijas e-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv
www.izglitiba-kultura.lv

Redaktore: Vita Pļaviņa
Korektore: Dace Sokolova
Datorgrafiķe: Anna Druka

Turpinājums no 1.lpp.

 Parāda, ka fiziku var mācīties interesanti
 Riebiņu vidusskolas projektā “Rokasgrāmata 
skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par siltumu” kas 
īstenots kopā Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolu, skolē-
ni mēģina pārliecināt, ka sarežģīto fiziku var mācīties 
interesanti – vērojot procesus un pēc tam veidojot 
video pamācības. Viņi paši veica dažādus siltuma 
eksperimentus un izstrādāja siltuma rokasgrāmatu, kas 
var noderēt gan skolēniem, gan skolotājiem. Projektā 
skolēni attīstīja pētnieciskās prasmes, kritisko domāša-
nu, kā arī mācījās sadarboties.

 Apgūst vācu valodu tikai otro gadu, bet jau 
gūst panākumus
 Projektā “Perfekt zusammen lernen” Rīgas 
Teikas vidusskolas 7. klašu skolēni kopā ar skolēniem 
no Polijas un Francijas apguva vācu valodas darbības 
vārdu formas. Skolēni strādāja gan individuāli, gan 
pāros un grupās, mainot dažādas mācību metodes, 
iepazīstinot ar sevi, paši izstrādājot savas mācību darba 
lapas, krustvārdu mīklas, tiešsaistes mācību spēles, 
kuras pildīja partnerskolu skolēni. 

 Vērtē gan skolēni iesaisti, gan rezultātus
 Šogad konkursa “Nacionālā „eTwinning” balva 
2019” finālā iekļuva viens nacionāla mēroga un pieci 
starptautiskie skolu sadarbības projekti, kas pārstāv da-
žādus mācību priekšmetus un skolēnu vecuma grupas. 
Konkursā vērtē ne tikai to, kā projekts integrēts mācī-
bu saturā, bet arī cik daudz skolēni iesaistīti projekta 
plānošanā, kā notikusi komunikācija un sadarbība ar 
citiem projekta partneriem, kā projektā jēgpilni izman-
totas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, cik 
veiksmīgi sasniegts plānotais rezultāts.

 Skolotāji dosies uz Eiropas konferenci Kannās, 
skolās notiks tehniski radošās darbnīcas
 No katra finālā pieteiktā projekta vienam pro-
jektā iesaistītajam skolotājam (starptautisko projektu 
kategorija) un diviem projekta partneriem (nacionālo 
projektu kategorija) tiek piešķirts „eTwinning” ap-
balvojums – apmaksāta dalība „eTwinning” ikgadējā 
Eiropas konferencē no 24. līdz 26. oktobrim Kannās, 
Francijā, kur piedalīsies vairāk nekā 500 „eTwinning” 
skolotāju no visas Eiropas. Tāpat oktobrī un novembrī 
katru fināla projekta skolu apciemos “Aspired”, lai sko-
lēniem novadītu aizraujošas tehniski radošās darbnī-
cas.   

Balvas ieguvēji no Riebiņu vidusskolas un Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas.

FO
TO

: P
ub

lic
itā

te
s f

ot
o

http://www.izglitiba-kultura.lv
mailto:redakcija@izglitiba-kultura.lv
http://www.izglitiba-kultura.lv


3ZIŅAS2019. gada 17. oktobris     www.izglitiba-kultura.lv
IZGLĪTĪBA     KULTŪRA

Finansējums zinātnei un citām prioritātēm
2020. gadā stiprinās izglītības un zinātnes nozari

 IK IZM KOMUNIKĀCIJAS NODAĻA

 Valdība 11. oktobrī, atbalstīja likumprojektu 
“Par valsts budžetu 2020. gadam”, kurā paredzēts pa-
pildu finansējums izglītības un zinātnes nozarei vairāk 
kā 30 miljonu eiro apmērā. 23 miljoni eiro paredzēti 
pedagogu darba samaksas kāpuma grafika izpildei un 
8 miljoni – papildu finansējums zinātnei. Tas pare-
dzētsfundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem, 
nozaru valsts pētījumu programmām, zinātnisko 
institūciju starptautiskam novērtējumam, kā arī dalībai 
starptautiskās organizācijās – Eiropas Kodolpētniecības 
organizācijā CERN un Eiropas Kosmosa aģentūrā EKA. 
Šodien atbalstītajā likumprojektā „Par vidēja termiņa 
budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” paredzēts 
finansējuma pieaugums zinātnei arī nākamajos gados.
 “Ņemot vērā to, ka ne visām nozarēm izdevās 
saņemt papildu finansējumu, IZM panākto finansējuma 
palielinājumu uzskatām par labu panākumu. Turklāt, 
palielinot finansējumu zinātnei, esam soli tuvāk Lat-
vijas ekonomiskajai izaugsmei ilgtermiņā, domāšanas 
maiņai sabiedrībā un pētniecības potenciāla stiprinā-
šanai Eiropā un pasaulē,” vērtē izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska.
 Palielinot finansējumu fundamentālo un lie-
tišķo pētījumu programmās tiks veicināta zinātnes 
izcilība visās zinātņu nozarēs, radītas jaunas zināšanas 
un tehnoloģiskās atziņas zinātņu nozaru grupās – da-
baszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicī-
nas un veselības zinātnēs, lauksaimniecības, meža un 
veterinārās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, humanitārajās 
un mākslas zinātnēs.
 Latvijas pievienošanās CERN asociētās valsts 
statusā veicinās Latvijas zinātnieku dalību CERN 
eksperimentos un iespējas radīt pasaules līmeņa fun-
damentālās un lietišķās zināšanas, kas sekmēs Latvijas 
zinātnisko darbinieku sniegumu starptautiskās pētnie-
cības programmās, ļaus veikt starpdisciplinārus pētīju-
mus un piesaistīt zinātnisko personālu darbam Latvijā, 
tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību.  

 Īstenojot augstas sarežģītības kosmosa tehno-
loģiju projektus sadarbībā ar EKA un Eiropas kosmo-
sa industriju,  Latvijas zinātniskie institūti un augsto 
tehnoloģiju uzņēmumi paaugstinās pētniecisko izcilību 
un attīstīs inovatīvo kapacitāti, tādejādi sniedzot iegul-
dījumu augstākas pievienotās vērtības tautsaimniecības 
attīstībai Latvijā.
 Valsts pētījumu programmas kā valsts pasū-
tījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek 
identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai 
nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams 
fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir 
svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budže-
ta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus 
apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasnieg-
šanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaug-
smes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras 
mantojuma saglabāšanai.
 Papildu finansējums 2020. gadā paredzēts arī 
jaunatnes politikas valsts programmai un studējošo un 
studiju kreditēšanas sistēmas maiņai, kā arī sportistu 
sagatavošanai un dalības nodrošināšanai 2020. gada 
Vasaras Olimpiskajās spēlēs un Vasaras Paralimpiskajās 
spēlēs Tokijā, Japānā.

Valdība atbalsta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu 
izstrādei izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem

 IK SILVIJA REINBERGA, LETA

 Valdība 15.oktobrī pieņēma Izglītības un zināt-
nes ministrijas (IZM) izstrādāto noteikumu projektu, 
kas paredz piešķirt 248 434 eiro mācību līdzekļu izstrā-
dei izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem.

IZM skaidroja, ka bija paredzēts izstrādāt datorprog-
rammu izglītojamajiem, kuriem ir lasīšanas traucējumi. 
Minētā programma bija paredzēta rakstītā teksta pār-
veidei uz runātu tekstu, kuru tostarp varētu izmantot 
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izglītojamie ar redzes traucējumiem.
 Tomēr, kā norādīja ministrija, 2016. gadā vai-
rāki privātie uzņēmumi ir attīstījuši ideju par teksta la-
sīšanas un runāšanas instrumentu izstrādi. Piemēram, 
ir pieejama SIA “Tilde” izstrādāta datorprogramma 
“Runas atpazinējs”, kas pārveido tekstu no runātā uz 
rakstīto, un SIA “Kirchholm Electronics” ražota iekār-
ta, kas domāta neredzīgiem cilvēkiem drukāto grāmatu 
tekstu atskaņošanai latviešu valodā.
 Ņemot vērā minēto, IZM pauda ieceri atcelt 
datorprogrammas izstrādi un veidot mācību līdzekļus 
izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem.
 Lai izstrādātu un aprobētu minētos papildu 
mācību līdzekļus papildus nepieciešamais finansējums 
ir 248 434 eiro, tai skaitā 211 168 eiro Eiropas Sociālā 
fonda finansējums un 37 266 eiro valsts budžeta līdzfi-
nansējums, norādīja IZM.
 100 100 eiro ministrija plāno pārdalīt no sā-
kotnēji plānotās datorprogrammas izstrādei paredzētā 
finansējuma, nodrošinot četru mācību līdzekļu izstrādi: 
ābeci un trīs mācību līdzekļus 1.-6. klasei.
 Ministrija norādīja, ka saskaņā ar Valsts izglī-
tības informācijas sistēmas operatīvajiem datiem uz 
2019. gada 16. septembri speciālās izglītības program-
mas izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem apgūst 
185 izglītojamie.  

 IZM paredz izstrādāt mācību līdzekļus izglītoja-
majiem ar dzirdes traucējumiem sākumskolas posmam 
sešos mācību priekšmetos, pamatskolas posmam teksta 
atveidei latviešu valodas zīmju valodā, valsts pārbau-
des darbu latviešu valodā, kā arī vairākvalodu zīmju 
vārdnīcu.
 Projektā plānots izstrādāt arī mācību un meto-
diskos līdzekļus jaunā satura apguvei, tostarp vieglajā 
valodā 7.-9. klasei, kas būtu piemērojami izglītojama-
jiem ar dzirdes traucējumiem.

	 	 IZM	paredz	izstrādāt	
mācību	līdzekļus	izglītojamajiem	ar	
dzirdes	traucējumiem	sākumskolas	
posmam	sešos	mācību	priekšme-
tos,	pamatskolas	posmam	teksta	
atveidei	latviešu	valodas	zīmju	valo-
dā,	valsts	pārbaudes	darbu	latviešu	
valodā,	kā	arī	vairākvalodu	zīmju	
vārdnīcu.

LIZDA pieprasa daļu no konfiscētajiem 29 miljoniem 
eiro novirzīt pedagogu atalgojuma palielināšanai

 IK SILVIJA REINBERGA, LETA

 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arod-
biedrība (LIZDA) ir nosūtījusi vēstuli valsts augstā-
kajām amatpersonām, aicinot daļu no valsts budžetā 
ieskaitītiem konfiscētajiem noziedzīgi iegūtajiem 29 
miljoniem eiro novirzīt pedagogu darba samaksas 
paaugstināšanai, 15.oktobrī aģentūrai LETA norādīja 
LIZDA Sabiedrisko attiecību speciālists Guntis Meis-
ters.
 LIZDA, atsaucoties uz izskanējušo informāciju, 
ka Valsts budžetā tiks ieskaitīti konfiscētie noziedzīgi 
iegūtie naudas līdzekļi 29 miljonu eiro apmērā, pie-
prasa daļu no šī finansējuma novirzīt pedagogu darba 
samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai no 
2020. gada 1. septembra un augstskolu mācībspēku 
darba samaksas paaugstināšanai no 2020.gada 1.janvā-
ra, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, uzsvēra 
Meisters.
 “Šī ir iespēja nozares ministrei un valdības pār-
stāvjiem pierādīt, ka [viņi] iestājas par normatīvo aktu 
izpildi, kas nosaka tālāku pedagogu darba samaksas pa-
augstināšanu. Gan ministru prezidents Krišjānis Kariņš 
(JV), gan izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska 
(JKP) publiski ir pauduši viedokli, ka ir apņemšanās 
turpināt darba samaksas paaugstināšanu, taču līdz šim 
juridiski tas nav fiksēts. Uz mutiski izteiktiem solīju-

miem LIZDA paļauties nevar, jo regulāri jāatgādina 
politiķiem par spēkā esošu normatīvo aktu izpildi,” 
norādīja arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.
 LIZDA atgādināja, ka Šuplinska LIZDA pa-
domes ārkārtas sēdē 9. oktobrī norādīja, ka likumā 
noteiktais atalgojuma palielinājums pedagogiem būtu 
iespējams, ja ieņēmumi no noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
konfiskācijas pildīs budžetu. “Valdībā apstiprinātajā un 
Saeimā iesniegtajā nākamā gada valsts budžeta projektā 
nav paredzēts finansējums pedagogu minimālās mē-
neša darba algas likmes paaugstināšanai no 2020. gada 
septembra un nav paredzēts arī atalgojuma pieaugums 
augstskolu mācībspēkiem no 2020. gada janvāra,” sacīja 
Vanaga.
 Arodbiedrība stāstīja, ka spēkā esošie likumi 
paredz, ka no 2020. gada 1. septembra pedagogu ze-
mākajai mēneša darba algas likmei  ir jāpieaug no 750 
līdz 790 eiro, kā arī jābūt algu pieaugumam augstskolu 
pedagogiem. Savukārt Ministru kabinetam, iesniedzot 
Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā jāpa-
redz ikgadēju finansējuma pieaugumu ne mazāku par 
0,25% no IKP augstākajai izglītībai un ne mazāku par 
0,15% no IKP zinātniskajai darbībai.
 Tomēr Ukraina varētu pieprasīt Latvijai atdot ar 
bijušajām augsta ranga Ukrainas amatpersonām sais-
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tītos 29 miljonus eiro, kurus Rīgas apgabaltiesa atzinusi par 
noziedzīgi iegūtiem un konfiscējusi, liecina Ukrainas Ģene-
rālprokuratūras 15. oktobrī izplatītais paziņojums.
 “Pateicoties Ukrainas Ģenerālprokuratūras un Lat-
vijas atbildīgo iestāžu kopīgajiem pūliņiem, Latvijas tiesa (..) 
atzinusi, ka vairāk nekā 30 miljoniem ASV dolāru, kas saistīti 
ar bijušajām augsta ranga Ukrainas amatpersonām, ir krimi-
nāla izcelsme, un nolēmusi tos konfiscēt,” teikts paziņojumā. 
Tajā arī minēts, ka šie līdzekļi tika arestēti 2015. gada sākumā 
saistībā ar Ukrainas Ģenerālprokuratūras lūgumu sniegt tie-
sisko palīdzību. “Jautājums par noziedzīgas izcelsmes aktīvu 
atdošanu Ukrainai tiks risināts starpvaldību līmenī,” piebilsts 
paziņojumā.  

IZM pieļauj, ka nākamgad pieaugs skolu
nepabeigušo jauniešu īpatsvars

 IK SILVIJA REINBERGA, LETA

 Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) progno-
zē, ka nākamgad pieaugs skolu nepabeigušo jauniešu 
īpatsvars, liecina 11. oktobrī valdībā apstiprinātais 
budžeta plāns.
 Ministrija nākamgad vēlas paaugstināt vispārē-
jās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un 
attīstot atbilstošu infrastruktūru, kā arī īstenot iekļau-
jošo izglītības principu un mazināt sociālās atstumtības 
risku. Tomēr IZM prognozē, ka skolu nepabeigušo 
iedzīvotāju īpatsvars 18 līdz 24 gadus vecu iedzīvotā-
ju vidū nākamgad pieaugs, no 2017. gadā fiksētajiem 
8,6% līdz 10%.
 IZM nākamā gada budžets būs 403,8 miljoni 
eiro, kas ir par 3,2 miljoniem jeb 0,8% mazāk nekā 
pērn. Ministrijas pamatfunkciju īstenošanai piešķirti 
280 068 880 eiro, savukārt Eiropas Savienības politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības lī-
dzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īsteno-
šanai piešķirti 123 722 272 eiro.
 Ministrija nākamgad vēlas paaugstināt profe-
sionālās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi 
un attīstot atbilstošu infrastruktūru, tamdēļ paredz, ka 
nākamgad izglītojamo īpatsvars profesionālās izglītības 
programmās pieaugs par 11%.
 Savukārt augstākajā izglītībā ministrija progno-
zē, ka iedzīvotāju īpatsvars 30 līdz 34 gadu vecumā ar 
augstāko izglītību samazināsies par 2,7%.
 Augstākajai izglītībai IZM plānoti izdevumi 
68,8 miljonu eiro apmērā, tai skaitā, 48,7 miljoni eiro 
augstskolām, 6,5 miljoni eiro augstskolu un koledžu 
zinātniskās darbības attīstībai, studējošo un studiju 
kreditēšanai - 1,28 miljoni, kas ir uz pusi vairāk nekā 
atvēlēts pērn, 11,2 miljoni eiro paredzēti koledžām, 
savukārt 281 774 eiro tiks atvēlēti studiju virzienu akre-
ditācijai.

 Nākamgad valsts budžeta finansētās studiju 
vietas IZM augstskolās un koledžās paliks nemainīgā 
skaitā.
 Attiecībā uz zinātni IZM plāno nākamgad 
nodrošināt zināšanu bāzi tautsaimniecības transformā-
cijai uz augstāku pievienoto vērtību un novirzīt zināt-
nei teju 50 miljonus eiro, tomēr ministrija norāda, ka 
privātā sektora ieguldījums pētniecībā un attīstībā nā-
kamgad samazināsies par 3% un zinātnisko darbinieku 
skaits pētniecībā un attīstībā samazināsies par 1391.
 Tomēr bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar 
augstāko izglītību 15 līdz 64 gadu vecumā saglabāsies 
nemainīgs - 4%, uzskata IZM.
 Tāpat ministrija prognozē, ka pedagogu, kuri 
paaugstinājuši profesionālo kompetenci skaits divkār-
šosies no 4 000 pieaugot uz 9 500 pedagogiem. Savu-
kārt izglītojamo, kuriem nodrošinātas brīvpusdienas 
skaits samazināsies no 77 022 līdz 76 890, liecina IZM 
nākamā gada budžets.
 Sporta nozarē, IZM plāno palielināt Latvijas 
iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz vienu, divas reizes ne-
dēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm 
no 28% uz 40%. Plānotie izdevumi sporta nozarē ir 
38,8 miljoni, kas ir par vienu miljonu eiro mazāk nekā 
pērn.  

	 	 IZM	prognozē,	ka	
skolu	nepabeigušo	iedzīvotāju	
īpatsvars	18	līdz	24	gadus	vecu	
iedzīvotāju	vidū	nākamgad	pie-
augs,	no	2017.	gadā	fiksētajiem	
8,6%	līdz	10%.
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Tagad visi skolām nepieciešamie izglītības 
e-izdevumi vienuviet!

Izvēlies savai skolai vajadzīgo komplektu!

Kā abonēt žurnālus 2020.gadam 
Lai abonētu jebkuru no e-izdevumiem vai izdevumu komplektu aizpildiet abonēšanas anketu 

www.skolasvards.lv sadaļā Abonēt vai arī uz e-pastu redakcija@skolasvards.lv atsūtiet maksātāja 
rekvizītus, izvēlētos izdevumus un termiņu uz kādu vēlaties abonēt. Mēs savukārt sagatavosim 

elektronisku rēķinu un nosūtīsim jums to pa e-pastu. 
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Turpinājums 4. lpp. 

FOTO: Andris Bērziņš
Tukuma novada izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs uzskata, ka, piemērojot biznesa modeli izglītībā, bērns izglītības iestādei un pašvaldībai būtībā ir kļuvis par 
ienākumu objektu – no mērķdotācijām un no starppašvaldību norēķiniem.

  ILZE BRINKMANEIK

„Izglītības un zinātnes mi-
nistrijai esam sagatavojuši savu 
redzējumu par skolu tīkla attīs-
tību un tā veidošanu un piln-
veidošanu kopš 2009.  gada, kad 
izveidoja Tukuma novadu. Pro-
cess ir nebeidzams un neapstājas, 

Valsts izglītības politikā 
vērojama liela pretruna

joprojām domājam, plānojam un 
lemjam par to, kā uzlabot situā-
ciju. Protams, sekojam tam, kas 
notiek valstī, un iespēju robežās 
mēģinām pielāgoties – ne bez sā-
pīgiem lēmumiem un izmaiņām, 
kad, piemēram, jāslēdz skolas,” 
stāsta Tukuma novada izglītības 
pārvaldes vadītājs Normunds 
Rečs.

Bērnu skaitam 
ir tendence augt

Pirms 10  gadiem, kad 
2009.  gadā valstī sākās ekono-
miskās lejupslīdes izpausmes un 
būtiski samazinājās mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai, Tuku-
ma novadā tika slēgta Lestenes un 
Zentenes pamatskola, Jaunsātu 

pamatskolu pārveidoja par Pūres 
pamatskolas filiāli, kas darbojas 
joprojām. „Manuprāt, Jaunsātu 
filiāle ir labs piemērs, kā izdevies 
skolu laukos saglabāt. Joprojām 
tur ir sākumskolas klases, kurās 
mācās 41 skolēns, un darbojas arī 
bērnudārzs ar vairāk nekā 40 bēr-
niem,” norāda N. Rečs.

Izglītības pārvaldes vadītājs 

atgādina arī, ka 2010.  gadā Sē-
mes pamatskola reorganizēta 
par sākumskolu, un patlaban tā 
palīdz risināt Tukuma pilsētā ak-
tuālo rindas uz bērnudārza vie-
tām problēmu: Sēmē pirmskolā 
kopumā uzņemti 106  bērni, no 
kuriem aptuveni divas trešdaļas 

Lieldienas rītā ziedēj’ zaļa zālīte;
          Pats Dieviņš staigāja pa zaļu zālīti.

Latviešu tautasdziesma

Nosaukums Gads /EUR Pusgads /EUR
Skolas Vārds 49.00 28.00
Skolas Psiholoģija 28.00 20.00
Pirmsskolā 45.00 25.00
Izglītība un Kultūra 69.00 40.00
Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītības jomā 35.00 20.00
Vecākiem 29.00 18.00
Aktuālās ikdienas izglītības ziņas tavā e-pastā 19.00 15.00

Abonē 2020. gadam!

Informācija abonētājiem!
Ja abonētājs ir skola - 1 skolas abonements nodrošina individuālu pieeju 

žurnālu lasīšanai visiem skolas skolotājiem! 
Ikviens skolas pedagogs izmantojot savu individuālo paroli  var jebkurā laikā un vietā lasīt žurnālus un 

izdrukāt sev interesējošās rubrikas vai arī visu žurnāla numuru! Jebkuram skolotājam ir arī pieejams visu 
iepriekš izdoto žurnālu numuru arhīvs sākot no 2012. gada! 

Abonējot žurnālu komplektu nākamajam gadam jebkurš skolas skolotājs varēs izmantot arī apjomīgu 
metodisko materiālu datu bāzi (vairāk nekā 270 materiāli dažādos mācību priekšmetos), 

kas katru mēnesi tiek papildināta.

Jau esošie abonētāji (tie, kuri žurnālus abonējuši iepriekšējos gados) un abonēs nākamajā 
2020. gadā, turpina izmantot savas līdzšinējās paroles. Ja gadījumā parole tiek aizmirsta, 

to vienkārši var atjaunot ienākot www.skolasvards.lv.

Ja jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums:
Redakcijas tālr.: 26002264 

Redakcijas e-pasts: redakcija@skolasvards.lv 
www.skolasvards.lv Vairāk informācijas 

www.skolasvards.lv



E-žurnāls SKOLAS VĀRDS ir
praktisks un ērts e-žurnāls izglī-
tības profesionāļiem.
Žurnāls iznāk divas reizes mē-
nesī e-formātā. Žurnāls veltīts
izglītības jautājumiem, kas sais-
toši gan skolu vadītājiem, gan
skolotājiem. Žurnālā var lasīt
analītiskus rakstus par aktuālām
izglītības problēmām, profesio-

nāļu pieredzi un komentārus, lēmumu skaidroju-
mus, skolu projektu pieredzi, skolotāju pieredzes 
materiālus, intervijas ar izciliem skolotājiem, skolu 
direktoriem, izglītības jomas speciālistiem, rakstus 
par mūžizglītību, tālākizglītību un iespējām 
profesionālajā pilnveidē, kā arī ārvalstu pieredzi. 
Redakcijas dāvana skolotājiem – katrā numurā 
publicējam metodiskos materiālus dažādos mācī-
bu priekšmetos, ko skolotāji var praktiski izmantot 
savā darbā.
Žurnāls iznāk divas reizes mēnesī no 2012. gada 
oktobra.

Ikvienam, kurš strādā pirms-
skolā! E-žurnālā PIRMSSKOLĀ 
katru mēnesi var lasīt par ak-
tuālo, kas saistīts ar izglītību 
līdz skolas gaitu sākšanai. 
Psihologu ieteikumi, dažādu 
rotaļnodarbību apraksti, te-
matisku pasākumu scenāriji, 
praktiska pirmsskolu piere-
dze, metodiskie materiāli!

Žurnāls iznāk no 2012. gada vienu reizi mēnesī 
elektroniskā formātā. 

E-žurnālā SKOLAS PSIHOLOĢIJA
mēs runājam par emocionālo
vidi un attiecībām skolā.
Par saskarsmi un komunikāciju
starp skolotājiem, skolēniem un
vecākiem.
Par bērnu uzvedību un skolotāja
darbu, sevis iepazīšanu, apzinā-
šanu un izprašanu.
Dažādās nozarēs strādājošie

psihologi, izaugsmes treneri, lektori un citi speciā-
listi atbild un skaidro aktuālus skolas emocionālās 
vides jautājumus.  
Žurnālā var iepazīties ar praktiski izmantojamām 
tehnikām un metodēm.
Žurnāls īpaši noderīgs skolu psihologiem un klašu 
audzinātājiem.
Žurnāls iznāk no 2015. gada elektroniskā formātā 
vienu reizi mēnesī.

IKMĒNEŠA E-IZDEVUMS PAR 
AKTUĀLĀM NORMATĪVO 
AKTU IZMAIŅĀM IZGLĪTĪBAS 
JOMĀ. Tiesību metodiskā 
materiāla galvenā mērķaudi-
torija ir vispārējās izglītības 
iestāžu (tostarp pirmsskolu) 
un profesionālo skolu vadī-
ba, sniedzot ikdienas darbu 
regulējošo normatīvo aktu 

aktuālo izmaiņu pārskatu par attiecīgajā mēnesī 
valstī oficiāli publicētajiem likumiem un Minis-
tru kabineta noteikumiem. Galvenās informā-
cijas jomas – izglītošana, bērnu tiesības, darba 
tiesiskās attiecības un drošība, lietvedība un 
iekšējā dokumentācija, datu aizsardzība, iestā-
des saimnieciskā darbība un publiskie iepirku-
mi, Eiropas Savienības fondu un citu projektu 
atbalsts, amatpersonu atbildība.
Izdevums par  aktuālām normatīvo aktu izmai-
ņām izglītības jomā iznāk vienu reizi mēnesī 
elektroniskā formātā.
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tību un tā veidošanu un piln-
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Valsts izglītības politikā 
vērojama liela pretruna

joprojām domājam, plānojam un 
lemjam par to, kā uzlabot situā-
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notiek valstī, un iespēju robežās 
mēģinām pielāgoties – ne bez sā-
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stāsta Tukuma novada izglītības 
pārvaldes vadītājs Normunds 
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Pirms 10  gadiem, kad 
2009.  gadā valstī sākās ekono-
miskās lejupslīdes izpausmes un 
būtiski samazinājās mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai, Tuku-
ma novadā tika slēgta Lestenes un 
Zentenes pamatskola, Jaunsātu 

pamatskolu pārveidoja par Pūres 
pamatskolas filiāli, kas darbojas 
joprojām. „Manuprāt, Jaunsātu 
filiāle ir labs piemērs, kā izdevies 
skolu laukos saglabāt. Joprojām 
tur ir sākumskolas klases, kurās 
mācās 41 skolēns, un darbojas arī 
bērnudārzs ar vairāk nekā 40 bēr-
niem,” norāda N. Rečs.

Izglītības pārvaldes vadītājs 

atgādina arī, ka 2010.  gadā Sē-
mes pamatskola reorganizēta 
par sākumskolu, un patlaban tā 
palīdz risināt Tukuma pilsētā ak-
tuālo rindas uz bērnudārza vie-
tām problēmu: Sēmē pirmskolā 
kopumā uzņemti 106  bērni, no 
kuriem aptuveni divas trešdaļas 

Lieldienas rītā ziedēj’ zaļa zālīte;
          Pats Dieviņš staigāja pa zaļu zālīti.

Latviešu tautasdziesma

Laikraksts IZGLĪTĪBA un 
KULTŪRA no 2019. gada 
augusta iznāk divas reizes 
mēnesī elektroniskā formā-
tā. Joprojām laikraksts ziņo 
par visu, kas svarīgs izglītībā, 
esot palīgs un atbalsts skolās 
strādājošajiem skolotājiem, 
vadībai un administrācijai. 
E-laikraksta tēmas ietver visas

izglītības pakāpes no pirmsskolas līdz augstā-
kajai izglītībai, kā arī interešu izglītību un 
kultūrizglītību. Katrā numurā tiek atspoguļoti 
gan aktuālie izglītības politikas jautājumi, gan 
arī skolu praktiskā pieredze, izglītības jomas 
diskusijas un jautājumi. 

E-žurnāls VECĀKIEM iznāk
divas reizes mēnesī un ir
paredzēts pirmsskolas un sā-
kumkolas bērnu vecākiem un
skolotājiem. Žurnāla mērķis ir
mudināt vecākus turpināt at-
bildīgi domāt par savu bērnu
fizisko un emocionālo veselī-
bu, psiholoģiju un skološanās
procesiem.

*** Izglītības e-izdevumi neiznāk jūnijā un jūlijā, izņemot izdevumu “Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītības jomā”, 
kas iznāk katru mēnesi bez pārtraukumiem.
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Par vērtību izpratnes
veidošanos mūža garumā

Konferencē tika mēģināts atgādināt par vērtībām un definēt tās, kuras vēlamies piedzīvot kopā ar kādu. 

 IK ILZE BRINKMANE

 Konferencē „Pasaule skolā – skola pasaulē”, kas notika 3. oktobrī Jelgavā, tika mēģināts atgādināt par 
vērtībām un definēt tās, kuras vēlamies piedzīvot kopā ar kādu. Projekta “Kompetenču pieeja mācību satu-
rā” (jeb “Skola 2030”) mācību satura ieviešanas vecākā eksperte Inga Pāvula, uzrunājot dalībniekus, atzina, 
ka konference ir par mums (pieaugušajiem), domājot par bērniem, jo viņi mācās ne tikai lasīt, rakstīt un 
rēķināt, bet arī attieksmi vienam pret otru un pasauli. Izskanēja mudinājums sadzirdēt sevi un citus, kā arī 
vērtēt, kā dzirdētais uzrunā, kam piekrītam un kam arī nepiekrītam.

IZGLĪTĪBA     KULTŪRA
2019. gada 17. oktobris     www.izglitiba-kultura.lv KONFERENCE

 Atslēgas vārds ir mūsu griba 
 Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs 
Guntars Catlaks savā uzrunā uzsvēra, ka, viņaprāt, pats 
svarīgākais ir tas, ko cilvēki grib izdarīt ar savām zinā-
šanām, ne tik daudz, ko ar tām spēj izdarīt. „Atslēgas 

vārds ir mūsu griba, kāpēc mēs mācāmies, kāpēc dzī-
vojam, ko darām un ko gribam iemācīt citiem. Atslēgas 
vārds vērtībām, kas mūs vada un ko vēlamies sasniegt, 
ir kompetence jeb lietpratība, kurā savijas zināšanas, 
prasmes un attieksmes, kuras ir balstītas vērtībās,” 
atgādina G. Catlaks.

http://www.izglitiba-kultura.lv
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	 	 „Mēs	nevaram	turpināt	
atraut	audzināšanu	no	mācību	
procesa,	jo	abi	kopā	veido
izglītību,”	norāda	G.	Catlaks.

IZGLĪTĪBA     KULTŪRA

VISC vadītājs G. Catlaks savā uzrunā uzsvēra, ka, 
viņaprāt, pats svarīgākais ir tas, ko cilvēki grib izda-
rīt ar savām zināšanām, ne tik daudz, ko ar tām spēj 
izdarīt.

2019. gada 17. oktobris     www.izglitiba-kultura.lv KONFERENCE

 Pēc VISC vadītāja domām, par kompetentu ne-
var saukt zinātnieku, kurš izmanto savas zināšanas un 
prasmes, lai radītu jaunus bioloģiskos ieročus, par kom-
petentu nevar saukt teroristu, kurš prot un spēj izveidot 
liela mēroga teroraktu, lai panāktu masu slepkavību, 
par kompetentu nevar uzskatīt ārstu, kurš nogalina 
savus pacientus, par kompetentu nesauks politiķi, kurš 
melo saviem vēlētājiem, lai sasniegtu personiskos vai 
partijas mērķus, par kompetentu neuzskata žurnālistu, 
kurš nodarbojas ar propagandu utt.
 „Atslēgas vārds jeb kritiskais punkts, kas no-
šķir kompetenci no zināšanām un prasmēm, ir mērķis, 
griba, kas balstīta mūsu vērtībās, ko vēlamies ar savu 
darbu sasniegt un panākt. Mēs dzīvojam ļoti kompleksā 
un sarežģītā pasaulē, tādēļ atbildes nebūs viennozīmī-
gas katrā situācijā, tāpēc mūsu laikmeta lielākais izaici-
nājums ir nonākt pie tā, ka skolēniem nedodam gatavas 
receptes, kas ir labi un kas ir slikti, kas ir pareizi un 
kas ir nepareizi, kuras viņi varētu lietot jebkurā nākot-
nes dzīves situācijā. Visticamāk, koncepts, ka mācām 
mācīties attiecas arī uz audzināšanu, uz vērtībizglītību 
un morāli,” norāda VISC vadītājs un piebilst, ka katram 
sev būtu jāatgādina filozofa I. Kanta formulētais – vien-
mēr rīkojies tā, lai tavas gribas maksimālā izpausme 
varētu kalpot par vispārīgu likumu, vienmēr uzskati 
cilvēku nevis par līdzekli, bet par mērķi sevī, tad arī 
jebkurā situācijā uzdod sev jautājumu, kas ir laba un 
pareiza rīcība.
 „Lielākais uzdevums mums, satura veidotājiem, 
izglītības politikas veidotājiem, pedagogiem, ir izprast, 
kas ir tās vērtības, lai skolēns nākotnē kļūtu par cilvēku, 
kurš prasmīgi un ieinteresēti mācīsies, radīs inovatīvi 
un produktīvi, līdzdarbosies izsvērti un atbildīgi, dzīvos 
pastāvīgi un veselīgi. Katrā no tām ir vērtību kopums 
un dimensija, kas ir ārkārtīgi svarīga, lai kompetence 
darbotos, lai kompetenču pieeja reāli iedzīvotos. Mēs 
nevaram turpināt atraut audzināšanu no mācību proce-
sa, jo abi kopā veido izglītību,” klāsta G. Catlaks.

 Skolā vērtības demonstrē jebkurš
 „Skola 2030” un „Mācīties būt” vecākā eksperte, 
Rīgas pilsētas sākumskolas direktore Solvita Lazdiņa 
vispirms dalās atmiņās par piedzīvoto 1986. gadā, kad 
viņa vēl mācījusies vidusskolā. Par to, kā visi nolēmuši 
un vienojušies drūmo ģērbtuvi pagrabā pārvērst par 
telpu košās krāsās. Skolotāji ideju atbalstījuši. Katra 
klase krāsojusi savu daļu, un skolēni to nodēvējuši par 
savu krāsu pagrabu. „Tā ir pieredze, ar kuru turpinu 

dzīvot šobrīd skolā jau kā vadītāja. Tā veidojusi manu 
priekšstatu par to, kādai jābūt skolai, kāda ir skolotāju 
un kāda ir skolēnu loma. Piedzīvošana ir atslēga uz to, 
ko nozīmē mācīties. Skolā vērtības demonstrē jebkurš,” 
uzsver S. Lazdiņa un aicina līdzdomāt, kad stāsta par 
garderobisti, policistu, ēdnīcas darbiniecēm, jo katrs 
demonstrē, kā viņš jūtas konkrētā skolā, kā izturas pret 
citiem. Stāsts līdzdomāšanai ir arī par divām apkopē-
jām un to, kāpēc tad, kad viena mazgā gaiteni, skolēni 
nevērīgi turpina iet, bet, kad otra – atvainojas un mēģi-
na iet pa pašu maliņu. „Tās ir attiecības, ko apkopējas ir 
izveidojušas ar bērniem, viņas demonstrē, kas ir svarīgi. 
Arī skolotāju istabā pie sienas var atrasties draudīgi 
atgādinājumi, kas skolotājiem jāizdara, vai arī draudzīgi 
pamudinājumi, kā būtu labāk,” stāsta eksperte un dalās 
ar konkrētiem piemēriem no ierakstiem e-žurnālā vai-
rākās skolās.
 Vienā gadījumā skolotāji vecākiem atgādina, 
ko skolēns jau zina un prot, bet kas vēl jāpilnveido, bet 
citā ir norādes uz negatīvo – bojā mācību materiālus, 
apzināti nepiedalās mācību darbā, neseko līdzi utt.
 „Brīdī, kad rakstām kaut ko negatīvu, jāatceras, 
vai balstām savu komunikāciju ar bērniem un viņu ve-
cākiem uz bērna stiprajām pusēm, vai mēģinām atrast 
labo un tādā veidā mudinām viņu mācīties,” ieteic S. 
Lazdiņa un, komentējot negatīvos ierakstus, secina, ka 
skolotājs ir zaudējis cīņu, bet joprojām izmanto varas 
instrumentus un vēlas turpināt cīnīties, būdams pārlie-
cināts, ka šāda metode liks darboties. Eksperte uzsver, 
ka realitātē skolotājs šādā veidā bērnu iezīmē par 
slinku, neuzvedīgu, par tādu, kurš nevar un negrib un 
attālinās no iespējām veidot attiecības. Viņasprāt, šādi 
ieraksti nemainīs bērna uzvedību.
 Izskan arī piemērs par dzirdēto no matemātikas 
skolotājām, kuras ir uztraukušās par dažādo skolēnu 
zināšanu līmeni un nezina, kā rīkoties. Viena skolotāja 
secina, ka 9. klases skolēnu zināšanas ir 6. klases līmenī 
un pieņem padomu mēģināt viņus vest tālāk, bet otra 
par dažiem skolēniem ir pārliecināta, ka viņu zināšanas 
neatbilst nevienam no klasē esošajiem līmeņiem. „Pē-
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tījumi pierāda, ka sasniegumus matemātikā lielā mērā 
ietekmē bērna priekšstats par sevi, kā viņš tiek galā ar 
sarežģītām situācijām un grūtībām. Pirmajā piemērā 
skolotāja dod iespēju, bet otra skolotāja atsevišķus bēr-
nus iezīmē kā klasē nederīgus un liedz viņiem jebkādu 
iespēju. Tas ir jautājums par sadarbību, atbildību, pie-
pūli un gribu,” ir pārliecināta lektore. Cits piemērs no 
dzirdētā latviešu valodas un literatūras stundās. Kāda 
skolotāja izlēmusi, ka tie, kuri nav lasījuši uzdoto, sēdēs 
pēdējos solos un diskusijā nepiedalīsies. S. Lazdiņa no-
vērojusi, ka daudzās skolās ir prakse, ka skolotāji strādā 
ar tiem, kas ātrāk saprot, aktīvāk iesaistās, bet pārējos 
nosēdina klases aizmugurē. „Skolēnu iekšējo motivāci-
ju veido, pirmkārt, saturs, kas šķiet personīgi nozīmīgs, 
otrkārt, zinātkāre, kas rodas procesā, treškārt, izjūta, ka 
varu, ceturtkārt, ka spēju pārvaldīt procesu. Skolotā-
jiem, kas klasē sadala bērnus, ar kuriem strādās un kuri 
sēdēs aizmugurē, to vajadzētu atcerēties un padomāt,” 
ieteic eksperte.
 Vēl kādā piemērā ir stāsts par puisi, kurš mai-
nījis skolas, bet vienai skolotājai izdevies panākt, ka 
viņš nekavē stundas. „Skolotājs palīdz veidot piederības 
izjūtu skolai, un tas ir ārkārtīgi būtiski jebkura cilvēka 
labizjūtai. Mums ir svarīgi piederēt. Pētījumi arī pierā-
da, ka ir pamats cerībām, ja skolā izdodas izveidot cie-
šas attiecības vismaz ar vienu cilvēku,” teic S. Lazdiņa 
un stāsta par skolotājiem, kuri nav vienaldzīgi, ja bērni 
uz skolu atnāk neēduši un tādēļ nespēj koncentrēties 
mācībām. Viņasprāt, skolotāja prieks par mācīšanos, 
par to, ka izdodas un ir rezultāts, pielīp arī bērniem.
 Eksperte mudina aizdomāties par sapulcēm 
skolā, vai tajās ir vēlēšanās dalīties arī par grūtajām 
situācijām un kolēģi palīdz situāciju mainīt vai ir tikai 
viens runātājs…
 „Skolēni reproducē skolotāju uzvedību, tā tiek 
iemācīta vai pārņemta. Skola ir līdzīga fizikas laukam, 
tādēļ jāpiešķir vara un nozīme tiem skolotājiem un tām 
praksēm vai ierastām darbībām, kuras ir cieņpilnas, 
sadarbību un atbildību veidojošas. Nav jābūt akliem uz 
situācijām, kuras ir nepieņemamas,” uzsver S. Lazdiņa.
 Rīgas pilsētas sākumskolas direktore stāsta par 
savas skolas skolēnu, kuram ir kustību traucējumi, kurš 
nerunā, bet ir ar attīstītu intelektu. Komunikācija norit 
ar datora ekrāna palīdzību, piemēram, lai saprastu, vai 
Māris kaut ko ir izlasījis, zēns atbild ar acu kustību. 
Lai arī sākumā bijusi neziņa un bailes, visi iesaistītie 
ātri sapratuši, ka dzīvespriecīgais Māris var mācīties 
kopā ar citiem bērniem. Ja sporta laukumā kāds arī ir 
pasmējies, kā viņš ratiņkrēslā kopā ar tēvu spēlē fut-
bolu, tad pārējie bērni smējēju ātri apturējuši. Tagad ir 
ierasta situācija un gandarījums skolotājiem, ka bērni 
nevar sadalīt, kurš vedīs Māri uz ēdamzāli.
 „Ļaujiet skolā ienākt jaunām lietām, kas var 
radīt papildu jaunas vērtības, kuras visiem ir būtiskas!” 
aicina S. Lazdiņa.

 Vērtībās balstīti ieradumi ir mācību satura daļa
 „Skola 2030” mācību satura ieviešanas vadītāja 
Zane Oliņa ir pārliecināta, ka vērtības mācību saturā ir 
meklējamas visur – tās ir mērķos, ko izvirza izglītībai, 
gan veidā, kā māca skolēnus, gan veidā, kā dzīvo skolā 
un kopienā, kurā skola atrodas.
 „Vērtībās balstīti ieradumi ir viens no pavedie-
niem, ko tinam mācību procesā. Tos esam aprakstījuši 
kā tikumus. Vērtības nevaram iedot tieši, bet varam 
attīstīt ieradumus. Kur to redzam mācību saturā? Vis-
pirms standartos, kompleksos sasniedzamo rezultātu 
formulējumos visās mācību jomās. Vērtībās balstīti 
ieradumi ir mācību satura daļa un katra skolotāja ikdie-
nas rūpe,” paskaidro Z. Oliņa un piebilst, ka, sākot ar 
pirmsskolu, mācību priekšmetu programmās katram 
priekšmetam sadaļā par sasniedzamajiem rezultātiem 
formulēti 10 ieradumi, kuri jāattīsta. Piemēram, ķīmijā, 
mācoties aprēķināt molmasu, attīsta ieradumu plānot, 
vadīt savu izziņas procesu, veidojot spriedumu un ma-
temātisku sakarību, kas saista vielas daudzumu, masu 
un molmasu, izvēloties piemērotāko stratēģiju. 
 „Tas ir saistīts ar gudrību kā tikumu, darba 
tikumu un brīvību kā vērtību. Satura dokumentos esam 
iestrādājuši mērķtiecīgu metodisko paņēmienu izman-
tošanu, plānveidīgu darbību, kā ikdienā katra konkrētā 
mācību priekšmetu kontekstā varam strādāt mācību 
saturā,” teic Z. Oliņa. Viņasprāt, līdz šim pietrūkusi so-
ciāli emocionālā mācīšanās, un patlaban pilnveidotajā 
mācību saturā tā ir saistīta ar pašvadības un sadarbības 
caurviju, kas ir visiem iemācāmas lietas. Tikpat nozī-
mīga satura veidotājiem šķiet pilsoniskās līdzdalības 
caurvija, domājot par nākotnes sabiedrību un aktuāli 
notiekošo Latvijā un pasaulē.
 „Svarīgi ir piedzīvot jēgpilnu līdzdalības pie-
redzi, tādēļ aicinu padomāt, kā pirmsskolā un skolā 
svinam svētkus, kādas ir tradīcijas, cik tās ir senas, kāds 
ir to mērķis? Vai tie, kas to dara, saprot to mērķi, vai ir 
bijusi iespēja par to lemt, par to domāt, diskutēt? Vai 
atceramies šo tradīciju jēgu?” retoriski jautā eksperte 
un piebilst, ka izglītības mērķis ir bērnam iedot pārlie-
cību, ka pasauli ir iespējams mainīt.
 Izveidots arī skolotāja darbības apraksts. Viena 
no skolotāja lomām ir saskatīt katrā skolēnā poten-
ciālu un rosināt darīt labāko. „Tas izpaužas interesē, 
piedāvājot tematus un pieredzes, kur katrs var atrast 
sev nozīmīgo. Skolotājs negrupē un nesadala bērnus 
pēc mācību sasniegumiem, jo tad neveidojas pozitīva 
mācīšanās kultūra klasē. Nozīmīga ir mācību vide, 
skaidri spēles noteikumi. Skolēniem ir skaidrs, kas ir 
jāiemācās, kas jādara, lai to paveiktu, ir skaidri vērtēša-
nas kritēriji. Klasē nesmejas, ja kāds kļūdās, nav pie-
ņemami, ja kādam dara pāri u. tml. Klases audzinātāja 
loma ir būt pieaugušajam, kas redz bērnu kopumā, ar 
pārējiem pieaugušajiem sarunājas, lai vienotos, kāds 
atbalsts bērnam nepieciešams, lai palīdzētu virzīties uz 
priekšu,” norāda Z. Oliņa un atzīst, ka tikpat svarīgi ir, 
kā skolotājs jūtas skolā, vai ir sava darba vieta u. tml., 
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par vērtībām ir jārunā arī ar vecākiem.
 Eksperte iesaka katrā pašvaldībā un valstī 
kopumā uz izglītības kvalitāti skatīties plašāk, ne tikai 
izvērtējot skolas centralizēto eksāmenu rādītājus, bet 
vērtēt arī ikdienas mācību procesu, skolēnu un skolotā-
ju labjutību (well-being).
 Kas ir tā pasaule, kuru Z. Oliņa aicina mainīt 
un iedrošināt to darīt arī bērnus? Kas steidzīgi būtu 
jāmaina Latvijā, lai pieaugušo darbības modeli bez ba-
žām varētu pārņemt bērni un jaunieši? Tie ir jautājumi, 
kuri radās, klausoties runātājos.
 Ja VISC vadītājs G. Catlaks uzskata, ka skolē-
niem nav jādod gatavas receptes, kas ir labi un kas ir 
slikti, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, kā arī kompe-
tenci galvenokārt saista ar morāli un ētiku, tad Latvijas 
Universitātes asociētā profesore klīniskajā psiholoģijā 
Baiba Martinsone savā runā par attiecībām kā vērtību 
uzsvēra, ka bērnam ir svarīgi zināt un ir skaidri jāzina, 
kādu uzvedību no viņa sagaida. Konferencē dzirdēto 
par mācīšanās kultūru skolā atspoguļosim nākamajā 
laikraksta numurā.

 Izglītības nolūks ir panākt uzplaukumu
 Jaunie skolotāji atzīst, ka viena no motivācijām 
izvēlēties šo profesiju ir bijusi laime sastapt skolotāju, 
kurš palīdzējis noticēt sev, izprast un attīstīt sevi. Tā ir 
netiešā un tiešā audzināšana skolā. 
 Acīmredzot arī Lielbritānijā ne visi ir sapratuši, 
ka izglītības procesā notiek arī pārnese uz vērtībām, jo 
Dr. phil. Nīls Hokss (Neil Hawkes) ir nodibinājis orga-
nizāciju „Vērtībās balstīta izglītība”. Viņš ir pārliecināts, 
ka skolotāji ir paši svarīgākie sabiedrības pārstāvji, jo 
sūta vēstījumu bērniem par dažādām vērtībām. Bū-

dams skolotājs, viņš atklāj, ka viņam ļoti patīk mācīt un 
māca arī skolotājus. Patlaban N. Hokss nodarbojas ar 
pētniecību Oksfordas Universitātē, iepazīstas ar daudzu 
skolu pieredzi visā pasaulē. N. Hokss atzīst, ka ļoti maz 
zina par Latvijas skolām un to, kā strādā skolotāji, bet 
cer ar to iepazīties.
 Uz jautājumu, kāds īsti ir izglītības mērķis, N. 
Hokss atbild, ka, viņaprāt, nolūks ir panākt cilvēces 
uzplaukumu. Ja vecāki ir ļoti aizņemti, tad skolotājiem 
ir jāpalīdz bērniem uzplaukt un attīstīt savas spējas. 
 Skolēni ļoti izjūt, ar kādu noskaņojumu sko-
lotājs ierodas klasē, un attiecīgi viņus ietekmē justies 
drūmi vai priecīgi, tādēļ, lai bērni uzticētos, pamatā ir 
jābūt labām savstarpējām attiecībām. N. Hokss stāsta 
par skolotāju, kuram vēlāk vēlējies līdzināties. Skolotā-
jam jāprot savienot prātu ar sirdi, jābūt atvērtam pret 
visiem ar beznosacījuma pozitīvu attieksmi, jāieklau-
sās, ko saka bērni, jābūt patiesam un jāpiemīt spējai 
iejusties otrā. „Skolā nevar strādāt, ja nepatīk bērni! 
Manuprāt, ir svarīgi, vai skolotājam ir smaidīgas acis,” 
smaidot stāsta N. Hokss.
 Viņaprāt, skolotājam ir jāpanāk, lai ikviens 
skolēns notic sev, un jāpalīdz visā atrast jēgu. Būtiska ir 
skolas politika, kādas vērtības tajā dominē un vai viens 
otram uzticas. Kā, piemēram, saprot vārdu „cieņa”, vai, 
mācot valodu, māca arī vērtības, vai, runājot par vērtī-
bām, runā vienā valodā ar vecākiem, vai analizē, kādas 
vērtības atbalsta valdība u. tml.
 Eksistē universālas, pozitīvas vērtības, pie-
mēram, uzticība, sadarbība, atbildība. Pasaulē notiek 
dažādas pārmaiņas, arī klimata krīze, un lektors aicina 
aizdomāties, ko ikviens var darīt, lai to samazinātu, ne 
mazāk svarīga ir ētika – vai par inteliģentu var uzskatīt 
cilvēku, kura galvenā vērtība ir nauda, kurš atbalsta 
korupciju.
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 N. Hokss ir pārliecināts, ja attīstīsies fundamen-
tālās vērtībās balstīta izglītība, tad sabiedrība būs garīgi 
veselīgāka un dzīvos ilgāk.

 Vērtības apguvuši no vistuvākajiem ģimenē
 Leļļu animatore un režisore Dace Rīdūze atklāj, 
ka galveno vērtību izpratni sniegusi viņas ģimene un 
tas ir atbalsts, mīlestība, drošības izjūta. „Ģimene ir 
manas izaugsmes un savstarpējo attiecību izpratnes pa-
mats,” uzsver D. Rīdūze. Bērnībā no Margaritas Stāras-
tes grāmatu varoņiem viņa mācījusies, kas ir draudzība, 
ģimenē iemācīta atbildība, ka darbs, kas ir iesākts, ir 
jāpabeidz, tas vēlāk palīdzējis izvēlētajā profesijā, jo 
viena filmas sekunde prasa vismaz četru stundu darbu. 
Apgūtās tradīcijas viņa tagad māca saviem bērniem, jo 
uzskata, ka tās ir būtiski saglabāt. Tas ir arī prieks – da-
rīt to, kas sagādā prieku. No vecākiem viņa iemācījusies 
pienākuma apziņu pret ģimeni, darbu, savu zemi.
 Attīstot tālāk latviešu leļļu animācijas tradīcijas, 
D. Rīdūze mēģina radīt brīnumu, ko var saskatīt tikai 
ar atvērtu sirdi un skatu uz pasauli.
 Nacionālo bruņoto spēku sauszemes kājnieku 
brigādes majors Agris Robežnieks tiek pieteikts arī kā 
Zaķumuižas pamatskolas vecāku padomes priekšsē-
dētājs, bet piebilst, ka, lai arī tādas skolas vairs nav, jo 
tagad bērni mācās Ropažu vidusskolā, ir gandarīts, ka 
kāds vēl uzzina, ka tāda bija. A. Robežnieks atklāj, ka 
lielā mērā viņa likteni ietekmējis vectēvs, jo mudinājis 
nečīkstēt par grūtībām, jo nākotnē taču būs ģenerālis! 
Tātad pavēris ceļu sapnim un iedrošinājis noticēt, ka 
viss ir iespējams, ja to vēlas. 
 A. Robežnieks norāda, kā ar gadiem mainās 
vērtību izpratne. „Nevienam no karavīriem neesmu 
mācījis patriotismu, bet, esot dienestā Irākā, no viņiem 
aizņēmos Aleksandra Grīna grāmatu „Dvēseļu putenis”. 

To izlasīju, kad jau biju beidzis Latvijas Aizsardzības 
akadēmiju un Liepājas Pedagoģijas akadēmiju. Varu 
apgalvot, ka visa karavīru sabiedrība ar nepacietību gai-
da filmu „Dvēseļu putenis”, vairāk nekā pērn gaidījām 
filmu „Nameja gredzens”. Kādā noteiktā vecumā tu pats 
vēlies apgūt un atgriezties pie tā, ko centušies iemācīt, 
jo tas kļūst svarīgi un apzinies kā vērtību,” stāsta A. 
Robežnieks.  

	 	 „Kādā	noteiktā
vecumā	tu	pats	vēlies	apgūt	un	
atgriezties	pie	tā,	ko	centušies	
iemācīt,	jo	tas	kļūst	svarīgi	un	ap-
zinies	kā	vērtību,”	stāsta
Nacionālo	bruņoto	spēku
sauszemes	kājnieku	brigādes	ma-
jors	A.	Robežnieks.

Dr. phil. N. Hokss ir pārliecināts, ka skolo-
tāji ir paši svarīgākie sabiedrības pārstāv-
ji, jo sūta vēstījumu bērniem par dažādām 
vērtībām.

VISI FOTO: “Skola2030” publicitātes foto, 
autore: Evija  Trifanova, LETA.

Skolēnu rudens ekskursiju ceļvedis -  aizved klasi piedzīvojumā!
Septembrī iznācis praktisks e-žurnāls skolotājiem un skolēniem
Skolēnu rudens ekskursiju ceļvedis. Tas ir lielisks palīgs visiem,

kuri plāno šajā rudenī doties kopīgās klašu ekskursijās.
Skolēnu ekskursiju ceļvedī apkopotas vairāk nekā 60 apskates,

izziņas un piedzīvojumu vietas, kur lieliski pavadīt laiku kopā ar klasi.

Iepazīstieties! Ceļvedis apskatāms šeit:
https://failiem.lv/u/s3cjwejk

http://www.izglitiba-kultura.lv
https://failiem.lv/u/s3cjwejk
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Valsti kā vērtību svarīgi
ir piedzīvot, pieredzēt

un praktizēt
 IK ILZE BRINKMANE

 Konferences „Pasaule skolā – skola pasaulē” laikā notika arī diskusija „Valsts – mūsu 
identitātes stūrakmens”, kuru vadīja Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens un kurā pie-
dalījās Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse, Rīgas 155. skautu vienības 
priekšnieks, āra dzīves apmācību centra „Pelēkais vilks” treneris Nils Klints un „Skola 2030” 
mācību satura izstrādes vecākais eksperts Ansis Nudiens. Sarunas dalībnieki dalījās ar saviem 
uzskatiem un pieredzi, kā kopā ar bērniem un jauniešiem piedzīvo, ka valsts ir vērtība un būt 
tās pilsonim ir goda lieta.

 E. Plētiens: Vai skolā vajag runāt par valsti kā 
vērtību?
 N. Klints: Ir jārunā, bet, manuprāt, ne jau 
formālu pasākumu veidā vai, piemēram, liekot rakstīt 
esejas. Cilvēkam, kas sāk sarunu, ir jābūt pārliecinātam 
par savu nostāju. Es vadu nevalstisku organizāciju, un 
mēs savā veidā varam papildināt to, ko devusi skola 
un ģimene. Vērtības nevar iemācīt, tās tikai izdzīvo un 
piedzīvo.
 I. Vilkārse: Latvija ir vienīgā vieta, kur varam 
pilnvērtīgi attīstīties kā tauta, tādēļ par to ir jārunā, 
valsts ir jāgodā un jākopj. Pirmkārt, ir valsts attīstības 
plāns, un dokumenti apliecina, ka valsts uzliek šo pie-
nākumu, otrkārt, skolas vecuma bērniem veidojas viņu 
identitātes izjūta – nacionālā identitāte, piederība kaut 

kam – skolai, ģimenei, kopienai un valstij, kas ir viņa 
stājas un pārliecības stūrakmens. Ja, izejot pa skolas 
durvīm, jaunietis nevar pateikt: „Mana Latvija”, tad ar 
valsti viņš nav identificējies, nav izveidojusies pārliecī-
ba, ka tā un viņš valstī ir vērtība.
 A. Nudiens: Piekrītu iepriekš teiktajam, bet ne-
piekrītu, ka valsti kā vērtību vajadzētu nostiprināt tikai 
tādēļ, ka tas formāli ir pateikts dokumentos. Manuprāt, 
skola nav atrauta no sabiedrības un nedzīvo savu dzīvi. 
Skolotāji, runājot ar skolēniem, runā ar sabiedrības 
daļu, kam veidojas savs viedoklis un kas pēc neilga 
laika pieņems sabiedrībai svarīgus lēmumus. Veidot 
pilsonisko apziņu ir svarīgs uzdevums. No vienas 
puses, tie ir simboli, no otras puses, tā ir izpratne par 
to, ka valsts nav milzīgs kontrolējošs mehānisms, kas ir 
atrauts no sabiedrības, bet valsts būtība ir pati sabiedrī-
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Sarunas dalībnieki secināja, ka pieaugušajiem jābūt ir  paraugam, jo nevaram sludināt to, ko paši nepraktizē-
jam, lai tie nebūtu tikai tukši vārdi.

http://www.izglitiba-kultura.lv


13IZGLĪTĪBA     KULTŪRA DISKUSIJA
ba – tās saturs un piepildījums. Skolā jāsniedz izpratne, 
ka skolēns ir daļa no sabiedrības un arī viņa balss ir 
sadzirdēta, tad arī viņš uzņemsies atbildību.
 Pieaugušie skolā modelē attieksmi pret valsti. 
Ja skolotājs sāks gausties, ka valsts iekasē pārāk lie-
lus nodokļus un labāk tos nemaksāt, tad tā ir zināma 
attieksme, kas neliecina, ka valsts ir vērtība. Svarīga ir 
gan simboliskā daļa, gan ikdienišķā, funkcionālā daļa, 
lai atklātu, ka valsts nav atrauta no manis.
 N. Klints: Pilsonis veidojas trīsvienībā – ģimene, 
skola un nevalstiskā organizācija. Manis vadītajās or-
ganizācijās to ir iespējams izdzīvot, ko ne vienmēr var 
realizēt skolā. Ja kāds no trim elementiem ir vāji attīs-
tīts, tad grūti sagaidīt, ka jaunietis izpratīs, ka ir daļa no 
valsts.
 A. Nudiens: Piekrītu, ka nevalstiskais sektors ir 
vislabākais veids, kā skolēns var trenēties un gūt piere-
dzi, lai izteiktu savu balsi, paustu attieksmi. Izstrādājot 
jaunos izglītības standartus, mums ir izdevies iekļaut 
vairākus sasniedzamos rezultātus, kas no skolēna pie-
prasa rīcību, kura ir sabiedriski vērsta.
 E. Plētiens: Vai zālē klātesošo vidū ir kāds, kas 
uzskata, ka kopā ar skolēniem ikdienā pieredzat valsti 
kā vērtību?
 Seko atbildes: Strādāju pirmsskolā un skolā 
un skolā esmu izveidojis skautu vienību, kas ir lielākā 
neformālās izglītības vienība Ogresgalā. Apzinos, ka jau 
pirmsskolā bērni ir vērtība, kas veidos mūsu valsti.
 Esmu latviešu valodas un literatūras skolotāja 
tehnikumā un uzskatu, ka šis mācību priekšmets māca 
izprast savu identitāti.
 Skolā mācās jau 19 gadu veci jaunieši, un 
viņiem rosinām interesi par vēlēšanām un to, kādi ir 
pilsoņa pienākumi.
 E. Plētiens: Ko jebkura vecuma skolēnam dod, 
ka viņš domā par latviešu un nācijas identitāti, par 
valsti?

  

______I. Vilkārse: Par šo jautājumu esmu daudz 
domājusi un identitātes vietā lietoju patriotisma jēdzie-
nu. Mīlam to, ko pazīstam. Patriotisms nav nekas cits 
kā mīlestība jeb spēja un prasme mīlēt savu zemi, savu 
valsti. Ja kādu mīlam, tad viņu ietveram savā rūpju lokā 
– gādājam, atbildam, lepojamies, sāpīgi uztveram ne-
veiksmes, varam pat nest upuri, ja tas ir nepieciešams. 
Jebkurā skolā var rūpēties un atbildēt par to, ko mīl, 
tātad jāatklāj, ko mīlēt, ar ko lepoties, jāatklāj vēstures 
sāpīgās kļūdas, lai tās nepieļautu nākotnē, tāpat droši 
stāvēt pie savas valsts robežām.
 N. Klints: Atceros konkrētu piemēru. Iegāju 
skolas ēdamzālē, kur sāka trūkt gaisa, tādēļ atvēru logu, 
kur atradās mazāk cilvēku. Pēc brīža pienāca divas 
skolotājas un logu aizvēra, jo viņām uz muguras varot 
uzpūst vējš. Manuprāt, tas raksturo, vai spējam cilvēkos 
ieaudzināt, ka citu intereses reizēm vajag likt augstāk 
par savējām.
 A. Nudiens: Ja gribam dzīvot sabiedrībā, kur 
pilsoņi jūtas sadzirdēti un zināmā mērā arī atbildīgi 
par kopējo labumu, palīdzēt citiem, to var panākt tikai 
tad, ja cilvēks jūtas konkrētai sabiedrībai piederīgs, grib 
doties uz vēlēšanām u. tml. Cilvēks nav pasīvs, bet ir 
aktīvs brīdī, kad ir vēlme būt aktīvam, kad izjūt, ka tas 
ir kaut kam derīgs, tādēļ ir svarīgi identitāti nostiprināt, 
īpaši etniski nacionālo, jo ir jāzina sava pagātne, izcels-
me. Svarīgi ir saprast, kāpēc daru to, ko daru, jo citādi 
esam individuāls bars, kur katrs iet savā virzienā. Ja gri-
bam redzēt valsti, kura reprezentē sabiedrību ar kopīgu 
mērķi un redzējumu, tad identitāte ir jāveido, lai justos 
piederīgs un vēlētos būt daļa no valsts, t. i., sabiedrības.
 E. Plētiens: Lūdzu, miniet piemērus, kurus var-
būt var adaptēt arī citi!
 N. Klints: Mani nepārliecina dzejoļu vai eseju 
konkursi un tamlīdzīgas metodes, es izvēlos strādāt ar 
skautiem, lai mana tauta būtu veiksmīga arī pēc vairā-
kiem desmitiem gadu. Jau astoņus līdz desmit gadus 
veciem skautiem un gaidām ir lietas, kas jāiemācās, 
piemēram, gadu mācījāmies izprast, kas katram ir 
vērtība, kāpēc ir svarīgi gan prast stāstīt un runāt, gan 
ieklausīties, uzklausīt otru. Piemēram, stāstu par koku 
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Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens.

	 	 N.	Klints:	„Mani	nepārlie-
cina	dzejoļu	vai	eseju	konkursi	un	
tamlīdzīgas	metodes,	es	izvēlos	
strādāt	ar	skautiem,	lai	mana	tauta	
būtu	veiksmīga	arī	pēc	vairākiem	
desmitiem	gadu.	Jau	astoņus	līdz	
desmit	gadus	veciem	skautiem	un	
gaidām	ir	lietas,	kas	jāiemācās,	pie-
mēram,	gadu	mācījāmies	izprast,	
kas	katram	ir	vērtība,	kāpēc	ir	sva-
rīgi	gan	prast	stāstīt	un	runāt,	gan	
ieklausīties,	uzklausīt	otru.”
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ar saknēm. Ja tās nav ieaugušas stipri zemē, tad vējš 
koku izgāž, to sazāģē, tālāk no dēļiem uztaisa grīdu, 
pa kuru var staigāt jebkurš, bet vienīgais, ko var darīt 
grīda, ir čīkstēt. Tas asociatīvi palīdz izprast, ka ir jābūt 
stipram un ar piederību savai tautai, valstij.
 Praktiski tas notiek nometnē „Baltais vilks”, 
kur jaunieši var mēģināt tuvināties latviešu strēlnieku 
pārdzīvotajam, dzīvojot neapkurinātās teltīs, stāvot 
naktī sardzē utt., protams, paskaidrojot, kāpēc to dara 
un kāpēc tas ir svarīgi.
 A. Nudiens: Rakstot mācību priekšmetu prog-
rammu un standartu, esam mēģinājuši aprakstīt proce-
su, jo identitāti nevar iemācīt. Galvenais ir nevis stāstīt, 
bet ļaut piedzīvot. Latvija kā teritorija vienmēr ir bijusi 
krustcelēs, tādēļ vēstures skolotāji daudzas lietas var 
parādīt dabā – kaujas laukus, pilsdrupas utt., ir daudz 
iespēju ne tikai dzirdēt stāstus, bet reāli būt klāt un tad 
novērtēt, kāpēc tas ir svarīgi. Mazi sīkumi, piemēram, 
atvērt logu, ja sāk trūkt gaisa, varbūt liecina vairāk par 
pilsonisko līdzdalību nekā stāsti, ka vajag būt uzņēmī-
gākiem u. tml.
 I. Vilkārse: Skola ir mikrokopienas modelis, kur 
varam veidot pierādījumu kopumu, lai tā kļūtu par pat-
riotisma vietu. Galvenais ir ļaut jauniešiem būt atbildī-
giem par pasākumiem, skolas telpu noformējumu, par 
vidi, kuru paši veido. Piemēram, savu vietu vestibilā 
ir atradušas klavieres, kāds tās vienmēr spēlē, un skan 
mūzika kā koncertzālē. Jauniešu iniciatīva bija kopīga 

sadziedāšanās Latvijas dzimšanas dienā. Pirmajās reizēs 
uz skolas kāpnēm dziedāja tikai vecāko klašu skolēni, 
bet mazākie izteica sašutumu, ka arī vēlas. Tagad kāp-
nes ir stāvgrūdām pilnas, visi dzied patriotiskas dzies-
mas un tikai tad dodas uz lielo zāli, kur turpinās svētku 
pasākums, kuru arī paši ir organizējuši.
 Jaunietim ir jābūt vēlmei kaut ko darīt. Bijām 
ieviesuši tradīciju, ka apmeklējam tuvējo skolu, kur 
mācās bērni ar speciālām vajadzībām. Pajautāju, vai 
atkal uz turieni iesim, pēc tam precizēju, vai jūs iesiet, 
tad palīdzēšu to nokārtot? Tāpat jautāju, vai sestdien 
kopā ar vecākiem skolas pagalmā rīkosim baltā gal-
dauta svētkus (4. maijā), tad uzcepšu pīrāgus un dārzā 
saplūkšu narcises. Ja ir jaunieši, kas dara, un citi lūdz, 
ka šogad viņi vēlas darīt, tad uzskatu, ka ir panākts 
vēlamais, tas ir patriotisms.
 N. Klints: Manuprāt, pamatam tomēr būtu jāro-
das ģimenē. Ir ģimenes, kur ir tradīcijas, kā svin 11. un 
18. novembri, bet ir tādas, kurās neprot Latvijas himnu.
 A. Nudiens: Jārēķinās, ka ir dažādas ģimenes, 
bet Ilzes piemērs ir veiksmīgs, un varbūt tādu mēs 
vēlētos redzēt ikvienu skolu, kur skolēniem uzticas, kur 
izprot, kā ir būt sadzirdētiem sabiedrības dalībniekiem. 
Manuprāt, nevajadzētu dalīt zina vai nezina him-
nu, svin vai nesvin svētkus, jo, iespējams, ka tie, kuri 
priekšzināšanas ieguvuši ģimenē, vispirms būs galvenie 
entuziasti, bet tie, kuriem nav šīs pieredzes, bet, skato-
ties, kā tas notiek un piedaloties, nākamajā gadā svēt-
kos iesaistīs arī savu ģimeni. Nav pareizi, ja vainojam 
ģimeni, kura kaut ko nav izdarījusi, vai skolu, svarīga 
ir savstarpējā sadarbība, kad viens otru papildina un 
atbalsta. Ilzes piemērs lieliski atspoguļo, kā skola iet 
kopā ar sabiedrību, ne tikai izglīto skolēnus, bet ir daļa 
no tās.
 E. Plētiens: Kad, Ilze, runājāt par skolu, teicāt, 
ka tas ir svarīgi jūsu skolai, vai veidojat savu identitāti?
 I. Vilkārse: Dažādajiem bērniem, nonākot vidē, 
kurā lēnā garā ir izveidojies vienots priekšstats, ka tā 
ir norma, tā te ir, vēlāk tas šķiet dabiski. Pašreizējie 
skolēni 2030. un 2040. gadā būs aktīvā sabiedrības daļa, 
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„Skola 2030” mācību satura izstrādes vecākais ek-
sperts Ansis Nudiens.

	 	 I.	Vilkārse:	„Skola	ir	mikro-
kopienas	modelis,	kur	varam	veidot	
pierādījumu	kopumu,	lai	tā	kļūtu	par	
patriotisma	vietu.	Galvenais	ir	ļaut	
jauniešiem	būt	atbildīgiem	par	pasā-
kumiem,	skolas	telpu	noformējumu,	
par	vidi,	kuru	viņi	paši	veido.”

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktore Ilze 
Vilkārse.
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un viņiem norma ir svētkos dziedāt valsts himnu. Reiz 
radās apjukums, kad zālē nebija ienests valsts karogs, jo 
ir nerakstīta vienošanās, ka, dziedot himnu, visi lūkojas 
uz karogu.
 A. Nudiens: Minējāt simbolus – himna, karogs, 
bet būtiski attieksmē pret valsti kopumā katram iekšē-
ji izjust, ka tā ir jārīkojas. Citādi, ja kaut kas ir jādara 
obligāti, bet nav pārliecības un apziņas, ka tas ir svarīgi, 
tad attieksme būs negatīva. Salīdzinājumā – pilsoņi 
iet uz vēlēšanām nevis tāpēc, ka tā ir jādara, bet es to 
gribu, jo gribu būt sadzirdēts.
 E. Plētiens: Vai esi novērojis, ka skauti un gai-
das pozitīvi ietekmē arī savus līdzbiedrus?
 N. Klints: Tādu piemēru ir daudz, jo stāsti par 
izjusto un piedzīvoto iet no mutes mutē. Manuprāt, tiek 
novērtēta drošā vide, jo daudz runājam, ka nesmeja-
mies par citu kļūdām, kad jāizmēģina kaut kas jauns 
un nebijis. Esmu ievērojis, ka pie mums nāk arī bērni, 
kas citur jūtas nepieņemti, ir krieviski runājošie bērni, 
kuru ģimenes dzīvo citā informatīvajā telpā, kur skan 
tikai Krievijas raidstacijas.
 A. Nudiens: Viena lieta, ka jaunieši pie jums var 
atrast draugus, bet kas ir tā mācība un ziņa, ar kuru 
viņi ies sabiedrībā?
 N. Klints: Pirmā un galvenā ziņa, ka viņiem nav 
vienalga, kas notiek ar biedru un kas notiek apkārt. 
Viņi veidojas par cilvēkiem, kuri ir gatavi uzņemties 
vadību un kuriem ir izveidojusies stabila vērtību sistē-
ma attiecībā pret valsti.
 E. Plētiens: Kas skolai kā organizācijai sistē-
miski jādara, lai iedzīvinātu vērtības, īpaši domājot par 
identitāti un valsti?
 I. Vilkārse: Pirmais ir vienoties, ka tas un tas ir 
svarīgi. Piemēram, ja tēvs, turot rokā cigareti, māca, 
ka smēķēt ir slikti, viņš neko nesasniegs, ja skolotājs 
liek dziedāt himnu, bet pats nedzied, tad teiktajam nav 
jēgas, ja mācu zēnus, ienākot skolā, noņemt cepuri un 
cienīt šo vietu, tad nezinu ko teikt, ja cepuri nenoņem 
pieaudzis vīrietis. 
 Jaunietim ir nepieciešamība piederēt, un, ja 
viņš pieder kaut kam vērtīgam, viņš ir laimīgāks. Kad 
aicināju skolēnus uzrakstīt, kas viņiem skolā patīk, vie-
na no populārākajām atbildēm bija, ka patīk, ka esam 
patriotiski. Tātad tas iedod to labo sajūtu, un bērni 
nesaprot, ka var būt arī citādi.
 N. Klints: Tas ir arī jautājums par vīriešu lomu 
sabiedrībā un būtu citas diskusijas vērts.
 A. Nudiens: Ja runājam par vērtībām, tad skolā 
pieaugušajiem ir jābūt paraugam, jo nevaram sludināt 
to, ko paši nepraktizējam. Citādi tie ir tukši vārdi.
 Esmu skeptisks par vārda „patriotisms” lieto-
šanu, jo to var interpretēt kā formālu izpausmi, kas ir 
sludināšana bez praktizēšanas. Man labāk patīk teikt 

– piederība valstij, piederība sabiedrībai, pilsoniska 
sabiedrība, pilsoniska sajūta. Manuprāt, tas vairāk ilus-
trē to, ka nepietiek tikai ar simbolu demonstrēšanu, bet 
gan skolēnu, gan skolotāju rīcība parāda attieksmi. Ja 
esmu postulējis, ka mana vērtība ir Latvijas valsts, tad 
arī mani izteikumi par to, kādi ir mani pienākumi pret 
valsti un ko es no tās saņemu, attiecīgi to atspoguļo.
 N. Klints: Galvenā ir pārliecība, lai rīcība nekļū-
tu formāla.
 E. Plētiens: Vai skolas absolventi ir novērtējuši, 
ko skola ir iemācījusi attiecībā par piederību valstij?
 I. Vilkārse: Jā, nesen vienai absolventei jautāju, 
vai skolā ir jāmāca patriotisms, un viņa pat samulsa, at-
bildot, ka nespēj iedomāties, ka būtu citādi. Kopā darot, 
var nonākt pie darbībām, kas vieno.
 E. Plētiens: Secinu, ka valsti kā vērtību svarīgi 
ir piedzīvot, pieredzēt, praktizēt un pieaugušajiem būt 
kā paraugam. Svarīgi, ka skola ir vieta, kur to paveikt, 
attīstīt, audzēt. Būtiska ir ģimenes loma, kam jābūt 
sazobē ar skolu.  

	 	 A.	Nudiens:	„Esmu
skeptisks	par	vārda	„patriotisms”
lietošanu,	jo	to	var	interpretēt	kā	
formālu	izpausmi,	kas	ir	sludināša-
na	bez	praktizēšanas.	Man	labāk	
patīk	teikt	–	piederība	valstij,	pie-
derība	sabiedrībai,	pilsoniska	sa-
biedrība,	pilsoniska	sajūta.”

VISI FOTO: “Skola2030” publicitātes foto, 
autore: Evija  Trifanova, LETA.
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Rīgas 155. skautu vienības priekšnieks, āra dzīves ap-
mācību centra „Pelēkais vilks” treneris Nils Klints.
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Valmieras, Cēsu un Limbažu skolēni 
ilgtspējas izglītību apgūs padziļināti

 IK IK INFORMĀCIJA
 Lai interaktīvā veidā izglītotos par ilgtspēju, tās nozīmi ikdienā un vēlāk profesionālajā 
darbībā, jaunieši no desmit Valmieras, Cēsu un Limbažu skolām šajā mācību semestrī padzi-
ļināti iesaistīsies dažādos ar vides saglabāšanu saistītos izglītības pasākumos.
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______Pedagogi no Valmieras sākumskolas, Valmieras 
Pārgaujas sākumskolas, Valmieras 2. vidusskolas, Val-
mieras Viestura vidusskolas, Valmieras 5. vidusskolas, 
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra, 
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas, privātās 
pamatskolas ZAĻĀ SKOLA, Limbažu 3. vidusskolas un 
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas septembra beigās 
apguva spēles „Eco-Buddy” vadības un izmantošanas 
prasmes. 
 Spēle „Eco-Buddy” ir uzvarējusi lielākā pasaules 
green-tech konkursa „ClimateLaunchpad” nacionālajā 
finālā un iekļuvusi starp pasaules 100 labākajiem pro-
duktiem, kas risina klimata pārmaiņas. Spēle veidota, 
lai panāktu pozitīvas izmaiņas un veicinātu ilgtspējīgu 
domāšanu zemapziņas līmenī. Tā izmantojama mācību 
procesā dažāda vecuma bērniem. Katra skola saņēma 
sešus spēļu komplektus, ar kuriem, strādājot mazās 
grupās, vienlaikus visā klasē varēs spēlēt spēli, tādējādi 
nodrošinot šāda mācību instrumenta integrēšanu mā-
cību procesā. 
 Ar spēles „Eco-Buddy” palīdzību tiks veidota 
pamata izpratne par procesiem no izstrādājumu ražo-
šanas viedokļa, apskatot tādas tēmas kā plastmasa, pa-
pīrs, stikls u. c., kā arī izglītojot par paradumu ietekmi 
uz vidi un pārstrādes iespējām. 
 Šajā mācību semestrī ieinteresētajiem jaunie-
šiem, piedaloties interaktīvos tematiskos pasākumos, 
tiks nodrošināta gan vispārēja informācija par ilgtspē-
jas problemātiku, gan izglītība par atbildīgu vides un 
dabas resursu izmantošanu, līdzatbildību par klimata 
pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, kā arī par biolo-
ģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību. 
 Spēļu komplektu iegāde, mācības, kā arī tema-

tiskie pasākumi par ilgtspējas tēmām desmit Valmie-
ras, Cēsu un Limbažu skolās tiek organizēti projekta 
„Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem” ietvaros. 
Projektu ievieš biedrība „Valmieras Attīstības aģentūra” 
sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, piesaistot 
dažādus nozares ekspertus pasākumu organizēšanā. 
Projekta kopējās izmaksas ir 11 039 eiro. No tām 9935 
eiro ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansē-
jums. 
 „Ilgtspēja” un „ilgtspējīga attīstība” ir bieži 
lietoti un dažādos veidos saprasti jēdzieni. Taču kopējā 
izpratne tomēr ir viena – jau kopš 1987. gada ANO 
Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojuma „Mūsu 
kopējā nākotne” (Bruntlandes komisijas ziņojuma) ilgt-
spējīga attīstība tiek skaidrota kā attīstība, kas nodroši-
na šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus 
nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. Lai šādu 
attīstību nodrošinātu, zinātnieki min nepieciešamību 
pēc sistēmu pārveidojošām izmaiņām – fundamen-
tālas, sistēmiskas reorganizācijas, kas ietver tehnolo-
ģiskos, ekonomiskos un sociālos faktorus, arī cilvēces 
mērķu un vērtību pārskatīšanu (2019. gada 6. maijā 
publiskotais starpvaldību zinātnes-politikas platformas 
bioloģiskajai daudzveidībai un ekosistēmu pakalpoju-
miem jeb IPBES „Globālais bioloģiskās daudzveidības 
un ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma ziņojums” 
un platformas priekšsēdētāja Sera Roberta Vatsona 
paustie secinājumi). Šī iemesla dēļ ilgtspējas domāšana 
jāintegrē visās dzīves jomās, tai skaitā bērnu, jauniešu 
un pieaugušo izglītībā.  

	 	 Izmantojot	spēli	„Eco-Buddy”,	
tiks	veidota	pamata	izpratne	par	proce-
siem	no	izstrādājumu	ražošanas	viedok-
ļa,	apskatot	tādas	tēmas	kā	plastmasa,	
papīrs,	stikls	u.	c.,	kā	arī	izglītojot	par	
paradumu	ietekmi	uz	vidi	un	pārstrādes	
iespējām.
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Mores skolā nebaidās riskēt
 IK GUNTA LŪSE

 “Nav svarīgi, cik mazs esi, bet gan – cik liels 
vēlies būt!” Tā saka Siguldas novada Mores pamatsko-
las direktore Tīna Blūma, kad vaicāju, kā mazai lauku 
skolai noturēties izglītības okeāna viļņos. 
 Direktorei ir sirsnīgs smaids un finansistes 
tvēriens. Ar apbrīnojamu konsekvenci viņa sociāla-
jos tīklos pauž pozitīvus vēstījumus par Mores skolas 
ikdienu, un tikpat mērķtiecīgi savu kolektīvu vedina uz 
jaunu ideju īstenošanu.  

 Ne visas skolas reklamējas “feisbukā” un “in-
stagramā”. Kāpēc to darāt? 
 Jāmet pie malas tas latviešu kautrīgums, nevar 
gaidīt, ka citi ar tevi leposies, ja pats ar sevi neleposies! 
Kā gan citi uzzinās, ka mūsu skolā notiek kas intere-
sants, vērtīgs?! Turklāt varbūt kādam citam mūsu ideja 
dod ierosmi, ļauj uzsākt ko jaunu. Tādēļ esam izveido-
juši Mores skolas profilu sociālajos tīklos, regulāri to 
papildinām, ievietojam visu interesanto, kas pie mums 
notiek. 

 Vai kopš bērnības sapņojāt par darbu skolā?
 Tieši pretēji – mazotnē vienmēr teicu, ka 
nemūžam nebūšu skolotāja. Jo mans tētis ir skolotājs, 
un viņa mamma, mana vecmāmiņa arī, un vēl pirms 
tam... Tēta dzimtā ir pedagogi jau četrās paaudzēs. 
Mana pirmā izglītība ir finansu jomā, Banku augst-
skolā ieguvu profesionālo finansista grādu. Agrāk visa 
mana dzīve saistījās ar šo sfēru – strādāju gan bankā, 
gan apdrošināšanas jomā. Kad mainīju dzīvesvietu un 
nonācu atpakaļ dzimtajos Ērgļos, man piedāvāja kļūt 
par direktora vietnieci izglītības un audzināšanas jomā 
Ērgļu Profesionālajā vidusskolā. Nostrādāju tur piecus 
gadus. Darbs skolā iepatikās. Ieguvu arī pedagoģisko 
izglītību. 
 Pēc tam pārcēlāmies dzīvot uz Siguldu, meklēju 
darbu tuvumā. Tieši tolaik tika izsludināta vakance uz 
Mores pamatskolas direktora vietu. Pieņēmu šo izaici-
nājumu. Ļoti priecājos, ka nu jau četrus gadus esmu šīs 
skolas direktore.

Mores pamatskolas direktore Tīna Blūma.

http://www.izglitiba-kultura.lv


18IZGLĪTĪBA     KULTŪRA
2019. gada 17. oktobris     www.izglitiba-kultura.lv INTERVIJA
 Esmu sapratusi, ka skola ir mana īstā vieta. 
Finansu sfērā strādājot, darba rezultāts ir, piemēram, 
iegūta nauda vai līgums, bet skolā tas ir cilvēks, perso-
nība, viņa izaugsme. Šis darbs ir daudz emocionālāks. 
Iesākumā gan bažījos, vai tikšu galā, jo Mores skolai 
sniedz ne tikai vispārējo izglītību, bet tai ir arī īpaša 
ievirze – speciālā izglītība. Taču izrādījās, ka tieši tas 
darāmajam piešķir papildu vērtību

 Lasīju, ka Mores pamatskola savulaik nenonā-
ca zem likvidācijas āmura tikai tādēļ, ka tajā uzsāka 
īstenot speciālo izglītību? 
 Izmaiņas skolas ievirzē gan notika pirms manas 
atnākšanas. Taču mēs to veiksmīgi turpinām. No mūsu 
skolas 125 audzēkņiem (tas ir skaits kopā ar pirms-
skolas izglītības grupu bērniem) speciālo izglītības 
programmu īsteno 30 izglītojamajiem. Pirmsskolā šie 
bērni iekļaujas grupiņās kopā ar visiem, bet pamatsko-
lā mācās atsevišķās klasēs. Mācību process notiek trīs 
plūsmās – lielākā daļa ir vispārējā izglītība, divas pārē-
jās skolēniem ar viegliem un smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem. Tātad mācību procesu organizējam 
atbilstoši katra bērna spējām un vajadzībām. 
 Īpašie bērni gan netiek nodalīti no skolas dzī-
ves, visi darbojas iekļaujošā vidē. Ārpusstundu laikā 
visi ir kopā – starpbrīžos, ēdamzālē, pagarinātās dienas 
grupās, interešu izglītības pulciņos, skolas pasākumos. 
 Visiem mūsu pedagogiem (arī man) ir speciālās 
izglītības skolotāja sertifikāts. Pedagoģiskais personāls 
strādā gan speciālās, gan vispārizglītojošajās klasēs, 
slodze tiek nodrošināta. Es pat teiktu, ka mūsu pedago-
giem ir visai lielas slodzes.  
 Pie mums strādā arī asistenti – tiem bērniem, 
kuriem tāds palīgs ir nepieciešams. Asistents ir blakus 

bērnam visu dienu, sniedz atbalstu un ir kā draugs. Nav 
gan viegli atrast cilvēkus, kuri būtu gatavi strādāt šo 
grūto un atbildīgo darbu, jo atalgojums ir visai pieti-
cīgs. Turklāt, ja bērns, piemēram, saslimst vai saņem 
rehabilitāciju, ja ir brīvlaiks, tātad šajā laikā skolēns 
skolu neapmeklē, asistentam nav darba, protams, arī 
atalgojums nepienākas.
 Mūsu skolai ir sadarbība ar “Cerību spār-
niem”, tā ir Siguldas biedrība bērniem un jauniešiem 
ar invaliditāti. Tieši viņi savulaik rosināja mūsu skolā 
ieviest speciālās izglītības programmas. Līdz tam mūsu 
novada bērni ar īpašām vajadzībām braukāja mācīties 
uz Rīgas iestādēm, visbiežāk internātskolās. Tagad šie 
bērni vakarā var būt savās mājās, ģimenē, un tas ir ļoti 
svarīgi. 
 Mēs daudz ko darām skolā uz vietas – divreiz 
nedēļā ierodas fizioterapeits un darbojas ar īpašajiem 
bērniem, kam šāda palīdzība ir nepieciešama. Tāpat arī 
logopēds. Šos speciālistus apmaksā novada pašvaldība. 
Mūsu novadā vispār ir labi attīstīta atbalsta sistēma 
cilvēkiem ar invaliditāti, īpašām vajadzībām.

 Kā veidojas šādas īpašas skolas dzīve?
 Es vienmēr uzsveru, ka vēl nav zināms, kurš 
šādā skolā ir lielāks ieguvējs – īpašie bērni vai pārējie. 
Bērni izaug ļoti tolerantā vidē, iemācās pieņemt citādo, 
atšķirīgo uzvedībā vai izskatā. Neapsmej un neapru-
nā. Ballītēs meitenes ņem aiz rokas lielos puišus, kuri 
mācās speciālajā klasē, un uzaicina dejot. Viss notiek 
pozitīvā gaisotnē. 
 Mēs nedalām audzēkņus kategorijās. Izlaidums 
notiek visiem kopā, turklāt atsevišķi nenorādām, kāda 
veida klasi skolēns ir beidzis. Arī projektos iesaistās 
visi. Nupat noslēdzās pirmais mūsu starptautiskais 

Sākumskolas klasēs nāk vairāk bērnu. Pēdējo divu gadu laikā arī pirmssko-
las izglītības grupās strauji palielinājies bērnu skaits.

	 	 Nereti	
jautā,	vai	pietiek	
ar	to,	ka	pedago-
gam	ir	speciālās	
izglītības	skolo-
tāja	sertifikāts.	Ja	
godīgi,tas	vairāk	
ir	sirds	jautājums	
–	vai	esi	gatavs	
strādāt	ar	īpa-
šiem	bērniem.
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	 	 Esam	izveidojuši	elek-
troniskās	informācijas	apmaiņas	
vidi,	mums	ir	mākoņserviss,	kur	
elektroniski	turam	metodiskos	
materiālus,	darba	plānus	un	citus	
dokumentus.	Strādājam	diezgan	
moderni.
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Erasmus+ projekts “Jauna mācību pieredze skolām, 
kas īsteno iekļaujošo izglītību” skolu apmaiņas tīkla 
ietvaros – tā bija iekļaujošās izglītības pieredzes apmai-
ņa. Iespēja gūt inovatīvu pieredzi, kā skolas vidē labāk 
iekļautskolēnus ar vieglas garīgas attīstības traucēju-
miem. Mēs uzņēmām Rumānijas Maguras pamatskolas 
skolotājus un bērnus, bet vienpadsmit mūsu skolas 
bērni devās uz Rumāniju, dzīvoja ģimenēs. Lielākā daļa 
mūsu braucēju bija speciālās izglītības bērni, viņiem tā 
bija lieliska iespēja piedzīvot ko jaunu. Savukārt Rumā-
nijas pedagogi atzina, ka viņiem vēl daudz no mums 
jāmācās par iekļaujošās izglītības īstenošanu.

 Kā izdodas strādāt ar nesekmīgiem skolēniem? 
 Mūsu skolā ir mazas klases, tādēļ, ja kādam bēr-
nam neveicas, iespējams viņu uzrunāt, viņam palīdzēt 
individuāli. Jā, iepriekšējos gados mums bija skolēni, 
kuriem nācās ieteikt pagarināto mācību gadu, bet mēs 
cītīgi strādājām pie mācību kvalitātes celšanas, uzla-
bojām mācību stundas, kā arī palielinājām vērtēšanas 
skalu,un – pērn vairs nebija neviena nesekmīga bērna. 
Palīdzēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekts 
“Pumpurs” (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas samazināšanai ESF projekts), kurā iesaistījāsMores 
skola. Pedagogs viens pret viens strādā ar skolēnu, kam 
ir grūtības mācībās, skaidro, palīdz, sniedz konsultatīvo 
atbalstu, kā arī, ja nepieciešams, finansu atbalstu. 

 Esat viena no Latvijas mazajām skolām. Nereti 
amatpersonas par šādām skoliņām izsakās nedaudz 
nievājoši. 
 Es pati izaugu mazā skolā, mācījos Ērgļos. 
Mazas skolas pozitīvais pienesums ir skaidri saredzams 
– tā ir iespēja nodrošināt individuālu attieksmi. Nevie-
nā no Mores skolas klasēm nav vairāk par vienpadsmit 
bērniem, līdz ar to pedagogs var strādāt daudz indivi-
duālāk nekā skaitliski lielā klasē. 
 Mēs ļoti lepojamies ar savu skolu! Izglītībā re-
zultātu var redzēt tikai ilgākā laika periodā. Ja atskatos 
uz pēdējiem trim gadiem, redzu, ka skola ir ļoti augusi, 
vairojusies skolas labā slava, izskan mūsu vārds. Turklāt 
mums ir lielākais izglītojamo skaits, ja raugās uz pē-
dējiem desmit gadiem. Sākumskolas klasēs nāk vairāk 
bērnu. Pēdējo divu gadu laikā arī pirmsskolas izglītības 
grupās strauji palielinājies bērnu skaits. Noriskējām un 
piedāvājām pirmsskolu arī pavisam maziem bērniem, 
jau sākot no pusotra gada, atvērām jaukta vecuma 
grupu. Tas attaisnojās. Ja vecāki sāk savu bērnu vest pie 
mums jau kopš mazotnes, ir lielāka iespējamība, ka viņi 
arī tālāk izvēlēsies mūsu skolu. 
 Pie mums mācās bērni no visas apkaimes – no 
Mores, Jūdažiem, Siguldas, Nītaures, Līgatnes. No-
kļūšanai uz skolu autobusa reisus nodrošina akciju 
sabiedrība “CATA”, tie ir saskaņoti ar skolas vajadzī-
bām. Skolēni brauc bez maksas, ar Siguldas novada ID 
kartiņām. Mums gan ir diezgan sarežģīti salikt mācību 

stundu un interešu izglītības programmu grafiku tā, 
lai visas nodarbības beigtos līdz reisa laikam. Tas nav 
viegli organizatoriem, bet ir labi bērniem.
 Mēs aktīvi piedalāmies dažādos izglītības pro-
jektos, piedāvājot gan mācību vizītes Baltijas līmenī, 
gan nometnes, gan interešu izglītības pulciņus, gan ci-
tas aktivitātes. Iespēju ir daudz, tik jādara. Laikam nav 
svarīgi, cik mazs esi, bet cik liels gribi būt. Kad atnācu 
strādāt uz Mores skolu, daudzos pedagogos bija jūtama 
pesimistiska noskaņa – ko tad mēs, mēs jau laukos... 
Bet mēs varam! 

 Vai visos priekšmetos ir pedagogi?
 Skolotāju ik pa laikam trūkst, kā jau visā Latvi-
jā, tagad, piemēram, vajadzētu pirmsskolas pedagogu. 
Bet mēs cenšamies – piesaistām jaunos skolotājus, 
esam atvērti prakses iespējām. Pie mums atrod darba-
vietu jaunieši uzreiz pēc pedagoģijas studijām. Citas 
skolas viņiem atsaka pieredzes trūkuma dēļ, bet mēs 
dodam iespēju iegūt pieredzi. Jaunam pedagogam pie-
saistām mentoru, pieredzējušu skolotāju. 
 Mūsu skolotājiem neiznāk augsts atalgojums, 
salīdzinot ar lielajām pilsētas skolām, bet gan minimā-
lās pedagogu likmes. Turklāt daudzi uz darbu braukā 
no citām apdzīvotām vietām, veidojas vēl papildus 
izmaksas.   
 Pašvaldība mūs atbalsta un dotē pedagogu 
algas, tāpat atalgo arī atbalsta personālu – logopēdu, 
sociālo pedagogu un pedagoga palīgu. Arī materiālteh-
niskais nodrošinājums mums ir ļoti labs – planšetes, 
datori, roboti, mācību līdzekļi un citi uzskates mate-
riāli. 
 Sarīkojām konkursu pedagogiem, kurā ikviens 
varēja pieteikties izveidot pulciņu, piedāvājot īstenot 
ko nebijušu un tādu, kas būtu saistīta ar paša skolotā-
ja interesēm, vaļaspriekiem. Tā radās jaunas interešu 
programmas. Skolotājas Anitas Stakovas hobijs ir 
aizrautīga ēdienu gatavošana, viņa to dara gandrīz vai 
profesionālā līmenī. Tagad šajā ēdienu gatavošanas 
interešu pulciņā “Valrieksts” iesaistījušies daudzi, pat 
lielākie palaidņi ar lielu prieku cep un vāra. 
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 Šajā mācību gadā sāka darboties robotikas 
pulciņš. Robotus iegādājāmies jau pirms kāda laika, tie 
stāvēja kabinetā. Uzrunāju iniciatīvas bagāto skolotāju 
Initu Saulīti, vai viņa vēlētos vadīt šādu interešu prog-
rammu. Iesākumā viņa jutās nedroši, bet mēs motivē-
jām, uzmundrinājām uzņemties šo jauno lietu. Svarīgi 
ir iedot pozitīvo – tu varēsi, mēs tev palīdzēsim! Un tad 
jau viss notiek! 
 Ikdienā nereti aizmirstam paslavēt cits citu, bet 
ir ļoti svarīgi pateikt “Paldies! Es ļoti novērtēju, ka tu to 
dari!”. Ja skolotājs nāk ar iniciatīvu, ir vērts to pamanīt 
un novērtēt. Trīsreiz gadā es rīkoju individuālu saru-
nu ar katru pedagogu, kopīgi izvirzām mērķus skolai 
svarīgākajās jomās. Es vienmēr paslavēju skolotāju par 
sasniegtajiem rezultātiem un iniciatīvu.

 Kāda ir skolas direktora loma? Esat kā mamma, 
saimniece?
 Ja palūkojos uz sevi no malas, redzu, ka mana 
loma ir aicināt uz priekšu, parādīt ceļa virzienu. Ļaut 
skolotāju kolektīvam noticēt, ka varam sasniegt vairāk. 
Protams, nekas neiznāks, ja braši soļosi viens ar karo-
gu, svarīga ir laba komanda, un tāda ir mūsu skolā. 
 Mēs labprāt iesaistāmies projektos. Vai gribat? 
Jā, esam gatavi! Protams, tas prasa lielu darbu, vismaz 
sākumā noteikti. Izprast projekta nosacījumus, uzraks-
tīt projektu, aktīvi darboties, pēc tam sniegt atskaites... 
Īstenojot jebkuras pārmaiņas, rezultāts uzreiz nav re-
dzams, tādēļ brīžiem iestājas pagurums. Bet pēc ilgāka 
laika redzu – ir! Šo labo pienesumu ierauga visi skolo-
tāji, ir priecīgi par paveikto.
 Lai piedalītos Valsts izglītības satura centra 
Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo in-
dividuālo kompetenču attīstībai”, vajadzēja tikai skolo-
tāju iniciatīvu. Pirmais projekta posms ilga divus gadus 
un noslēdzās maijā, šā gada septembrī sākās otrais 
projekta posms. Projekts sniedz iespēju realizēt mācību 
procesu sasaistē ar reālo dzīvi un ikdienas aktualitātēm.
 Skolēniem tika organizētas mācību vizītes da-
žādos vides, izglītības un zinātnes centros, piemēram, 
Rīgas Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā, Latvijas Univer-
sitātes Botāniskajā dārzā, Jūrmalas Energoefektivitātes 
centrā, Zinno un AHHAA centrā, Ventspils observato-
rijā un dažādos dabas parkos. Tā zinības apgūst ārpus 
formālās klases vides. Skolai ir laba sadarbība ar Mores 

kauju muzeju, tur notiek interesantas muzejpedogoğis-
kas vēstures stundas. Jāuzsver, ka katrai mācību vizītei 
pedagogi nopietni gatavojas, tā nav vienkārši izklaides 
ekskursija, bet gan konkrēta mācību stunda. Vienub-
rīd skolotāji pat sāka uztraukties: vai paspēsim izņemt 
mācību saturu, ja visu laiku kaut kur braucam. Bet 
notika mācību rezultātu izvērtēšana, un kļuva skaidrs, 
ka sekmes uzlabojas, palielinās skolēnu interese par 
mācību priekšmetiem. Tātad šāda pieeja ir jēgpilna. 
Turklāt bērniem no mazāk situētām ģimenēm tā ir 
iespēja pabūt interesantās vietās, kurp ne vienmēr var 
aizvest viņu vecāki.  

 Mores skolā ir interesanti piegājieni mācībām. 
Jums ir āra klases un pat sava siltumnīca. Kam to 
vajag?
 Kad startēju konkursā uz Mores pamatskolas 
direktores amatu, savā redzējumā minēju citādas mā-
cīšanās iespējas. Un to, ka pie skolas ir sava siltumnīca. 
Šī utopiskā ideja man iešāvās prātā jau pirmajā vīzijā 
par skolu. Viss, kas notiek siltumnīcā, noder mācību 
priekšmetu apguvei. Var pētīt un mērīt, piemēram, cik 
zemes nepieciešams, lai piepildītu siltumnīcu. Skolēni 
paši izaudzē ķirbi, matemātikas stundā to sagriež šķē-
lēs, šādi mācoties daļas, vēl izmēra, nosver, bet bioloģijā 
pēta šā auga sēklas. Savukārt mājturības stundā no 
ķirbja iemācās pagatavot pankūkas. Dabas mīļotāju in-
terešu pulciņā “Mēs paši sev!” bērni gūst zināšanas gan 
par augsni un tās sastāvu, gan augiem un to struktūru, 
paši diedzē stādus. 
 Mūsu skolā jau ierasta lieta ir integrētās stundas 
un stundas neformālā vidē, mācību vizītes un mācību 
process ārā. Skolotājs novada stundu laukā, šim nolū-
kam pagalmā esam novietojuši galdus un solus. Reizēm 
nav nemaz vajadzīgi milzu ieguldījumi, lai radītu ideju, 
ko īstenot un iegūt labus rezultātus. 
 Sākumā āra stundas bija kā uzstādījums no 
administrācijas – tās vajag! Pēc tam skolotāji ieraudzīja, 
cik daudz tas dod mācību vielas apguvē. Svarīgākais ir 
parādīt virzienu, dot iespēju, tad tālāk mācību procesa 
īstenošana un jēgpilna vides pieejamības izmantošana 
ir pedagoga atbildība. 
 Piemēram, matemātikas stundā skolēni izmē-
ra koka apkārtmēru un attālumus starp kokiem. Vai, 
izmērot savus soļus, rodas reāla izpratne, cik tad liels ir 
metrs. Mazākās klasītes aiziet uz vietējo veikalu, mācās 
svērt produktus, rēķina cenas.

	 	 Ja	palūkojos	uz	sevi	no	
malas,	redzu,	ka	mana	loma	ir	
aicināt	uz	priekšu,	parādīt	ceļa	
virzienu.	Ļaut	skolotāju	kolektī-
vam	noticēt,	ka	varam	sasniegt	
vairāk.

	 	 Mūsu	skolā	jau	ieras-
ta	lieta	ir	integrētās	stundas	un	
stundas	neformālā	vidē,	mācību	
vizītes	un	mācību	process	ārā.
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 Nu jā, lielpilsētā un lielā 
skolā tas nebūtu iespējams.
 Tāpat kā svētki, kad 
visi sanākam pie viena galda. 
Tas notiek Latvijas Neatkarības 
pasludināšanas dienā 4. maijā. 
Tradicionāli šos svētkus svinam 
ārā, pie balti saklāta galda. Esam 
visa skola kopā – skolēni un sko-
lotāji, aicinām vietējos cilvēkus. 
Lielākās meitenes palīdz klāt gal-
du, visu izpušķojam ar Latvijas 
karodziņiem. Ēdam zupu, mums 
ir pīrāgi un kliņģeris, svinīga un 
priecīga kopābūšana.
 Trīs reizes gadā skolā no-
tiek pasākums, kur aicinām visus 
bērnus ar vecākiem un ģimenēm. 
Viss notiek sirsnīgi un vienkārši, 
gluži kā ģimenē, sajūtam kopību. 
Ikviens bērns kāpj uz skatuves, 
katram ir iespēja parādīt sevi, un 
mums tā ir iespēja uzteikt katru 
bērnu. Neviens nav labāks vai 
sliktāks, bet katrs ir īpašs ar to, 
ko māk.  

	 	 Vienubrīd	skolotāji	pat	
sāka	uztraukties:	vai	paspēsim	
izņemt	mācību	saturu,	ja	visu	
laiku	kaut	kur	braucam.	Bet	
notika	mācību	rezultātu	izvēr-
tēšana,	un	kļuva	skaidrs,	ka	
sekmes	uzlabojas,	palielinās	
skolēnu	interese	par	mācību	
priekšmetiem.	Tātad	šāda	pie-
eja	ir	jēgpilna.

Dodoties mācību ekskursijās, bērni zinības apgūst 
ārpus formālās klases vides. Turklāt katrai mācību 
vizītei pedagogi nopietni gatavojas, tā nav vien-
kārši izklaides ekskursija, bet gan konkrēta mācību 
stunda.

Viss, kas notiek siltumnīcā, noder mācību priekšmetu 
apguvei. Var pētīt un mērīt, piemēram, cik zemes 
nepieciešams, lai piepildītu siltumnīcu. Skolēni paši 
izaudzē ķirbi, matemātikas stundā to sagriež šķēlēs, 
šādi mācoties daļas, vēl izmēra, nosver, bet bioloģijā 
pēta šā auga sēklas.

VISI FOTO: no personīgā arhīva
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Arī LU Juridiskajai 
fakultātei simtgade

 IK ILZE VEIGURA, LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre, izstādes kuratore

 Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā Raiņa bulvārī atklāta izstāde „Verba volant, scripta manent: LU 
Juridiskās fakultātes sākotne”, ar kuru LU Bibliotēka sveic LU Juridisko fakultāti simtgadē.

 Juridiskās fakultātes saknes ir saistītas ar Latvi-
jas Universitātes dibināšanu, kad tika izveidota Ekono-
miski juridiskā jeb Juridiski ekonomiskā fakultāte, kas 
vēlāk ieguva Tautsaimniecības un tiesībzinātņu fakultā-
tes nosaukumu. 

 Latīņu teiciens „Verba volant, scripta manent” 
vēsta, ka teiktais izgaist, bet rakstītais paliek, tāpēc 
izstādē apskatāmas pirmo Tiesību zinātņu nodaļas 
docētāju publikācijas, akcentējot konkrētu mācībspēku 
ieguldījumu fakultātes veidošanā un nozares zinātnis-
kās domas attīstībā. Eksponētas docentu veidotās kursu 
programmas, komandējumu apraksti, disertācijas, pir-
mās izdotās mācību grāmatas un mašīnrakstā drukātie 
lekciju pieraksti, kas pavairoti ar rotaprintu. 

 Izstāde aizsākas ar Augusta Lēbera Getingenes 
Universitātē aizstāvēto disertāciju „Ueber strafbare Ni-
chterfüllung von Lieferungsverträgen nach deutschem 
und ausländischem Strafrecht” (1889), kas izdota jau 
pirms Latvijas Universitātes dibināšanas, vēršot uz-
manību uz pirmo mācībspēku iegūto izglītību, kas ir 
saistīta gan ar Vācijas un Krievijas augstākās izglītības 
iestādēm, gan Tērbatas Universitāti. 

 Izstāde ļauj izsekot studiju materiālu attīstībai. 
Sākotnēji mācību līdzekļi bija studentu mašīnrakstā 
veidotie pieraksti, kas tika pavairoti ar dažādām iespie-
šanas tehnikām. Izstāde dod iespēju ielūkoties Augusta 
Lēbera 1920./21. mācību gadā lasītā kursa „Ievads 
tiesību zinībās” lekciju konspektos, kuros lasāms, ka 
semestri viņš noslēdza ar vārdiem: „Cilvēces augstākais 
mērķis ir sasniedzams tikai ar kultūras spēku brīvu 
attīstību, bet šī attīstība nav iedomājama bez tiesībām. 
Tiesību augstākais uzdevums ir nodrošināt visas cilvē-
ces kulturālos pamatus.”

 Pakāpeniski tika radītas pirmās mācību grā-
matas un monogrāfijas, kas bija neatsverams iegul-
dījums ne tikai studiju procesā, bet nozares attīstībā 
kopumā. Izstādē apskatāms par bibliogrāfisko retumu 
kļuvušais Augusts Lēbera monumentālais pētījums 
„Tirdzniecības tiesību pārskats” (1926) un Paula Minca 
mācību grāmatas krimināltiesībās, kas 1925. un 1926. 
gadā izdotas krievu valodā, bet vēlāk tulkotas latviski. 
Jāuzsver, ka vairākas izstādē redzamās grāmatas pie-
dzīvojušas atkārtotus izdevumus un savu aktualitāti 
nav zaudējušas arī mūsdienās, piemēram, Vladimira 
Bukovska „Civīlprocesa mācības grāmata” (1933), Kārļa 
Dišlera „Ievads administratīvo tiesību zinātnē” (1938) 
un Paula Minca „Krimināltiesību kurss: vispārējā daļa” 
(1934).

Latīņu teiciens „Verba volant, scripta manent” vēs-
ta, ka teiktais izgaist, bet rakstītais paliek.

	 	 Izstāde	ļauj	izsekot	
studiju	materiālu	attīstībai.	
Sākotnēji	mācību	līdzekļi	bija	
studentu	mašīnrakstā	veidotie	
pieraksti,	kas	tika	pavairoti	ar	
dažādām	iespiešanas	tehnikām.

http://www.izglitiba-kultura.lv


23IZSTĀDEIZGLĪTĪBA     KULTŪRA

	 	 Kursa	„Ievads	tiesību	zinātnē”	eksāmena	biļetes	ļauj	nojaust,	ka	
fakultātē	iedibinātā	pārbaudījumu	kārtība	bija	stingra	‒	studenti	sniedza	
atbildes	uz	izvilkto	biļešu	jautājumiem,	pievienoja	studiju	gaitā	izlasītās	
literatūras	sarakstu	un	lika	lietā	teorētiskās	zināšanas,	risinot	kāzusus.

2019. gada 17. oktobris     www.izglitiba-kultura.lv

 Ekspozīcija papildināta ar docentu un studentu 
atmiņām, kas vēsta par mācību procesu, semināru un 
pārbaudījumu gaitu. Izpētītie materiāli un 1934. gada 
izdevums, kurā apkopotas Roberta Akmentiņa docētā 
kursa „Ievads tiesību zinātnē” eksāmena biļetes, ļauj 
nojaust, ka fakultātē iedibinātā pārbaudījumu kārtība 
bija stingra – studenti sniedza atbildes uz izvilkto biļešu 
jautājumiem, pievienoja studiju gaitā izlasītās literatū-
ras sarakstu un lika lietā teorētiskās zināšanas, risinot 
kāzusus. 

 Izstāde noslēdzas ar Tautsaimniecības un tiesī-
bzinātņu fakultātes bibliotēkas katalogiem, simboliski 
norādot uz bibliotēku kā radīto intelektuālo vērtību 
glabātāju. 

LU Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa, atklājot izstādi, norādīja uz priekšgājēju devumu tiesību 
jomas zinātniskās domas attīstībā un uzsvēra, ka arī mūsdienās fakultātei ir jāatstāj tikpat liels nospiedums 
nozares attīstībā, kā to ir izdarījuši pirmie mācībspēki.

Izstāde studentos jau ir radījusi patiesu interesi.

Aicinām iepazīt LU Juridiskās fakultātes vēsturi un apskatīt izstādi
LU Bibliotēkā (Raiņa bulvārī 19, 203. telpā) līdz 19. novembrim.

 

VISI FOTO: Lelde Kiopa
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Aleksandra Beļcova (1892–1981)
Glezniecība. Grafika. Darbnīcas „Baltars” porcelāns

 IK NATAĻJA JEVSEJEVA

 No 2019. gada 12. oktobra līdz 2020. gada 12. janvārim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) 
galvenajā ēkā (Rīgā, Jaņa Rozentāla laukumā 1) būs skatāma izstāde „Aleksandra Beļcova (1892–1981). 
Glezniecība. Grafika. Darbnīcas „Baltars” porcelāns” – līdz šim lielākā mākslinieces darbu retrospekcija, kas 
visaptveroši parādīs viņas daudzpusīgo radošo mantojumu.

 Aleksandra Beļcova (Александра Бельцова, 
1892–1981) Rīgā ieradās 1919. gadā un nodzīvoja šeit 
līdz mūža beigām. Gleznotājas daiļrade kļuva par Lat-
vijas mākslas vēstures neatņemamu daļu, un viņa tiek 
dēvēta par vienu no pirmajām modernisma mākslinie-
cēm Latvijā.
 Krievijas Brjanskas novada Suražas pilsētā 
dzimusī Aleksandra Beļcova māksliniecisko izglītību 
sākotnēji ieguva Penzas Mākslas skolā, kurā iestājās 
1912. gadā. Tur 1915. gadā viņa iepazinās ar jauna-
jiem latviešu māksliniekiem, viņu vidū nākamo vīru 
– Romanu Sutu (1896–1944). Šī tikšanās kardināli 
izmainīja A. Beļcovas uzskatus, viņa sāka interesēties 
par modernismu. Tas arī noteica autores tālāko ceļu 
mākslā.
 Pēc Penzas Mākslas skolas beigšanas A. Beļco-
va aizbrauca uz Sanktpēterburgu, tolaik Petrogradu, 
kur 1918. gada rudenī iestājās Petrogradas Valsts brī-
vajās mākslas darbnīcās, Natana Altmana klasē. Grūti 
iedomāties, kāda būtu A. Beļcovas māksla, ja gleznotā-
ja paliktu Petrogradā, bet 1919. gada maija sākumā A. 

Beļcova pieņēma R. Sutas uzaicinājumu doties uz Rīgu, 
kas iesāka jaunu posmu viņas dzīvē un daiļradē. Šeit 
A. Beļcova satika savus skolasbiedrus un ātri iekļāvās 
vietējā kultūras vidē.
 Gleznotāja kļuva par Rīgas mākslinieku grupas 
biedri, piedalījās apvienības izstādēs. Tāpat kā citu jau-
no mākslinieku darbos, arī A. Beļcovas gleznās ienāk 
kubistiskās stilizācijas elementi. Pēc 1925. gada autores 
kompozīcijās vērojamas tolaik aktuālā Art Deco stila 
iezīmes un ietekmes no mākslinieka Cuguharu Fudži-
tas (Tsuguharu Foujita, 1886–1968). Interese par Pa-
rīzes skolas pārstāvjiem meistares daiļradē saglabājās 
arī vēlāk, bet, sākot ar 20. gadsimta 30. gadiem, viņas 
darbos ir redzama tieksme pēc reālistiskāka tēlojuma.

 A. Beļcova nebija tikai gleznotāja – viņa bija 
ilustratore, grafikas un porcelāna māksliniece. 20. 
gados grafikā meistare strādāja galvenokārt akvareļa 
tehnikā, bet 30. gados – pasteļtehnikā. Savā daiļradē 
A. Beļcova deva priekšroku portreta žanram, attēlojot 
tuviniekus, draugus un paziņas.
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  20.–30. gados māksliniece regulāri 
zīmēja karikatūras tādiem izdevumiem kā satīriskajam 
žurnālam „Ho-Ho” (1922–1923), avīzei „Sociāldemo-
krāts” u. c. Pieredze karikatūrā ļāva vairāk iepazīt attē-
lojamos personāžus, tvert būtiskāko un raksturīgāko. 
Tas noderēja vēlāk, strādājot kā portretistei.
 1920. gadu otrajā pusē A. Beļcova aktīvi darbo-
jās porcelāna apgleznošanas darbnīcā „Baltars”, kurā 
ietilpa arī R. Suta un Sigismunds Vidbergs. Trauku 
apgleznojumos māksliniece bieži izvēlējās motīvus no 
dažādu tautu folkloras vai veidoja ģeometriski abstrak-
tas kompozīcijas, pievērsās reliģiskiem tematiem.
 A. Beļcova nodzīvoja garu mūžu. Viņas daiļ-
radē atspoguļojas ne tikai personīgais dzīvesstāsts, 
bet arī daudzi 20. gadsimta notikumi. Lielāko daļu no 
mākslinieces radošā mantojuma veido zīmējumi skiču 
blociņos un albumos. Autore bieži fiksēja savus iespai-
dus no redzētā, novērojumus, veidoja skices nākama-
jām kompozīcijām. Izstādē šis materiāls tiks parādīts 
pirmoreiz – gan papildinot eksponētos stājdarbus, gan 
radot iespaidu par iekšējo dialogu starp mākslinieci un 
apkārtējo realitāti.

 Ekspozīcijā Latvijas Nacionālajā mākslas muze-
jā parādīti A. Beļcovas darbi no vairāku muzeju krāju-
miem un privātkolekcijām. Šī ir pirmā tik liela mēroga 
izstāde par godu māksliniecei, kas aptver jau uzskaitīto 
– glezniecību, grafiku un „Baltars” porcelānu.

 

Teātra izrāde „Meistars un Aleksandra” visiem inte-
resentiem
 (27. novembris, 18. decembris, 8. janvāris, 
Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra 
muzejs/E. Smiļģa iela 37, Rīga)
 Turpinot sadarbību ar Latvijas Nacionālo 
mākslas muzeju, Mūzikas un mākslas atbalsta fonds iz-
stādes „Aleksandra Beļcova (1892–1981). Glezniecība. 
Grafika. Darbnīcas „Baltars” porcelāns” norises laikā 
ciklā „Kolekcija. Viencēlieni. Klasiķi pirms klasikas” 
piedāvā iestudējumu „Meistars un Aleksandra”. Tas ir 
veltījums A. Beļcovai – māksliniecei un sievietei, kurai 

piemita stiprs, nelokāms raksturs, liela izturība, gribas-
spēks, pašdisciplīna un īpatnējs stoicisms.
 „Ko tad šī sieviete gribēja? Kas bija vajadzīgs 
šai sievietei, kuras acīs vienmēr dega kaut kāda ne-
izprotama uguntiņa… Nezinu. Man tas nav zināms. 
Acīmredzot viņa teica taisnību, ka viņai bija vajadzīgs 
viņš, meistars… Viņa mīlēja viņu, viņa teica patiesību.” 
(Mihails Bulgakovs „Meistars un Margarita”)
 Krievijā dzimusī māksliniece A. Beļcova savā 
dzimtenē ir zināma tikai šauram speciālistu lokam, 
toties Latvijas mākslas vēsturē viņa ir atzīta klasiskā 
modernisma meistare. Ar savu nākamo vīru latviešu 
mākslinieku Romanu Sutu (1896–1944) A. Beļcova 
iepazinās Penzas Mākslas skolā Pirmā pasaules kara lai-
kā. Pēc skolas beigšanas viņi abi aizbrauca uz Sanktpē-
terburgu. Drīz R. Suta devās atpakaļ uz Latviju, bet A. 
Beļcova iestājās bijušajā Mākslas akadēmijā, kas tolaik, 
pēc Padomju Krievijas reformas, ieguva nosaukumu 
„Augstākās mākslinieciskās darbnīcas” (krievu valodā 
– ВХУТЕМАС). Šeit pasniedza un studēja izcili krievu 
avangarda mākslinieki. Pēc R. Sutas aicinājuma A. Beļ-
cova 1919. gadā atbrauca uz Rīgu cerībā, kā drīz varēs 
aizceļot arī līdz Parīzei – visu moderno mākslinieku 
Mekai.
 Uz Parīzi R. Suta un A. Beļcova aizbrauca 1922. 
gadā kā laulāts pāris un nākamajā gadā atgriezās jau 
trijatā – ar Parīzē piedzimušo meitu Tatjanu. R. Sutas 
un A. Beļcovas ģimenes dzīvē netrūka kaislību un pe-
ripetiju, tomēr tas visupirms ir bijis radošais tandēms, 
kura spilgtākais kopprojekts ir 1924. gadā organizētā 
porcelāna apgleznošanas darbnīca „Baltars”.
 Māksliniece nodzīvoja garu mūžu, līdz pēdē-
jiem dzīves gadiem aktīvi un radoši strādājot.
 Dramaturģe: Inga Ābele. Režisore, scenogrāfe 
un kostīmu māksliniece: Ināra Slucka. Lomās: Zane 
Dombrovska, Jānis Kronis. Video: Uldis Jancis. Gaismu 
mākslinieks: Rauls Lorencis. Cikla „Kolekcija. Viencē-
lieni. Klasiķi pirms klasikas” producents: nodibinājums 
„Mūzikas un mākslas atbalsta fonds”. Izrāžu producente: 
Laila Baumane.

Aleksandra Beļcova. Sukubs. Dekoratīvs panno Nr. 
2. Audekls, eļļa. LNMM kolekcija.

Aleksandra Beļcova. Baltā un melnā. 1925. Audekls, 
eļļa. LNMM kolekcija.
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 Radošā darbnīca „Aleksandra brīnumzemē” 
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
 (29. oktobris plkst. 11.00, 1. novembris, LNMM 
galvenā ēka/Lielā izstāžu zāle 2. stāvā).
 Radošā nodarbība pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērniem mākslinieces Aleksandras Beļcovas 
(Александра Бельцова, 1892–1981) darbu izstādē. 
Darbnīcas cena: 2,50 eiro. Vietu skaits ierobežots. Ne-
pieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni (+371) 
67324461 vai e-pastu ekskursijas@lnmm.lv.

 Nodarbību cikls 4–6 gadus veciem bērniem 
„Mazie mākslas pētnieki”
 „Portrets, pašportrets un personība”
 (14. novembrī plkst. 17.00, LNMM galvenā ēka/
bibliotēka 2. stāvā un Lielā izstāžu zāle 2. stāvā).
 Bērni uzzinās, ka Aleksandra Beļcova 
(Александра Бельцова, 1892–1981) bija ne tikai glez-
notāja, bet arī ilustratore, grafikas un porcelāna māks-
liniece. Meistare daudz veidojusi portretus, attēlojot 
tuviniekus, draugus un paziņas. Izstādes darbos būs 
iespēja ieraudzīt Aleksandras Beļcovas ģimeni – vīru 
gleznotāju Romanu Sutu, meitu Taņu ar viņas melno 
runci un mazmeitu Ingu. Savukārt vairāki autores paš-
portreti parādīs, cik dažādi māksliniece sevi attēlojusi.

 „Aleksandras ceļojumi”
 (12. decembrī plkst. 17.00, LNMM galvenā ēka/
bibliotēka 2. stāvā un Lielā izstāžu zāle 2. stāvā). 
 Aleksandra Beļcova (Александра Бельцова, 
1892–1981) ieradās Rīgā 27 gadu vecumā un nodzīvoja 
šeit ilgus gadus, taču ļoti nozīmīga viņai bija pasaules 
pilsētu un mākslas iepazīšana. Izstādē un nodarbībā 
būs iespēja atklāt, kur māksliniece ceļojusi, ko redzējusi 
citās zemēs un kas viņu visvairāk aizkustinājis braucie-
nos. Bērni iepazīsies ar ainavas žanru glezniecībā un 
grafikā, savukārt eksotiskus tēlus un dzīvniekus ierau-
dzīs porcelāna apgleznojumos.
 Nodarbības ciklā „Mazie mākslas pētnieki” 
vada muzejpedagoģe, māksliniece Diāna Dimza-Dim-
me, ar kuru kopā dalībnieki dodas aizraujošā ceļojumā 
mākslas pasaulē. Muzeja bibliotēkā, pētot mākslas 
vēstures grāmatas, bērni attīsta uzmanību un skatīšanās 
prasmi, uzzina, kas ir attēls un grāmata – kā tos lietot 
un saprast. Uzmanīgi ielūkojoties attēlos, tiek dota 
iespēja atklāt, kā māksla veidojusies, kā dzīvojuši un 
strādājuši mākslinieki dažādos laikmetos un pasaules 
vietās.
 Vēsturiskā muzeja bibliotēkas telpa ar nepil-
niem 29 000 grāmatu par latviešu un cittautu mākslas 
vēsturi, mākslinieku monogrāfijām un reprodukciju al-
bumiem radīs īpašu atmosfēru, iepazīstot tuvāk muzeja 
darbību, vēsturi un glabātos dārgumus. Telpas inter-
jeru, kura īpaša rota ir koktēlnieka Voldemāra Zeltiņa 
dizainētā koka lustra ar dzintara elementiem, veidojis 
vācu tautības arhitekts, kā arī pirmais muzeja direktors 
Vilhelms Neimanis.

 Dalības maksa: 2,00 eiro par nodarbību. Pie-
augušais, kurš pavada bērnu, nodarbībā nepiedalās. 
Aicinām nodarbības laikā apskatīt muzeju, iegādājoties 
ieejas biļeti pastāvīgajā ekspozīcijā. Nodarbībā vietu 
skaits ierobežots. Maksimālais dalībnieku skaits: 12 
bērni. Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 
(+371) 67324461 vai e-pastu ekskursijas@lnmm.lv. 
Piesakoties lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un kontakt-
tālruni.   

Aleksandra Beļcova Preses ballē 1927. gadā.

Aleksandra Beļcova. Aktrise Anta Klints. 20. gadsim-
ta 50. gadu sākums. Audekls, eļļa. SBM kolekcija.
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Bērni būs jaunās operas
„Suitu sāga” pirmatklājēji

 IK IK INFORMĀCIJA

 5. novembrī pulksten 10.00, 11.30 un 13.00 
Liepājas koncertzālē „Lielais dzintars” Liepājas 
Simfoniskais orķestris aicina skolēnus kopā ar 
skolotājiem būt pirmajiem, kas atklāj pilnu operas 
spēku „Lielajā dzintarā” – Riharda Dubras operu 
„Suitu sāga” pirms oficiālās pasaules pirmizrādes.

 Tuvojas liels kultūras notikums visas Latvijas 
mērogā – Liepājā, koncertzālē „Lielais dzintars”, notiks 
pirmais pilnais operas jauniestudējums! Operas radī-
šana ir ļoti apjomīgs darbs, tās tapšanai ir vajadzīgs ilgs 
laiks un daudzu talantīgu mākslinieku saliedēta dar-
bība. Operas iestudējumu kopā rada libretists, kom-
ponists, diriģents, simfoniskais orķestris, koris, daudzi 
solisti, režisors, scenogrāfs, video mākslinieks, gaismu 
mākslinieks, kostīmu mākslinieks, horeogrāfs, grimē-
tāji un frizieri, šuvēji un rekvizitori, daudzi tehniskie 
darbinieki un visbeidzot – profesionāla menedžmenta 
komanda ar finansistiem, projektu vadītājiem un reklā-
mas speciālistiem.
 Tieši tādēļ operas nekur pasaulē netop bieži, 
un Liepājai, vēl jo vairāk, tā būs pirmā reize, kad tiek 
pirmatskaņots Liepājas Simfoniskā orķestra izlolots un 
pasūtināts opermākslas darbs – Riharda Dubras „Suitu 
Sāga”, kuras darbības pamatā ir reāli vēsturiski notiku-
mi tepat Kurzemē pirms 400 gadiem.
 Operas skaistā, melodiskā un vērienīgā mūzika 
pilnā apjomā izskanēs 8. un 9. novembrī, bet Liepājas 
Simfoniskais orķestris vēlas tieši jaunajiem klausītājiem 
un viņu skolotājiem dāvināt unikālu iespēju pašiem 
pirmajiem baudīt no gatavotā „svētku galda” jau pirms 
pirmizrādēm. Pirms operu atklās pieaugušais klausītājs, 
operas fragmenti „pilnā ekipējumā” tiks atskaņoti skolu 

jaunatnei kopā ar aizraujošu stāstījumu par apburošo 
operas pasauli un tās aizkulisēm. „Gribam mūsu jauna-
jiem draugiem atklāt operas kā augstākā mākslu žanra 
krāšņumu, skaistumu un varenību, kopā piedzīvojot 
mākslas darbu, kam piemīt potenciāls nākotnē kļūt par 
vienu no mūsu valsts kultūras vizītkartēm,” saka Liepā-
jas Simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis.
 Šajos trijos koncertos iepriekš minētā opera 
iegūs bērnu un pusaudžu auditorijai pielāgotu ietva-
ru,  ļaujot skolēniem saīsinātā versijā ne tikai piedzīvot 
vienu no senākajiem un krāšņākajiem Kurzemes mīlas 
stāstiem – stāstu par grāfa fon Šverina mantinieku jau-
no Ulrihu un viņa izredzēto – skaisto polieti Barbaru 
–, bet arī uzzināt interesantus faktus par suitu novada 
vēsturisko izveidošanos. 
 Skolu jaunatnei piemērotās versijas satura auto-
re ir Sandija Santa, stāstnieks – Valts Skuja.
 Operas „Suitu sāga” pasaules pirmizrādes Lie-
pājas koncertzālē „Lielais dzintars” notiks 8. novembrī 
pulksten 19.00 un 9. novembrī pulksten 18.00. Opera 
tapusi ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas valsts 
simtgades programmas ietvaros.  

FOTO: Jānis VecbrālisFOTO: Jānis Vecbrālis

FOTO: Publicitātes foto
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 Grāmatiņas 2+ un 3+ gadus veciem 
mazuļiem

 Jaukas grāmatiņas 
mazuļiem, lai viņi mācī-
tos iepazīt krāsas. Tajās 
ir viegli uztverami attēli 
ar krāsainām un biezām 
kontūrlīnijām. Bērniem 
būs viegli darboties ar 
uzlīmēm, jo tās ir pietie-
kami lielas, piemērotas 
bērna rociņām.

 Vizuālā enciklopēdija
mazajiem pētniekiem
 Bērniem, kuri jau sākuši lasīt un 
zinātkāri iepazīt pasauli, lieti noderēs bagā-
tīgi ilustrētā „Mana pirmā vizuālā enciklo-
pēdija”. Tajā ir aptuveni 1000 vārdu un 400 
attēlu, kas rosina mazo lasītāju paplašināt 
redzesloku, iegūstot jaunas zināšanas par 
cilvēkiem, viņu nodarbošanos un dažādām 
profesijām, iepazīstot dzīvnieku un augu 
pasauli, pētot informāciju par Zemi, Visu-
mu, laikapstākļiem, kā arī dažādiem trans-
portlīdzekļiem. Mazais pētnieks paplašinās 
savu vārdu krājumu ar jauniem jēdzieniem 
un iegūs izpratni par tiem.

http://www.izglitiba-kultura.lv
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 Poķu grāmata
 Atzīmējot izcilā igauņu grāmatu ilustratora, 
karikatūrista, gleznotāja un rakstnieka Edgara Val-
tera (1929–2006) 90 gadu jubileju, „Apgāds Zvaig-
zne ABC” latviski izdevis viņa populāro „Poķu 
grāmatu”. Pirms 25 gadiem „Poķu grāmata” („Po-
kuraamat”) iznāca Igaunijā, un tā bija pirmā grā-
mata, kurai E. Valters ir ne vien ilustrāciju, bet arī 
teksta autors. Tā tapusi Veru apriņķa Urvastē, kurp 
autors pārcēlās dzīvot deviņdesmito gadu sākumā. 
Autors pasakai iedvesmu guvis purvājos, vērojot 
augstos un sausos grīšļu ciņus. Kāds dažāda izmēra 
zāļu puduris viņam atgādinājis ģimeni – vecākus ar 
bērniem. Tā viņa fantāzijā radušies savdabīgie meža 
iemītnieki – poķi –, kam piemīt piedzīvojumu un 
darbošanās kāre un priecīga daba.
Saprotot, cik ļoti cilvēkam ir nepieciešama harmo-
nija ar dabu, E. Valters Igaunijas dienvidos netālu 
no Latvijas robežas sāka veidot tematisko parku 
„Poķu zeme” („Pokumaa”), kurš joprojām darbojas 
un attīstās. Tajā ikviens var iejusties grāmatas gal-
veno tēlu lomā, paviesoties poķu namā, pastaigāties 
pa speciāli iekārtotām meža takām, iepazīt dažā-
dus augus, apskatīt E. Valtera ilustrāciju un gleznu 
izstādi, pagatavot sev mazu poķīti, šūpoties, nopēr-
ties pirtī vai piedalīties poķu skaitīšanas talkā.

 Spēle junioriem
„Ko tu zini par Latviju?”
 „Ko tu zini par Latviju” ir jautājumu spēle 
uzziņai un izklaidei. Spēles komplektā iekļautas 55 
kartītes ar jautājumiem un viena kartīte ar spēles 
noteikumiem. Uz katras kartītes ir desmit jautājumu 
par dažādām tēmām – dabu, vēsturi, kultūru, valodu, 
tradīcijām, sportu, tautsaimniecību un, protams, par 
mūsu vislielāko bagātību – cilvēkiem. 
Spēle pieļauj brīvību – drīkst spēlēt arī pēc pašu izdo-
mātiem noteikumiem, izmantot kartītes kā testu erudī-
cijas pārbaudei vai vienkārši lasīt kā aizraujošu grāma-
tu. Kartītes veidotas 8–13 gadus veciem spēlētājiem, 
bet daudz kas būs pa spēkam arī mazākiem bērniem. 
Spēlēt būs interesanti arī vecākiem junioriem, un pat 
senioriem atradīsies, par ko palauzīt galvu. Spēle node-
rēs ģimenes kopā būšanas reizēs vēlos rudens novaka-
ros, ballītēs, skolā erudītu konkursos un klases stun-
dās, ceļojumos un daudz kur citur, kad gribas saturīgi 
un jautri kopā pavadīt laiku.
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u Mani košie darbiņi 2+ (sarkana). Uzdevumi, iz-
krāsojami attēli un uzlīmes
u Mani košie darbiņi 2+ (dzeltena). Uzdevumi, iz-
krāsojami attēli un uzlīmes
u Mani košie darbiņi 3+ (zila). Uzdevumi, izkrāsoja-
mi attēli un uzlīmes
u Mani košie darbiņi 3+ (zaļa). Uzdevumi, izkrāsoja-
mi attēli un uzlīmes
u Lu-Las ceļojums kosmosā. Auniņš Šons Fermage-
dons
u Kur ir Šons? Auniņa Šona piedzīvojumi
u Lote, roze un pazudušie pūķi. Prāto un krāso!
u Koko un Riko kalendārs 2020. Pēti, darbojies, risini 
u Spēlēsim, dziedāsim! Latviešu tautasdziesmas. Ar 
klaviatūru
u Pretstati. Mācies ar brīnumkartītēm!
u Mana pirmā vizuālā enciklopēdija
u Ko tu zini par Latviju? Junioriem. Jautājumu spēle 
uzziņai un izklaidei
u J. Poruks. Klusētājs. Proza
u M. Svīre. Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Stāsts

u D. Priede. Kur sarkanas ogas auga. Romāns
u L. Nemiera. Kaķis otrpus ceļam. Romāns
u G. Ezerkalns. Ragana manā skapī. Romāns
u R. Indriksone. Pāris metru zem ūdens. Stāsti
u Z. Zusta. Aiz durvīm. Stāsti 
u H. Džibrāns. Pravietis. Esejas (atk., jauns noformē-
jums)
u V. Eivjārda. Stikla zobens. Jauniešu romāns
u R. Vēra. Sieviete no desmitās kajītes. Romāns. 
Zvaigznes detektīvu klubs
u Dž. Moja. Joprojām es. Romāns
u H. Nesers. Pavisam cits stāsts. Romāns. Zvaigznes 
detektīvu klubs
u M. A. Šafere. Gērnsijas Literatūras un tupeņmizu 
pīrāga biedrība. Romāns (atk., broš.) 
u H. J. Gerbers. Edgars Vinters. Gaisma, krāsas, 
noskaņas. Biogrāfija un darbi. 2 valodās
u „Dž. Fennela. Saruna suņu valodā. Kā saprasties ar 
savu labāko draugu.
u Pateicībā ik dienu. Dienasgrāmata ar kalendāru...
u Latvijas Valsts prezidenti. Plakāts

Apgāda  Zvaigzne ABC izdevumi 2019. gada septembrī

 Grāmata par dažādu attiecību
krīžu risināšanu 
 „Apgādā Zvaigzne ABC” izdota dāņu autores un 
psihoterapeites Ilses Sandas grāmata „Pārtrūkušās attiecī-
bas – atjaunot vai samierināties”. Tajā autore aplūko krīzē 
nonākušas attiecības un izklāsta dažādas stratēģijas, kā tās 
uzlabot vai pilnībā pārtraukt, neizjūtot pašpārmetumus. 
 Grāmatā aplūkotie attiecību modeļi ir dažādi: bēr-
ni, kas atsvešinājušies no vecākiem; vecāki, kas neizrāda 
pietiekamu interesi par saviem bērniem; sarežģītas pāru un 
draugu attiecības u. c. Bieži vien attiecību pārrāvumu izrai-
sa neizrunāti pārpratumi un neatrisināti konflikti. Nereti 
konflikts sāp abām iesaistītajām pusēm, taču neviena no 
tām neuzņemas iniciatīvu, baidoties no atraidījuma. Autore 
mudina izprast, vai tiešām vēlamies attiecības atjaunot, un, 
ja atbilde ir „jā”, sniedz pavisam konkrētus ieteikumus un 
pat konkrētas frāzes, kuras izmantot dažādās situācijās.
 Godīgi jāatzīst, ka ne visas attiecības, kurās kāda ie-
mesla dēļ iestājies pārrāvums, iespējams atjaunot. Draudzī-
bas mainās un izzūd, dodot vietu jaunām attiecībām. Tomēr 
pat tādos gadījumos ir svarīgi attiecības „labi pabeigt”, proti, 
atvadīties uz pozitīvas nots. Dažkārt tas iespējams klātie-
nē, citkārt – uzrakstot vēstuli vai izdzīvojot īpašu atvadu 
rituālu. Psihoterapeite uzsver, ka labas atvadas ļauj vieglāk 
pārtraukt attiecības. Jēgpilna atvadīšanās var arī būtiski 
ietekmēt to, kā abas puses veidos jaunas attiecības.  

http://www.izglitiba-kultura.lv

