
1. un 2. jūnijā Bauskā noti-
ka V Latvijas bērnu un jaunie-
šu mākslas un mūzikas festivāls 
„Toņi un pustoņi”, ko rīko Valsts 
izglītības satura centrs (VISC) sa-
darbībā ar Bauskas novada domi 
un Bauskas bērnu un jauniešu 
centru (BJC).
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 „Toņi un pustoņi” Bauskā

   www.izglitiba-kultura.lv  

Daugavpils tehnikumā mērķtie-
cīgi pārdomātas projektu akti-
vitātes ir radījušas iespēju skolā 
attīstīt sadarbību ar dažādiem 
partneriem.

Balvas „Par mūža ieguldījumu 
skolu sportā” laureāts Rīgas 
internātvidusskolas bērniem 
ar dzirdes traucējumiem spor-
ta skolotājs un organizators 
Jevgeņijs Vladimirs Puhovs.
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Lasiet 3.–4. lpp.  Lasiet 9. lpp. 

Festivāla laikā atklāja interešu 
izglītības vizuālās un vizuāli plas-
tiskās mākslas pulciņu audzēkņu 
darbu izstādi „Latvijas toņi un 
pustoņi”, kurā bērnu un jauniešu 
redzējumā vairāk nekā 300 dar-
bos ir ieraugāmas Vidzemei, Lat-
galei, Kurzemei, Zemgalei, Rīgai 
raksturīgās krāsas, ornamenti, 
zīmes un noskaņas. Abās festi-

vāla dienās skatītājus priecēja arī 
bērnu un jauniešu veidoto tērpu 
kolekciju demonstrējumi gan tēr-
pu konkursa finālskatē, gan tērpu 
parādē.

Festivāla pirmās dienas iz-
skaņā tā dalībnieki devās gājienā 
„Latvijas novadu toņi un pus-
toņi” no Bauskas Rātslaukuma 
līdz Pilskalna estrādei, kur notika 

koncerts „Kašera sapņu fabrika 
toņos un pustoņos”.

Tradicionāli festivālā pieda-
lās arī vokālās mūzikas konkursa 
„Balsis” laureāti un festivālkon-
kursa „No baroka līdz rokam” 
labākie vokāli instrumentālie ko-
lektīvi un popgrupas, kuri kon-
certēja festivāla norises vietās.

Festivāls pulcēja vairāk nekā 

2000 dalībnieku, un tā mērķis ir 
motivēt skolēnus radošām aktivi-
tātēm, sekmēt daudzveidīgu viņu 
pašapliecināšanos un radošo paš-
izpausmi vizuālajā, vizuāli plas-
tiskajā mākslā un mūzikā. Festi-
vāls bija Latvijas valsts simtgades 
gaidīšanas svētki.

FOTO: Reinis Oliņš
Jūrmalas sākumskolas „Atvase” 1.–5. klases skolēnu kolekcija „No senču dārgumiem līdz Jūrmalas spīdumiem” (skolotāja – Rita Sirmā). Savu kolekciju skolēni 
raksturo tā: „Arheoloģiskās rotas no kapulauka un 21. gadsimta pilsētas mēra ķēdes. Caur dzidru dzintaru pret metāla atspulgu tur, kur mērs atrada savu amatzīmi.” 
Viņu veikums, tāpat kā Zvejniekciema skolēnu kolekcija „Mūsu kuģi pasaulē”, kategorijā „Konceptuālā mode un avangards” saņēma 1. pakāpes diplomu.
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2016./2017. mācību gada izskaņa 9. un 12. klases ab-
solventiem un viņu pedagogiem ir izvērtusies tikpat ne-
prognozējama, cik šā pavasara laikapstākļi, kad saule un 
siltums mijas ar spēju vēju un neraksturīgu aukstumu. 
Manuprāt, trīs galaeksāmenu uzdevumu publiskošana 
priekšlaikus iezīmē tikai 21. gadsimtam raksturīgo: neko 
nav iespējams nosargāt, informācijas izplatīšanās ir zi-
benīga un grūti kontrolējama. To var teikt gan par eksā-
menu uzdevumu publiskošanu, gan par teroraktiem, kas 
gandrīz vai katru nedēļu apdraud un tur bailēs miljoniem 
iedzīvotāju. Šķiet, ka jūtamies apmulsuši un mūsu prāts 
vairs netiek līdzi tehnoloģiju radītajām iespējām, savukārt 
ētisko vērtību slieksnis ir gaužām zems. Turklāt sabiedrī-
bā pēc tām nav pieprasījuma.

Tā vietā, lai censtos iemācīt visu iedomājamo pēc 
principa „gan jau kaut kur dzīvē kaut kas noderēs”, varbūt 
ir vērts apstāties un padomāt, bez kāda zināšanu un pras-
mju minimuma cilvēks patiesi dzīvē nevar iztikt, un mācīt 
tikai to. Pārsātinātība it visās dzīves jomās mūs ievelk kā 
milzu muklājā. Steidzamies no vienas idejas uz nākamo, 
no viena notikuma uz otru, trešo, tā arī īsti neapjaušot, ko 
vērtīgu esam piedzīvojuši, kas paliks sirdī un prātā.

Ir vērts apsvērt domu par darīšanu mazāk, bet pama-
tīgāk, gluži kā pasakā par trijiem sivēntiņiem darīja vecā-
kais sivēntiņš Nufnufs, uzmūrējot kārtīgu māju, ko vilks 
nespēja sagraut.

Ceru, ka izlaidumos skolotāji dzirdēs daudz patiesu 
pateicību ne tikai par to, ko viņi ir mācījuši atbilstīgi iz-
glītības standartā noteiktajam, bet arī par dzīvesgudrību, 
ar ko dalījušies daudzās un dažādās situācijās gan skolā, 
gan ārpus tās.

Mācību gada izskaņā vēlos dalīties priekā par to, ko un 
kā dara Latvijas pedagogi. No Cēsu pilsētas 3. pirmssko-
las izglītības iestādes metodiķes Ainas Tarasovas saņēmu 
e-pasta vēstuli, kurā viņa dalījās ar skolotājas Sarmītes 
Gaiķes pieredzi, kā viņa bērnudārza dzīvē iesaista vecā-
kus, kuri saviem bērniem vada nodarbību par senlatviešu 
lauku sētu. Skolotāja divu gadu laikā ir izveidojusi senlat-
viešu lauku sētas maketu: ēkas un pagalms tapis no ap-
tamborētiem kartona gabaliem; sakņu dārzā rudenī bērni 
var novākt tamborētus burkānus; no jumta kores noraugās 
tamborēti stārķi. Nodarbības šādā vidē bērni droši vien 
atcerēsies visu dzīvi, jo nevienā veikalā neko līdzīgu ne-
mūžam nevarēs nopirkt. Tas ir tikai un vienīgi skolotājas 
Sarmītes sirds, prāta un roku darbs. Paldies viņai par to!

Paldies arī tiem skolotājiem, kuru skolēnu darbus pa-
gājušajā nedēļā varēja baudīt Latvijas bērnu un jauniešu 
mākslas un mūzikas festivālā „Toņi un pustoņi” Bauskā! 
Skolotāji ir tie, kuri iekvēlina bērnu acis ar mākslas un 
mūzikas idejām, un viņi ir tie, kuri palīdz bērniem tapt 
skaistiem mākslas darbiem, moderniem, kvalitatīviem 
un sociāli aktuāliem tērpiem, mūzikas priekšnesumiem. 
Skolotāju piemērs bērnus mudina līdzināties un tiekties 
pēc augstākiem sasniegumiem, ko ļoti daudzi no viņiem 
arī īsteno.

Lai smaržo ceriņi un raits deju solis izlaidumu ballēs!

Laikraksts „Skolotāju Avīze” 
iznāk kopš 1948. gada 1. janvāra, 
kopš 1990. gada 1. janvāra – 
ar nosaukumu  „Izglītība”,  
kopš 1994. gada 6. janvāra – ar 
nosaukumu „Izglītība un Kultūra”.
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„IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA” 

1. JŪNIJA ELEKTRONISKAJĀ IZDEVUMĀ 
„VECĀKIEM”

	Kad ekrānu ir par daudz?
	Sadarbība bez vardarbības
	Ko bērni vecākiem var iemācīt par naudu?

LAIKRAKSTA 
„IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA” 

2. JŪNIJA ELEKTRONISKAJĀ IZDEVUMĀ 
„PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA”

	Nodarbības bērniem un vecākiem pirmskolā
	Ūdens laboratorija
	Pārgājiens uz Daugavpils Gubiščes ezeru

Kultūras dižgari saņem apbalvojumus

RTU studenti uzvar arhitektūras projektu konkursā Madridē

Notiks 11. starptautiskais smilšu skulptūru festivāls

 Vairāki Latvijas kultūras dižgari šogad svin apaļu jubileju. 
Lai pateiktos par viņu ilggadējo ieguldījumu Latvijas kultūrtelpas 
bagātināšanā, 31. maijā kultūras ministre Dace Melbārde rīkoja 
pasākumu Gaismas pils korē, kur pasniedza atzinības rakstus. Īpa-
šo apbalvojumu saņēma ne tikai režisors Rolands Kalniņš, bet arī 
māksliniece Ieva Iltnere, mūziķis Boriss Rezņiks un kinorežisors 
Augusts Sukuts.

Atzinības rakstu pasniedza arī literatūrzinātniecei Astrīdai Skur-
bei-Vitei, baletmeistarei un režisorei Vispārējo latviešu dziesmu un 
deju svētku goda virsvadītājai Elgai Drulei, kino un teātra mākslas 
zinātniecei Valentīnai Freimanei, kā arī komponistam un diriģen-
tam Leonam Amoliņam, komponistam Uldim Marhilēvičam un 
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktrisei Ludmilai Golubevai.

 Divas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras 
fakultātes studentu komandas ir ieguvušas godalgotu vietu starp-
tautiskā arhitektūras projektu studentu konkursa „Multi Comfort 
House” finālā: viena komanda izcīnīja 1. vietu, bet otra – tika atzī-
ta par labāko skatītāju balsojumā.

Studentes Aiva Dorbe un Lauma Kalniņa konkursā piedalījās 
ar projektu „Sun Shade”, kuru starptautiskā žūrija novērtēja kā la-
bāko, piešķirot autorēm 1. vietu un 1500 eiro naudas balvu. Ineses 
Gustas un Lauras Dārtas Ivanes projekts „Formula for Living” tika 
atzīts par labāko projektu konkursa dalībnieku balsojumā un sa-
ņēma 500 eiro naudas balvu.

Konkursa finālā, kas 2. jūnijā notika Spānijā, Madridē, iekļuva 
57 darbi, pārstāvot arhitektūras skolas no 25 valstīm.

 Jelgavā, Pasta salā, 10. un 11. jūnijā notiks 11. starptautis-
kais smilšu skulptūru festivāls. 

17 profesionāli tēlnieki no Latvijas, Lietuvas, Bulgārijas, 
Krievijas un Portugāles radīs smilšu skulptūras, dažādi in-
terpretējot festivāla tēmu „Teātris”. Tēlnieku uzdevums ir 
apspēlēt teātra motīvu, ļaujot skatītājam atmodināt iztē-
li un aizdomāties par teātra nozīmi dzīvē un ikdienā. Ko-
pumā smilšu skulptūru darbos tiks izmantots vairāk nekā 
1000 tonnu smilšu.

Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls Jelgavā ir kļuvis 
par lielāko šāda veida konkursu Baltijā. Unikālais brīvdabas 
pasākums vasaras sezonā ir viens no galvenajiem tūristu ga-
lamērķiem Latvijā, pulcējot tūkstošiem apmeklētāju ne tikai 
no Latvijas, bet arī no ārvalstīm.
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Precizējums 
Šā gada 11. maija laikraksta „Izglītība un Kultūra” publikā-

cijā „Latvijas skolēni izcīna medaļas Baltijas informātikas olim-
piādē” (Nr. 9, 3. lpp.) informācijas sniedzēji pauduši nepatiesas 
ziņas par olimpiādes dalībnieku finansēšanu. Dalību Baltijas 
informātikas olimpiādē šogad nodrošināja no Eiropas Sociālā 
fonda projekta „Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu 
īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (Nr. 8.3.2.1/16/I/002) 
finansējuma.
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IZM ierosina mazākumtautību skolu 9. un 12. klasē 
centralizētos eksāmenus kārtot valsts valodā

Šogad Rīgas vispārīgās izglī-
tības iestāžu sporta nominācijas 
pasākums notika piekto gadu, 
un 26. maijā kultūras pilī „Zie-
meļblāzma” laureāti tika sveikti, 
saņemot balvas nominācijās „Rī-
gas sportiskākā skola”, „Par mūža 
ieguldījumu skolu sportā”, „Rīgas 
labākais skolu sporta organiza-
tors” un „Rīgas gada sporta sko-
lotājs”.

Rīgas domes (RD) izglītības, 
kultūras un sporta departamenta 
(IKSD) sporta un jaunatnes pār-
valdes priekšniece un direktora 
vietniece Dina Vīksna atzina, ka, 
viņasprāt, sporta skolotāji ir lai-
mes lutekļi, jo strādā jomā, kas 
patīk, turklāt viņiem ir iespēja sa-
gatavot arī nākamos olimpiešus.

Labākie starp labākajiem
Uzvaras kausus saņēma sko-

lotāji, kuru audzēkņi ir uzrādījuši 
vislabākos rezultātus starpskolu 
sacensībās dažādās klašu grupās: 
4.–6., 7.–9. un 10.–12. klasē.

Sportiskākās skolas godu un 
suminājumu rajona (priekšpilsē-
tas) līmenī šogad ieguva: Centra 
rajonā – Rīgas Valsts 1. ģimnāzi-
ja, Latgales priekšpilsētā – Rīgas 
72. vidusskola, Vidzemes priekš-
pilsētā – Rīgas Teikas vidusskola, 
Zemgales priekšpilsētā – Rīgas 
Zolitūdes ģimnāzija, Kurzemes 
rajonā – Iļģuciema vidusskola, 
Ziemeļu rajonā – Rīgas Valsts 
2. ģimnāzija.

Par Rīgas sportiskākajām 
skolām ir atzītas: 1. vietā – Rī-
gas Franču licejs, 2. vietā – Rīgas 
Juglas vidusskola, 3. vietā – Rīgas 
66. speciālā vidusskola.

Šāgada laureāta titulu „Rī-
gas gada sporta skolotājs” ieguva 
Andris Kliests no Rīgas Valda 
Zālīša sākumskolas, taču nomi-
nēta bija arī Dace Amatere (Rīgas 
Ziepniekkalna sākumskola) un 
Marina Taratutina (Rīgas 51. vi-
dusskola).

Nominācijā „Rīgas labākais 

skolu sporta organizators” bal-
vu saņēma Rīgas 15. vidusskolas 
sporta skolotāja Inga Kuprijano-
va (Latgales priekšpilsēta), Rīgas 
89. vidusskolas sporta skolotāja 
Nataša Ņekrasova (Vidzemes 
priekšpilsēta), Rīgas Zolitūdes 
ģimnāzijas sporta skolotāja Ilona 
Cigankova (Zemgales priekšpil-
sēta), Rīgas Valsts vācu ģimnāzi-
jas sporta skolotājs Māris Liepiņš 
(Kurzemes rajons), Rīgas 28. vi-
dusskolas sporta skolotājs Edvīns 
Griķis (Ziemeļu rajons), bet par 
laureātu tika atzīts Rīgas Natālijas 
Draudziņas vidusskolas (Cen-

tra rajons) sporta skolotājs Jānis 
Romanovskis, kurš ir visaktīvāk 
piedalījies Centra rajona, Rīgas 
pilsētas un valsts mēroga pasāku-
mos un skolu sacensībās.

Pasākuma organizatores Ilva 
Salmiņa un Inga Vanaga teica 
paldies tiem sporta organizato-
riem, arī jaunpienācējiem, kuri 
sporta ikdienā nav bijuši tik pa-
manāmi, bet kuri ar bērniem un 
jauniešiem strādā ne mazāk aiz-
rautīgi un izdomas bagāti. Viņu 
vidū ir Armands Plūme no Rī-
gas Valsts 1. ģimnāzijas, Igors 
Golovka no Rīgas sākumskolas 

„Valodiņa”, Ilze Vēzīte no Rīgas 
6. vidusskolas, Māris Štolcers 
no Oskara Kalpaka Rīgas Tautas 
daiļamatu pamatskolas, Artūrs 
Čerņavskis no Mežciema pamat-
skolas, Diāna Kuzina no Rīgas 
Sanatorijas internātpamatskolas, 
Andrejs Zeltiņš no Ziemeļvalstu 
ģimnāzijas, Aleksejs Žuravskis 
no Rīgas 53. vidusskolas, Oskars 
Zurkovs no Āgenskalna sākum-
skolas, Edmunds Pūliņš no Rīgas 
Doma kora skolas, Agnese Uiska 
no Rīgas 31. vidusskolas un Mi-
hails Kostira no Rīgas Rīnūžu vi-
dusskolas.

Īpašs paldies tika teikts arī 
galvenajiem dažādu sporta veidu 
tiesnešiem, kuri sekmē sacensību 
norisi, un tie ir Jurijs Fedulovs, 
Andris Tirša, Andris Strautma-
nis, Irina Ivanova, I. Kuprijanova, 
Agita Roķe un Ādolfs Supe.

RD IKSD direktors Guntis 
Helmanis izteica gandarījumu, 
ka pasākumā piedalās arī Eiropas 
Sporta galvaspilsētu un pilsētu 
federācijas viceprezidents Džons 
Svansons (John Swanson) – rude-
nī būs zināms, vai Rīga 2021. gadā 
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Laime darīt darbu, kas patīk
  ilze BrinKmaneiK

FOTO: Andris Bērziņš
Ilggadējais Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem sporta skolotājs un sporta darba organizators Jevgeņijs Vladimirs 
Puhovs ar mazdēliem (no kreisās) Gustavu un Jēkabu un skolas direktori Kristiānu Pauniņu.

6. jūnijā izglītības un zināt-
nes ministrs Kārlis Šadurskis 
tikās ar Mazākumtautību kon-
sultatīvo padomi, lai informē-
tu par augstāku koeficientu 
(par 14–21 %) papildus valsts 
finansējuma darba samaksai 
skolotājiem, kas strādā to ma-
zākumtautību skolās, ar kuru 
valstīm ir noslēgti starpvalstu 
līgumi. Ministrs informēja arī 

  iK inFOrmĀCiJaiK par priekšlikumu mainīt cen-
tralizēto eksāmenu kārtību un 
jauno pedagogu sagatavošanu 
augstskolās.

Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas (IZM) pārstāvji kon-
sultatīvo padomi iepazīstināja 
ar Ministru kabineta noteiku-
mu grozījumiem sagatavoto 
priekšlikumu: arī mazākumtau-
tību skolās tiek paredzēta 9. un 
12. klases centralizēto eksāmenu 
kārtošana valsts valodā. Kon-

sultatīvās padomes priekšsēdē-
tājs Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 
direktors Romans Alijevs un citi 
mazākumtautību skolu direk-
tori apliecināja, ka šāda prakse 
daudzās skolās tiek īstenota jau 
patlaban un šis IZM priekšli-
kums ir atbalstāms. Valsts izglī-
tības satura centra dati liecina, 
ka katru gadu pieaug to skolu 
un skolēnu skaits, kas centra-
lizētos eksāmenus kārto latvie-
šu valodā. 2008./2009. mācību 

gadā eksāmenus latviešu valodā 
mazākumtautību skolās kārtoja 
60 % skolēnu. 2015./2016. mā-
cību gadā šī dinamika ir pieau-
gusi līdz 85 %. IZM atbalstīja arī 
konsultatīvās padomes priekš-
sēdētāja priekšlikumu noteikt 
samērīgu pārejas periodu eksā-
menu kārtošanai valsts valodā 
9. klases skolēniem.

„IZM priekšlikums visās vis-
pārizglītojošajās skolās noteikt 
vienotu standartu centralizēto 

eksāmenu kārtošanai latviešu 
valodā nodrošina iespēju izkopt 
augsta līmeņa valsts valodas 
prasmi, vienlaikus – nemainīgas 
iespējas apgūt dzimto valodu un 
kultūru,” uzsvēra K. Šadurskis.

Lai pilnveidotu bilingvālās 
izglītības kvalitāti mazākum-
tautību skolās, konsultatīvā pa-
dome izskatīja arī priekšlikumu 
deleģēt pārstāvi uz augstskolu 
pedagoģisko programmu iz-
strādes darba grupu. 
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kļūs par Eiropas sporta galvas-
pilsētu (uz šo titulu pretendē arī 
Lisabona Portugālē un Hāga Nī-
derlandē).

Dž. Svansons, uzrunājot no-
minācijas pasākuma dalībniekus, 
atcerējās, ka viņam bērnībā par 
kādu nodarījumu saņemtais sods 
bija palikt savā istabā, bet patla-
ban lielākā problēma ir bērnus un 
jauniešus pierunāt atstāt istabu, 
doties laukā, sportot, jo daudziem 
ir radusies atkarība no tehnoloģi-
jām. Līdzīgi nākoties lauzīt galvu 
par to, kā atraut no datora arī 
savu mazdēlu, tādēļ viesis izteica 
gandarījumu par sporta skolotāju 
prasmi skolēnus iesaistīt dažādās 
aktivitātēs, lai viņi būtu fiziski ak-
tīvi un veselīgi.

Iedvesmo labie piemēri
Viena no tādiem izveicīgiem 

un izdomas bagātiem pedagogiem 
ir arī Rīgas 15. vidusskolas sporta 
skolotāja Inga Kuprijanova, kura 
šogad ir arī starp labākajām Rīgas 
skolu sporta organizatorēm.

Atbildot uz jautājumu, kāpēc 
sports ir ieņēmis tik nozīmīgu 
vietu viņas dzīvē, I. Kuprijanova 
stāsta, ka viņai esot laimējies ar 
saviem sporta skolotājiem, tālab 
pēc skolas beigšanas iestājusies 
toreizējā fizkultūras institūtā 
(patlaban Latvijas Sporta pedago-
ģijas akadēmija – LSPA) un kopš 
1986. gada strādā Rīgas 15. vi-
dusskolā. Pedagoģes darbā viņu 
prasmīgi ievadījis un ar padomu 
daudz palīdzējis ilggadējais spor-
ta skolotājs Aleksejs Kačurins. 
„Viņš man, jaunai, nepieredzēju-
šai skolotājai, bija liels palīgs un 
atbalsts. Joprojām sadarbojos arī 
ar savu pirmo sporta skolotāju 
Gaļinu Voropai no Jaunogres vi-
dusskolas, kura strādā Latvijas 
Tautas sporta asociācijā.

Jūnijā notiks starptautiskas 
sacensības un cīņas sporta dis-
ciplīnas dalībnieki mērosies spē-
kiem mūsu skolas sporta hallē,” 
stāsta I. Kuprijanova, piebilstot, 
ka halle tika uzcelta 2003. gadā 
un ir pirmā tāda Rīgā. Vaicāta, 
vai tas ir viņas nopelns, skolotā-
ja saka – sava loma esot bijusi arī 
veiksmīgai skolas vadības un RD 
IKSD sadarbībai. Skolā ir iespēja 
nodarboties ar dažādiem sporta 
veidiem. I. Kuprijanova vada gan 
rajona, gan pilsētas sacensības, 
piemēram, stafetes „Drošie un 
veiklie”, uz kurām skolas sporta 
hallē pulcējas 12 labākās Rīgas 
komandas.

Kad sarunas laikā Ingu steidz 
apsveikt arī kolēģi, jautāju, vai 
sportisti savā ziņā ir īpaši. Viņa 
piekrītoši saka: „Rīgā mēs visi 
viens otru zinām un pazīstam jau 
pēc izskata, jo bieži satiekamies 
sacensībās, kursos, semināros. 
Daudzus zinām pēc vārda, jo 
sporta skolotāji tik bieži nemai-
nās, piemēram, viens no tādiem 
ir Jevgeņijs Vladimirs Puhovs, 
kuru cienām un apbrīnojam.”

Turpinājums no 3. lpp. 

Laime darīt darbu, kas patīk
Vaicāts par īpašu metodi, 

J. V. Puhovs bez vilcināšanās at-
bild: „Ir nopietni jāstrādā, un 
demokrātija nav visatļautība! 
Nepastāv izvēle – gribu vai ne-
gribu, ir jādara. Pastāv prasības, 
un nepieņemu atrunas, ka neva-
ru.” Skolotājs atgādina maestro 
Raimonda Paula panākumus, kas 
arī sasniegti smagā un regulārā 
darbā.

Kur pats ņem enerģiju? Sir-
mais un staltais kungs smaidot 
saka – to sniedz kāds no Visuma, 
bet tad piebilst, ka citādi kā būt 
aktīvs neprot – ziemā slēpo, vasa-
rā peld vai dārzā rok dobes, patīk 
arī būt biteniekam un vērot bišu 
čaklumu.

Ievēroju, ka apbalvošanas ce-
remonijā viņu apsveikt steidzās 
divi jaunekļi, tie esot mazdēli 
Gustavs un Jēkabs. Vectēva un 
tēva acīs iemirdzas prieks un balsī 
skan lepnums, kad viņš stāsta par 
saviem mazbērniem un bērniem. 
Gustavs tieši 26. maijā atbraucis 
no ASV, kur spēlējis basketbolu 
Latvijas U18 izlasē, tur studējot, 
spēlējis studentu līgās. Jēkabs vēl 
mācās Rīgas Teikas vidusskolā. 
Arī vecākais dēls Gundars esot 
beidzis LSPA – pat divas reizes, 
otrreiz izvēloties fizioterapeita 
specialitāti, un kļuvis par vienu 
no līderiem šajā jomā.

Jaunākais dēls Imants Puhovs 
vada Pļavnieku ģimnāzijas spor-
ta kompleksu, beidzis Latvijas 
Universitāti (LU) un LSPA, pat-
laban nodarbojas ar aktīvo tūris-
mu, rīko nometnes, piemēram, 
šovasar ar skolēnu komandu uz 
divām nedēļām brauks uz Mon-
blānu. Mazmeita Elza ir kļuvusi 
par dizaineri, un arī viņai patīkot 
mācīties – studējusi gan LU, gan 
Liepājas Universitātē.

„Viss, ko esmu darījis un sa-
sniedzis, nebūtu iespējams bez 
ģimenes atbalsta, īpaši pateicīgs 
esmu sievai, kura ir šefpavāre, 
jo citādi mums, trim vīriešiem, 
būtu grūti izdzīvot ar manu sko-
lotāja algu. Vēlāk viņa rūpējās 
tikai par mājas soli, jo strādāju 
no plkst. 8.00 līdz 20.00,” stāsta 
J. V. Puhovs. Kā abi ar kundzi ir 
atraduši saskaņas noslēpumu? Ja 
vismaz 15 minūšu vērojot, kā lido 
viņa bites, tad pazūdot stress, ro-
doties miers un neesot jāstrīdas.

Skolotājs lepojas, ka visa viņa 
ģimene ir no Teikas: gan savu sie-
vu, gan arī dēli savas sievas esot 
noskatījuši vietējā skolā, un visi 
patlaban ir skolotāji. „Draugi un 
paziņas mūs sauc par Teikas ma-
fiju,” smaidot atklāj J. V. Puhovs.

Pēc svētku ceremonijas izdo-
das sazināties ar sporta skolotāja 
dēlu Gundaru Puhovu, atzītu fi-
zioterapeitu un osteopātu, un lū-
dzu raksturot tēvu. Viņš atbild, ka 
ir grūti to izdarīt pāris vārdos, bet 
nenoliedzami – ikvienam puisim 
tēvs esot paraugs. Viņiem ar brāli 
esot laimējies, jo redzējuši tēvu 
ikdienā un no viņa iedvesmoju-
šies, ka ar lielu apņēmību dzīvē 
daudz ko var sasniegt. 

Tas, ka 
nedzirdīgie

bērni konstatēja – 
viņi var būt 
līdzvērtīgi – 
un ieguva godalgotas
vietas, ļoti motivēja.



Ir nopietni 
jāstrādā, un

demokrātija nav 
visatļautība! Nepastāv 
izvēle – gribu vai 
negribu. Pastāv 
prasības, un nepieņemu 
atrunas, ka nevaru.



piemēram, aizrauj notiekošais 
mobilajos tālruņos. Senāk skolā 
bija ap 200 sportam gatavu bēr-
nu, katrā peldēšanas nodarbībā 
peldēja ap 50, basketbolu spēlē-
ja ap 60 skolēnu. Aktīvākajiem 
bija pat 5–6 nodarbības nedēļā, 
un spējām sagatavoties startiem 

Visu dara aizrautīgi 
un nopietni

„Mūžu var nodzīvot dažādi, 
bet laimīgs – kas to nodzīvo piln-
asinīgi, atdodot sevi lietai, kuru 
dara no sirds,” tā pirms nomi-
nācijas „Par mūža ieguldījumu 
skolu sportā” uzsver RD izglītī-
bas, kultūras un sporta komitejas 
priekšsēdētāja Eiženija Alderma-
ne. Pasākuma dalībnieki, stāvot 
kājās, ar ilgstošiem aplausiem 
godina Rīgas internātvidusskolas 
bērniem ar dzirdes traucējumiem 
sporta skolotāju un organizato-
ru Jevgeņiju Vladimiru Puhovu. 
Viņa kopējais darba stāžs skolu 
sportā ir 57 gadi, bet 52 gadus 
skolotājs ir peldēšanas treneris un 
regulāri iesaistās dažādu sacensī-
bu bērniem ar dzirdes traucēju-
miem organizēšanā. Darbu veic 

pārceļoties no Čaka uz Graudu 
ielu, esot solīts, ka piecu gadu lai-
kā uzsāks celt jaunu skolas ēku, 
bet rit jau sestais gads… taču pa-
teicas, ka tiek atbalstīta vājdzirdī-
go bērnu iesaiste vispārizglītojošo 
skolu sporta sacensībās.

Skolotājs ir lepns un ganda-
rīts, ka viņa vājdzirdīgā audzēk-
ne Zane Embrekte ir kļuvusi par 
sporta meistari starp dzirdīgajiem 
un šovasar piedalīsies 23. vasaras 
nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs 
Turcijā.

Kas bija paša skolotāja pirmie 
treneri? J. V. Puhovs ar gandarīju-
mu atceras skolas direktoru Ivaru 
Pauni, kas tolaik bijis vissavienī-
bas kategorijas treneris vieglat-
lētikā un pratis ar sportu aizraut 
gan skolēnus, gan skolotājus. Ar 
Hariju Vītoliņu kopā esot spēlē-
juši futbolu, pie Imanta Gaiļa tre-
nējies vieglatlētikā, līdz pārgājis 
uz ūdenssportu – trenējies daiļ-
lēkšanā un batutā pie treneriem 
dzīvesbiedriem Lukašuniem. Pie-
dalījies dažādās spartakiādēs, vē-
lāk, studējot fizkultūras institūtā, 
sacensībās aizstāvējis augstskolas 
godu. Starp kursabiedriem bijis 
arī vēlākais ilggadējais LSPA rek-
tors Uldis Grāvītis.

„Kad saņēmu uzaicinājumu 
strādāt Rīgas internātvidussko-
lā bērniem ar dzirdes traucēju-
miem, biju nobijies, bet tēvs mani 
nomierināja un teica – viņi taču 
ir tādi paši bērni, tikai nedzird. 
Aizgāju – un tur arī paliku. Visus 
gadus esmu centies latiņu turēt 
augstu, un audzēkņi zina, ka ne-
kādu atlaižu nebūs, tāpēc strādā-
jam kārtīgi,” atzīst skolotājs. Atce-
roties pirmos darba gadus skolā, 
J. V. Puhovs atklāj savu novēro-
jumu, ka agrāk bērni visu darīja 
daudz aizrautīgāk, jo nebija tādu 
izklaižu kā dators un citas mūs-
dienu tehnoloģijas.

„Kontingents ir ļoti mainī-
jies, jo ir daudzas citas intereses, 

FOTO: Andris Bērziņš
Kategorijas „Rīgas labākais skolu sporta organizators” laureāts Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 
pedagogs Jānis Romanovskis un nominantes Rīgas 15. vidusskolas sporta skolotāja Inga Kuprijanova 
un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas sporta skolotāja Ilona Cigankova.

radoši, pašaizliedzīgi un ar lielu 
atbildības izjūtu – tā skolotāju un 
treneri raksturo kolēģi.

Atbildes runā J. V. Puhovs 
atklāj, ka visa sākums ir Rīgas 
36. vidusskola (tagad Rīgas Teikas 
vidusskola), kur viņam esot bijuši 
ideāli pedagogi, un priecājas, ka 
skola turpina labākās tradīcijas.

„Vienam otram esmu diezgan 
neparocīga persona, īpaši RD, jo 
vienmēr kaut ko prasu. Iespējams, 
esam viens otram apnikuši,” stās-
ta ilggadējais pedagogs un komi-
tejas vadītājai atgādina, ka, skolai 

dzirdīgo vidē. Tas, ka nedzirdīgie 
bērni konstatēja – viņi var būt 
līdzvērtīgi – un ieguva godalgo-
tas vietas, ļoti motivēja,” uzsver 
treneris. 1971. gadā skolotājs 
organizēja pirmo Baltijas valstu 
skolēnu spartakiādi, un tā piecos 
sporta veidos notiek jau 47. gadu 
pēc kārtas.

J. V. Puhovs atzīst, ka strādāt 
skolā ir kļuvis grūtāk. 1.–9. kla-
sē mācās 90 skolēnu, no tiem ap 
50 puišu un meiteņu ir sportiski. 
„Lai izaudzinātu sportistu, ir jāpa-
iet vismaz pieciem līdz septiņiem 
gadiem, tāpēc vairs nevaram star-
tēt, kā vajadzētu, bet darbs turpi-
nās tik un tā. Ir patiess prieks, ka 
šo gadu laikā ir radušies sporta 
meistari peldēšanā. Z. Embrekte 
eleganti startēja starp dzirdīga-
jiem Latvijas čempionātos, un 
ļoti ceru, ka viņa atvedīs kādu 
medaļu no olimpiskajām spēlēm. 
Šādi brīži sniedz gandarījumu 
par ieguldīto darbu,” priecīgo 
saviļņojumu neslēpj skolotājs un 
treneris.
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Kamēr sociālajos tīklos joko, 
ka jūnijs ir pirmais šā gada mē-
nesis, kurā vēl nav snidzis sniegs, 
saule vismaz aizvēja pusē ik pa 
laikam rāda, ko māk. Tas ir jāiz-
manto, un katru reizi, kad sākas 
jauna, koša diena, mums katram 
steidzīgi vien ir jāiedarbina savas 
saules baterijas un jāķer enerģija 
un spēks tālākajam gājumam.

Spēku var uzkrāt, arī saklau-
sot jaunas idejas. Saskatot un iz-
jūtot jaunus apliecinājumus, ka 
ir iespējams strādāt tā, lai visiem 
iesaistītajiem būtu prieks un arī 
rezultāti – labi. Arī tas uzpilda 
mūsu baterijas. Iespējams, tieši 
tādēļ, ka pedagogi cāļus skaita pa-
vasarī, iepriekšējās nedēļās notika 
virkne konferenču, semināru un 
sanāksmju, lai apstātos, palūkotos 
apkārt, saprastu, kas (un kā) ir pa-
veikts un ko (un kā) darīt tālāk.

Ventspils novadā sanāca tāda 
skaista apļa kompozīcija – no kla-
siskās augusta konferences, kurā 
novada pedagogi iedvesmojās un 
paraudzījās uz priekšā stāvošo 
apvārsni, līdz jūnija sākuma ide-
ju un pieredzes dienai. Galvenais 
tikšanās mērķis – saprast, kā kat-
ram ir veicies ar gada metodisko 

viedoklis

Par saules baterijām, dzirkstelēm 
un visu, kas nebūt nav viss

FOTO: no personiskā arhīva
„Lai beidzam spēlēt pozīcijas–opozīcijas spēles, noraidot labas idejas un vajadzīgus risinājumus tikai 
tāpēc, ka tos ir pateikusi pretējā puse, bet konstruktīvi diskutējam par darāmo darbu secību un labā-
ko risinājumu!” rosina Aija Tūna.

   aiJa Tūna
Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”
iK

Viņa 1. klases 
bērniem māca 

saskatīt savā darbā 
vērtību; dažkārt liekas, 
ka tas – saskatīt patieso 
un paliekošo vērtību 
savā darbā – ir jāmācās 
arī skolotājiem.



Stūrakmeņi ir tie, 
kas notur

līdzsvaru un palīdz 
veikt izvēles, atgādina, 
uz kurieni ejam. Kāpēc,
kam un kādu maizi 
cepam? Kas ir tas, kas 
iekvēlina?



Ko pasākt
ar šīm idejām, 

kas jau ir kļuvušas par 
lieliskiem pašu vai citu 
atrastiem risinājumiem? 
Kā ielikt kaut ko no 
dzirdētā katram 
savā profesionāļa 
instrumentu kastē?



Šajā laikmetā 
mums vienlaikus 

un konstanti ir jāsper 
soļi dažādos virzienos, 
jāveido jaunas 
struktūras blakus 
jau pastāvošajām 
un jāizmanto tās 
vienlaikus, un visu 
laiku jābūt veikliem, 
modriem un žigliem.



Visu nudien nevar 
zināt, kaut vai 

tāpēc, ka tas „viss”, kas 
bija vakar, šodien vairs 
tāds nav.



Par pedagogiem, kuri šādās sa-
nāksmēs savāc vārpas, no kurām 
atlasīt sev noderīgos graudus, vai 
rātni atsēž ar somiņu klēpī.

centrā; varbūt mērķis ir pats ceļš 
uz mērķi un, kā arī atzina M. Ris-
ku, īstermiņa mērķi kļūst svarī-
gāki par ilgtermiņa mērķiem. Ja 
tā, tad ilgtermiņa mērķus, iespē-
jams, mēs nemaz nesasniegsim, 
vismaz ne tos un ne tādus, kādus 
tos iedomājāmies vakar vai kādus 
tos redzam šodien. Tieši tik vien-
kārši. Tieši tik sarežģīti. Atkal par 
dzirksteļu un stūrakmeņu attiecī-
bām.

Bibliotekāri un citi, kuri sevi 
pozicionē kā pieaugušo izglītotā-
jus, runāja arī par to, kā labāk sa-
sniegt auditoriju vai, citiem vār-
diem sakot, kā labāk saprasties ar 
cilvēkiem, kuri kāda iemesla dēļ 
atkal ir pievērsušies mācībām. 
Aiz izteikumiem par bažām iet 
auditorijas priekšā skaidri un gai-
ši bija saredzama lielā ēna – tradi-
cionālā izpratne, ka mācīt – tas ir 
stāvēt auditorijas priekšā un lasīt 
lekcijas, būt visu zinošajam un 
nevainojami pareizajam. Tas pa-

tēmu un kādi interesanti projekti 
notiek novada skolās. Šāda saruna 
rada iespēju pavērt klašu durvis 
un izjust, kā strādā kolēģi, ar ku-
riem parasti iznāk sastapties tikai 
ārpus mācību stundām. Gods un 
slava tiem, kuri piekrita dalīties! 
Un tad… jā, un ko tad? Ko pasākt 
ar šīm idejām, kas jau ir kļuvušas 
par lieliskiem pašu vai citu atras-
tiem risinājumiem? Kā ielikt kaut 
ko no dzirdētā katram savā pro-
fesionāļa instrumentu kastē? Par 
to arī runājām Puzes pamatskolā, 
kas, ziedu kupenām rotājusies, 
lepni spoguļojās apkārtējā ainavā, 
esot īsts kopienas mācīšanās un 
kopā būšanas centrs.

Atgriežoties pie idejām: tās var 
būt kā salūts, kas izgrezno un ie-
dvesmo (re, kādi mēs malači!), bet 
varbūt arī kā dzirksteles. Ko tās 

aizdedzina? Lāpu, kas palīdz at-
rast ceļu grūtos brīžos, vai uguns-
grēku, kas saceļ trauksmi un no-
dara postu. Idejām jāsprēgā, bet 
ir jārūpējas arī par drošības pa-
sākumiem. Jārēķinās arī ar to, ka 
ikdiena noslāpē; degšanai nepie-
ciešamā skābekļa trūkst gan tiešā, 

Visu izšķir tas, kas ar šīm la-
bajām idejām notiek pēc gada 
tēmas, projekta vai pieredzes 
brauciena viesu uzņemšanas. Vai 
tās ir sasaistītas ar lielākiem mēr-
ķiem un ietekmē ikdienas darbu? 
Vai vienu labu ideju (pieredzi) iz-
mantojam daudzkārt – pielāgojot, 
pilnveidojot, dažādojot, līdzīgi kā 
lasītprasmi, ko mācāmies visu 
mūžu? Stūrakmeņi ir tie, kas no-
tur līdzsvaru un palīdz veikt izvē-
les, atgādina, uz kurieni ejam. Kā-
pēc, kam un kādu maizi cepam? 
Kas ir tas, kas iekvēlina? „Vien-
mēr izdosies tas, kas ir aktuāli,” 
teica Popes pamatskolas skolotāja 
Ingrīda Andersone, un šis mums 
tiešām ik pa laikam sev ir jāatgā-
dina. Izdosies tas, kas ir aktuāli 
mums pašiem, kas ir aktuāli tiem, 
ar kuriem kopā mēs kaut ko da-
rām, jo, kā arī teica Ingrīda, „im-
pulsi var rasties no jebkā” – un 
ne tikai attiecībā uz mākslu, bet 
jebkuru darbu, jo īpaši jau skolā. 
Viņa 1. klases bērniem māca sa-
skatīt savā darbā vērtību; dažkārt 
liekas, ka tas – saskatīt patieso un 
paliekošo vērtību savā darbā – ir 
jāmācās arī skolotājiem.

Kopumā satura kvalitātes ziņā 
Ventspils novada pedagogu kon-
ference pārspēja vienu otru na-
cionālā mēroga pasākumu, tāpēc 
paldies visiem, kuri dalījās šoreiz, 
un jācer, ka to, kuri grib padarīt 
redzamāku savu darbu, būs aiz-
vien vairāk. Arī tāpēc, ka mums 
ir nepieciešams aizvien vairāk 
daudzveidīgu risinājumu, jo, kā 
citā, pieaugušo izglītībai veltītā 
konferencē teica Jiveskiles Uni-
versitātes (Somija) Izglītības insti-
tūta direktors Mika Risku, mums 
ir nepieciešamas daudzveidīgas 
stratēģijas un daudz plašāka vīzi-
ja. Šajā laikmetā mums vienlaikus 
un konstanti ir jāsper soļi dažādos 
virzienos, jāveido jaunas struktū-
ras blakus jau pastāvošajām un 
jāizmanto tās vienlaikus, un visu 
laiku jābūt veikliem, modriem un 
žigliem. Turklāt – paturot acīs to, 
kas ir aktuāls, bet vienlaikus sa-
protot, ka mērķis vairs nav tikai 
tas viens mazais punktiņš vairoga 

tiešām varētu būt bailīgi, vismaz 
godprātīgam cilvēkam, kurš ap-
zinās, ka visu nudien nevar zināt, 
kaut vai tāpēc, ka tas „viss”, kas 
bija vakar, šodien vairs tāds nav.

gan pārnestā nozīmē. Kā panākt 
vilkmi? Kā noregulēt šīberi, lai 
liesma neizšvirkst vai nenoslāpst, 
bet iesilda mūrīti tā, ka var izcept 
maizi vai saglabāt siltas vakariņas 
vēlīnam nācējam? Tas viss – par 
to, ko darīt ar idejām. Par skolē-
niem, kuri ir tik dažādi un kuriem 
pedagogs atrodas blakus, ejot cau-
ri stundām, dienām un gadiem. 

Tāpēc ir tik svarīgi, lai cilvēki 
sarunātos, sadarbotos un meklētu 
kopīgos risinājumus. Klasē, skolā, 
kopienā un valstī. Lai beidzam 
spēlēt pozīcijas–opozīcijas spē-
les, noraidot labas idejas un va-
jadzīgus risinājumus tikai tāpēc, 
ka tos ir pateikusi pretējā puse, 
bet konstruktīvi diskutējam par 
darāmo darbu secību un labāko 
risinājumu! Tad izdosies tas, kas 
ir aktuāli. Tad uguns sildīs un ba-
terijas būs uzlādētas nākamajiem 
soļiem. 
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Vislielākie darbi radušies kā labas 
dzīves skolas, neatlaidīgas cen-
tības un pareizas vingrināšanās 
rezultāti.

Longīns Ausējs

Vēlamies iedrošināt skolotājus 
izmantot nestandarta uzdevumus 
skolā, izmantot grūto uzdevumu 
izaicinājumus skolēnu attīstības 
interesēs. Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijā 26.–27. maijā starp-
tautiskajā zinātniskajā konfe-
rencē „Sabiedrība. Integrācija. 
Izglītība” iepazīstinājām ar sko-
lotājiem aktuālu problēmu – kā 
rosināt skolēnus, kurus interesē 
matemātika, lietot zināšanas jau-
nās nestandarta situācijās.

Ko saprotam ar prasmju 
pārnesi jaunās situācijās?

Problēmrisināšanas prasmes 
attīstība matemātikas mācību 
procesā balstās uz zināšanu pār-
nesi jaunās situācijās, kas atbilst 
Ekonomiskās sadarbības un attīs-
tības organizācijas (ESAO) starp-
tautiskās skolēnu novērtēšanas 
programmas (SSNP) matemātikas 
kompetences 5., 6. līmenim. Ma-
temātikas kompetences 5. līmeni 
sasniedz skolēni, kas spēj analizēt 
sarežģītas standarta situācijas, 
atrodot piemērotas problēmu 
risināšanas metodes, bet 6. līme-
ni – ja skolēni spēj lietot savas 
zināšanas nestandarta situācijās, 
radot jaunu pieeju, kā risināt ne-
zināmus uzdevumus (Geske et al., 
2013). Pēdējo gadu SSNP rezultāti 
liecina, ka relatīvais Latvijas sko-
lēnu ar augstu (5., 6.) matemāti-
kas kompetences līmeni skaits ir 
samazinājies no 8 % 2012. gadā 
līdz 5,2 % 2015. gadā, savukārt 
Eiropā vidējais līmenis atbilstīgi 
bija 12,6 % un 10,7 % (Geske et 
al., 2013; 2016).

Viena no alternatīvām pamat-
skolēnu matemātiskās kompe-
tences pilnveidei ir matemātikas 
konkursu uzdevumu iekļaušana 
mācību procesā. Šādi uzdevumi 
tiek veidoti, ievērojot skolēnu 
iespējas un mūsdienu pasaules 
tendences. Matemātikas konkur-
su uzdevumi ir brīvi pieejami 
konkursu arhīvos, tie skolēniem 
piedāvā iespējas lietot zināšanas 
nestandarta situācijās, bet skolo-
tājiem – īstenot individualizāciju. 
Matemātikas mācību stundu no-
vērojumi pamatskolā liecina, ka 
mācību individualizācija ikdienā 
nav populāra, darbā ar skolēniem 

iK aniTa sOnDOre
elFrīDa KrasTiņa
elga Drelinga
PēTeris Daugulis
Daugavpils Universitāte

Piemēri uzdevumu risināšanai ar dažādām stratēģijām

Velosipēdists Juris plkst. 7.30 izbrauca no Cēsīm uz Madonu, 
bet velosipēdists Armands plkst. 8.00 izbrauca no Madonas uz Cē-
sīm. Juris brauca ar ātrumu 20 km/h, bet Armands – ar ātrumu 
10 km/h.

A. Cikos katrs braucējs nokļūs galapunktā, ja attālums starp Cē-
sīm un Madonu ir 90 km?

B. Cikos attālums starp abiem velosipēdistiem būs 30 km?
Piezīme. Jautājums A. ir risināms tradicionāli, tam nav nepie-

ciešama zināšanu pārnese jaunā situācijā.
Aplūkosim jautājumu B. Šo uzdevumu var atrisināt vismaz ar 

četrām dažādām stratēģijām: aritmētiski, algebriski (izveidojot vie-
nādojumu), mēģini–pārbaudi, veidojot tabulu, un atrisinājumu pa-
rādot zīmējumā.

Aritmētiskais paņēmiens (pa darbībām):
8 h – 7 h 30 min = 30 min = 1) 1⁄2 h;
20 km/h · 2) 1⁄2 h = 10 km;
90 – 10 = 80 (km);3) 
1 · 20 + 1 · 10 = 30 (km);4) 
80 – 30 = 50 (km);5) 
50 km : 30 km/h = 6) 5⁄3 h = 100 min;
8 h + 7) 5⁄3 h = 9 h 40 min;
80 km : 30 km/h = 8) 8⁄3 h;
8 h + 9) 8⁄3 h + 1 h = 11 h 40 min.

Atbilde: 9 h 40 min un 11 h 40 min attālums starp abiem velo-
sipēdistiem būs 30 km.

Algebriskais paņēmiens (izveidojot vienādojumu).
Aplūkosim gadījumu, kad Juris un Armands vēl nav pabraukuši 

viens otram garām:
x – pēc tik stundām attālums starp Juri un Armandu būs 

30 km;
20 x + 1⁄2 · 20 – tik kilometru nobrauca Juris (līdz attālums starp 

Juri un Armandu būs 30 km);
10 x – tik kilometru nobrauca Armands;
20 x + 1⁄2 · 20 + 10 x + 30 = 90 – tik kilometru ir starp Cēsīm un 

Madonu;
30 x + 40 = 90;
30 x = 50;
x = 5⁄3 (h);
8 h + 5⁄3 h = 9 h 40 min.
Mēģini–pārbaudi.
Papildus šiem tradicionālajiem risinājumiem uzdevumu ir 

iespējams atrisināt ar stratēģiju „mēģini–pārbaudi”. Tādā gadī-
jumā skolēns aprēķinus veic galvā un datus apkopo tabulā, pie-
mēram:

Atbilde: 9 h 40 min un 11 h 40 min attālums starp abiem velo-
sipēdistiem būs 30 km.

Atrisinājuma vizualizācija.
Ir skolēni, kuri uzdevuma atrisinājumu vizualizē zīmējumā. 

Tiek atlikts attālums starp pilsētām un katra zēna atrašanās vieta 
konkrētā laika momentā. Zīmējumā tiek attēlots gadījums, kad Ju-
ris un Armands vēl nav pabraukuši viens otram garām.

Otru atbildi skolēni iegūst pārsprieduma rezultātā. Tātad pēc 
vienas stundas, plkst. 10.40, viņi sastapsies, jo kopējais nobrauktais 
attālums 1 stundā ir 30 km. Un vēl pēc vienas stundas, plkst. 11.40, 
viņi būs attālinājušies viens no otra par 30 km.

Cik dažādos veidos Paula no skolas var aiziet uz mājām?
 

Atbildi (8 ceļi) var atrast ar dažādām stratēģijām.
Iespējamo variantu uzskaite.
Uzrakstām un saskaitām iespējamos ceļus no skolas uz mājām:
A1, A3, A5; A1, A3, A6; A1, A4, A5; A1, A4, A6; A2, A3, A5; A2, 

A3, A6; A2, A4, A5; A2, A4, A6.

Kombinatorikas reizināšanas likuma izmantošana.
Katrā atzarā ir pa diviem ceļiem, tātad kopējais ceļu skaits, iz-

mantojot reizinājumu, ir 2 · 2 · 2 = 8.
Grafiskais paņēmiens.
Uzzīmējam koka diagrammu un saskaitām ceļus.

Laiks
Attālums 
(km), ko  

nobrauc Juris

Attālums (km), 
ko nobrauc  
Armands

Attālums 
starp zēniem 

(km)
7.30–8.00 10 0 80
8.00–9.00 20 10 50
9.00–9.30 10 5 35
9.30–9.40 20⁄6

10⁄6 30
9.40–10.40 20 10 0

10.40–11.40 20 10 30

1. uZDeVuMS (atklātā matemātikas olimpiāde, 5. klase, 2016./2017. m. g.) no matemātikas satura jomas „Skaitļi 
un mērījumi” apakšjomas „Aritmētiskie teksta uzdevumi”.

2. uZDeVuMS (olimpiāde „Tik vai… Cik?”, 4. klase, 2015./2016. m. g.) no matemātikas satura jomas „Dati un 
kombinatorika” apakšjomas „Kombinatorikas elementi”.
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reti tiek izmantoti problēmuzde-
vumi.

Lai pievērstu skolotāju uzma-
nību iespējami plašākai matemā-
tikas konkursu uzdevumu iekļau-
šanai pamatskolas matemātikas 
mācību procesā – individualizētās 
mācībās, pētījumā tika analizēts, 
kādi uzdevumi atbilstīgi matemā-
tikas satura jomām tika piedāvāti 
pēdējo gadu 4.–6. klases Latvijas 
matemātikas konkursos (LMK), 
norādot uzdevuma risināšanai 
nepieciešamās būtiskākās kogni-
tīvās un metakognitīvās stratēģi-
jas.

Teorētiskās atziņas par 
mācību stratēģijām

Lai pārnestu zināšanas un 
prasmes nestandarta situācijās, 
ir svarīgi apvienot kognitīvās un 
metakognitīvās mācību stratēģi-
jas (Geidžs, Berliners, 1995; Hell-
mich & Wernke, 2009; Artelt & 
Moscher, 2005; Fišers, 2005). 
Pēc Franka Hellmiha un Stefana 
Vernkes iedalījuma (2009), svarī-
gākās kognitīvās stratēģijas, risi-
not problēmu, ir:
1) informācijas uztvere, kas ir 

saistīta ar atkārtotu teksta la-
sīšanu (arī strukturēta teksta 
lasītprasmi), informācijas ap-
strādi;

2)  informācijas satura organizē-
šana, kas rosina saskatīt saka-
rības, meklēt analoģijas; 

3)  atkārtošana, atmiņas aktuali-
zēšana, tiek plānots problē-
mas atrisinājums, atceroties 
jēdzienu definīcijas, likumus, 
kā tika risināti līdzīgi uzde-
vumi, t. i., ko es jau zinu, ko 
varētu te lietot;

4)  kritiska rezultātu pārbaude.
Metakognitīvās stratēģijas 

(domāšana par mācību procesu), 
savukārt, akcentē problēmrisinā-
šanas procesa plānošanu, piemē-
rotu risināšanas stratēģiju izvēli, 
šā procesa pašregulāciju, moti-
vēšanu patstāvīgai darbībai, paš-
kontroli, risinājuma izvērtēšanu.

Konkrētu LMK uzdevumu 
risināšanā skolēni lieto gan kog-
nitīvās, gan metakognitīvās stra-
tēģijas. Katras problēmas risinā-
šanu sāk ar informācijas apstrādi, 
balstoties uz jau zināmo. Risinā-
šanas gaita tiek plānota, iegūtie 
rezultāti tiek kritiski izvērtēti. 
Daudziem skolēniem ir vajadzīga 
metakognitīvā vingrināšanās – 

Matemātikas 
mācību 

stundu novērojumi 
pamatskolā liecina, ka 
mācību individualizācija 
ikdienā nav populāra, 
darbā ar skolēniem 
reti tiek izmantoti 
problēmuzdevumi.



pieredzi un pasaules tenden-
ces. NMS mājaslapā (http://nms.
lu.lv) ir atrodama informācija par 
LMK 4.–6. klases skolēniem – 
Profesora Cipariņa klubs; jauno 
matemātiķu konkurss; olimpiā-
de „Tik vai… Cik?” 4. klasei, kas 
notiek katru mācību gadu četrās 
kārtās –, kā arī olimpiādēm (5.–
12. klases skolēniem), kas Latvi-
jā tiek rīkotas reizi gadā: atklātā 
matemātikas olimpiāde, matemā-
tikas olimpiāde (2. posms), saga-
tavošanās olimpiāde matemātikā. 
Vēl Latvijā kopš 2012. gada 2.–
12. klases skolēni var piedalīties 
starptautiskajā matemātikas kon-
kursā „Ķengurs” (sk. http://ken-
gurs.lv/index.php/lv/konkurss).

Kā izvēlēties un risināt 
LMK uzdevumus?

Skolotājam ir nepieciešamas 
iemaņas, gan ar kādām stratēģi-
jām var risināt šādus uzdevumus, 
gan kā darboties ar skolēniem. 
Skolēni daudzus nestandarta uz-
devumus var atrisināt, izmantojot 
tikai vispārīgus spriešanas paņē-
mienus, bez speciālām matemāti-
kas metodēm, taču skolotājiem ir 
jāseko, lai uzdevumu atrisināju-
mi ir pilnīgi un skaidri pierakstīti 
(Andžāns u. c., 2009). Tomēr sko-
lotājiem 5.–6. klasē, gatavojoties 
olimpiādēm, ir lietderīgi iepazīs-
tināt skolēnus ar speciālām ele-
mentārās matemātikas metodēm 
un tādām matemātikas tēmām, 
kas pārsniedz skolas standartu 
apjomu un grūtības pakāpi (kopu 
un funkciju teorija, kombinatori-
ka, matemātiskā loģika, Dirihlē 
princips, invariantu metode), un 
loģisko uzdevumu risināšanas 
paņēmieniem.

Pētījuma autori vairāku 
2013.–2016. mācību gada LMK 
uzdevumus sadalīja grupās, iz-
dalot piecas matemātikas satura 
jomas: skaitļi un mērījumi; telpa 
un plakne; mainīgie un funkcio-
nālas sakarības; dati un kombina-
torika, loģiskie uzdevumi. Šāda 

iedalījuma pamatā ir ESAO SSNP 
uzdevumu matemātikas satura 
jomas, kas tika konkretizētas at-
bilstīgi 4.–6. klases matemātikas 
saturam. Atsevišķi ir izdalīti lo-
ģiskie uzdevumi. Satura jomas 
ar lielu LMK uzdevumu skaitu ir 
sadalītas apakšjomās (tās kopā ar 
uzdevumu paraugiem un norā-
dēm par uzdevuma risināšanai 
nepieciešamajām būtiskākajām 
kognitīvajām un metakognitīva-
jām stratēģijām var atrast raksta 
pilnajā versijā). Tādas kognitīvās 
un metakognitīvās stratēģijas kā 
informācijas uztvere, risināšanas 
gaitas plānošana, piemērotu risi-
nāšanas stratēģiju izvēle, reflek-
sija par atrisināto uzdevumu ir 
nepieciešamas katra LMK uzde-
vuma risināšanā.

Aptuveni puse uzdevumu ir 
no jomas „Skaitļi un lielumi”, bet 
ceturtā daļa – no jomas „Telpa un 
plakne” (jo starp analizētajiem 
vairāk ir 4. klases uzdevumu). Ir 
tādi LMK uzdevumi (pārsvarā 
4. klasei), kuros tiek pārbaudītas 
matemātiskā instrumentārija lie-
tošanas prasmes (sk. apakšjomas 
„Aritmētiskās darbības ar natu-
rāliem skaitļiem”, „Ģeometriski 
un fizikāli lielumi, mērījumi”, 
„Figūru pārveidošanas iespēju 
analīze”). Vairākus uzdevumus, 
kas pārsvarā ir 5.–6. klasei, var 
atrisināt ar paņēmienu „mēģini 
un pārbaudi” (sk. apakšjomas 
„Konkrētu minējumu analīze” 
un „Konkrētu ģeometrisku kon-
strukciju analīze”). Tomēr gal-
venokārt tiek pieprasīta skolēnu 
kompetence matemātisko mode-
ļu veidošanā un pētīšanā ar mate-
mātikai raksturīgām metodēm.

Prasmju pārneses pieredze un 
panākumi, kas ir gūti jaunāka-
jās klasēs pirmajos matemātikas 
konkursos vai nestandarta uzde-
vumu risināšanā mācību procesā, 
motivē iesaistīties konkursos arī 
vēlākajos gados. Tā pakāpeniski 
tiek nodrošināta skolēnu mate-
mātiskās kompetences pilnveide. 

SeCINĀJuMI
Konkursu uzdevumu 

izmantošana matemātikas 
mācību procesā ir viena no 
iespējām, kā tematiski in-
dividualizēt mācības skolē-
niem, kuriem ir interese par 
matemātiku.

Mācību stundās ir jāda-
žādo mācību darba formas 
un metodiskie paņēmieni. 
Atklāto stundu videoie-
rakstos ir vēlams demonstrēt 
dažādus mācību individuali-
zācijas paņēmienus grupu 
darbā – meklējumdarbības 
un diskusiju organizēšanu. 
Īstenojot mācību individua-
lizāciju, svarīgi ir analizēt 
dažādu pieredzi, kas ir gūta 
konkrētās tēmas apguvē, 
dažādas risināšanas stratē-
ģijas, parādot, kā domāt, kā 
plānot risinājumu. Labāko 
skolēnu paraugs un iesaistī-
šanās diskusijā par dažādiem 
risināšanas paņēmieniem 
demonstrē, ka arī pārējiem 
skolēniem nav neiespējami 
atrisināt nestandarta uzde-
vumus. Ir jāveido instrukciju 
kartītes ar nestandarta uzde-
vumu risināšanas paņēmienu 
algoritmiem, norādēm par 
iespējamajiem variatīvajiem 
risinājumiem.

LMK uzdevumi ir izai-
cinājums arī skolotājiem, lai 
uzlabotu savu problēmrisi-
nāšanas kompetenci.

pašregulācijas, pašnovērojuma, 
paškontroles, problēmu identifi-
cēšanas un analoģiju meklēšanas 
treniņš. Centieni veicināt pārnesi 
būs daudz sekmīgāki, ja tiks iz-
prasta apzinātas pieejas nepiecie-
šamība zināšanu, prasmju apguvē 
(Geidžs, Berliners, 1995; Krastiņa 
u. c., 2015).

Kur meklēt LMK 
uzdevumus 4.–6. klasei?

Mūsdienās masu informācijas 
avotos ir viegli atrast gan Latvijā, 
gan citās valstīs rīkoto matemāti-
kas konkursu uzdevumus (bieži 
vien ar atbildēm un uzdevumu 
atrisinājumiem).

LMK ir gara un tradīcijām 
bagāta vēsture. Aivara Liepas 
Neklātienes matemātikas sko-
la (NMS) kopš tās dibināšanas 
1969. gadā nodarbojas ar dažā-
du LMK organizēšanu (Avotiņa, 
Šuste, 2016), tātad arī ar matemā-
tikas satura jomu atlasi konkursa 
uzdevumiem, ievērojot Latvijas 

Matemātikas skolotāju uzdevums 
būtu pamanīt talantīgos skolēnus 
un iesaistīt viņus matemātisko 
problēmu risināšanā dažādos 
konkursos.

Pilnu raksta „Matemātiskās 
kompetences pilnveide pamatsko-
lā prasmju pārnesei jaunās situā-
cijās” tekstu sk. http://journals.
ru. lv/ index.php/SIE/ar ticle/
view/2256. 

VISC vērtē, ko mainīt eksāmenu drošības uzlabošanai

Šajā mācību gadā 12. klases 
absolventi priekšlaikus uzzināja 
latviešu valodas centralizētā eksā-
mena trešās daļas jeb domraksta 
tematus, bet 9. klases skolēni – ma-
temātikas un vēstures eksāmena 
uzdevumus. Visus gadījumus iz-
meklē Valsts policija. Kādas mā-
cības ir guvis par eksāmenu norisi 
atbildīgais Valsts izglītības satura 

centrs (VISC) un kādus risinājums 
meklēs turpmāk, vaicājām VISC 
vadītājam Guntaram Catlakam.

„Fakts, ka šis nav pirmais šāda 
veida gadījums, liecina par to, ka, 
lai gan absolūti lielākā daļa izglītī-
bas iestāžu vadītāju un darbinieku 
ir godīgi sava amata pienākumu 
pildītāji, tomēr ne pie vienas pro-
cesa tehnoloģiskās pilnveides nav 
iespējams izslēgt cilvēkfaktoru un 
to, ka ir un, visticamāk, būs ne-

godprātīgi cilvēki, kas izmanto šīs 
iespējas un informāciju,” uzskata 
G. Catlaks.

Pašlaik VISC izvērtē un domā, 
ko varētu mainīt gan eksāmena no-
risē, gan piegādē un kā vēl vairāk 
palielināt to drošības kontroli, kas 
jau pastāv. „Runājot par digitalizē-
tu eksāmenu piegādi – jau patlaban 
izglītības iestādēm tā tiek piegādā-
ti gan diagnosticējošie darbi, gan 
necentralizētie eksāmeni, to vidū 

9. klases eksāmeni. Papīra formātā 
skolām tiek piegādāti tikai centra-
lizētie eksāmeni. Protams, arī šeit 
mums nav iespējas nokontrolēt, vai 
eksāmena materiāls tiek izņemts 
no seifa un atvērts noteiktajā laikā 
noteikto personu klātbūtnē.

Kā vēl viens iespējamais nākot-
nes risinājums būtu eksāmenu kār-
tošana tiešsaistē, kas prasa lielu fi-
nanšu ieguldījumu. Tomēr pašlaik 
Latvijas skolu tīkls skolēnu skaita 

dažādības dēļ neļauj to pilnībā 
nodrošināt, jo ir nepieciešama ie-
spēja visiem eksāmena kārtotājiem 
vienlaicīgi strādāt pie kvalitatīviem 
datoriem ar labu interneta pieslē-
gumu. Šis risinājums rada lielākus 
riskus, nekā tas ir pašlaik, kārto-
tājiem strādājot papīra formātā. 
Protams, attīstoties tehnoloģijām 
un materiāli tehniskajam nodroši-
nājumam, tas ir iespējams,” uzskata 
G. Catlaks. 

  Daiga KļansKaiK
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Skolotāja vieta ir dzīvās dzīves pusē

Tā nav vārdu spēle. Tā saka 
(nevis sacīja) Rainis. Tā ir teikts 
dzejolī „Dzīvā dzīve” krājumā 
„Gals un sākums”. Un tas ir teikts 
par to pašu – par dzīvo dzīvi un 
nedzīvo dzīvi.

Arī mēs visi uzreiz uztveram, 
saprotam šo atšķirību. Esot skolā, 
to var teikt par jebkura vecuma 
bērniem jebkurā skolas dzīves 
mirklī. Uz klases un (vai) skolas 
sapulci atnākušajiem vecākiem. 
To zina arī paši skolotāji, izglītības 
izrīkotāji un uzraugi visos stāvos – 
līdz pat augšējam, kur izmitināts 
lēmēju olimps.

Zināt gribētāji (ne tikai zinošie) 
ir atklājuši, ka cilvēks vienā acumir-
klī spēj atšķirt dzīvu kustību no ne-
dzīvas. Ar visām savām maņām un 
iekšējiem garīgajiem spēkiem. Un 
šajā brīdī, gribam to vai negribam, 
rodas liktenīga situācija ikvienam. 
Izvēles, izšķiršanās mirklis. Tieši 
šajā brīdī un šajā konkrētajā situā-
cijā rodas REĀLA enerģija. Taču 
tā var būt gan dzīva, gan nedzīva. 

   ValDis ČeiČs
Mārupes novada  
Skultes sākumskolas skolotājs

iK

FOTO: no personiskā arhīva
„Skolotājam ir jāpalīdz skolēnam būt dzīvās dzīves pusē, vairot tās 
telplaiku, tādējādi apgūstot galveno kompetenci – nevis mācīties 
dzīvi, bet dzīvot to. Arī skolā, arī mācību stundā,” uzskata Mārupes 
novada Skultes sākumskolas skolotājs Valdis Čeičs.

mantojums atšķirībā no Austrumu 
filosofijas ir saglabājies pavisam 
nelielā apjomā. Taču uz šā niecīgā 
materiālā pamata balstās visa Rie-
tumu civilizācija, tātad arī mūsu 
dzīve 21. gadsimtā. Mums, sko-
lotājiem, pirms doties uz mācību 
stundu, manuprāt, būtu jāpadomā 
vai vienkārši jānotic, ka ikviens 
uz stundu atnākušais bērns galve-
nokārt ir dzīvās dzīves pusē. Viņš 
ir tāds, kāds viņš ir un kādam vi-
ņam ir lemts būt. Viņš vēl ir brīvs 
no klišejām, frāzēm, „noderīgām” 
dzīves gudrībām, piemēram, viņu 
vēl nopietni neskar izglītības vidē 
stabili ieaugušais uzskats par to, 
ka radošums ir īpaša vērtība, aug-
stākais sasniegums, visvajadzīgākā 
parādība gan skolā, gan dzīvē. Un 
ka tas ir jāvērtē jau tagad, kaut gan 
bieži tas ir nelaikā atvēries pum-
purs, kurš izrādīsies dzīvai dzīvei 
nederīgs, jo būs nevajadzīgs.

To, kas ir dzīvā dzīve un ne-
dzīvā dzīve, var ļoti labi ieraudzīt, 
mācību stundas laikā palaikam 
uzmetot aci pulkstenim pie sienas. 
Tas ik brīdi rāda PAREIZO laiku, 
kurš ir sadalīts absolūti vienādās 
mērvienībās – sekundēs, minūtēs, 
stundās. Mēs pret šo laikrādi esam 
bezspēcīgi. Mūs nomāc standar-
tos iemūrētā prasība stundas laiku 
vienādot ar pulksteņa laiku, proti, 
mācīšanai izmantot arī to dzīvo 
laiku, kura stundā vienkārši nav.

Ikvienas mācību stundas laiks 
neizbēgami atšķiras no pulksteņa 
laika. Par šo atšķirību es pēc ie-
spējas biežāk cenšos atgādināt arī 
skolēniem. Tas ļauj pozitīvi runāt 
par viņu un arī manām grūtībām 
mācīt un mācīties. Šādi es cenšos 
viņos veidot priekšstatu par dzīvo 
laiku viņu dzīvē. Pēc tam jau par 
konkrēti pavadīto stundu ir iespē-
jams runāt bez aizvainojuma. Un 
bērni, to vidū pusaudži, izrādās, 
ir gatavi šādai sarunai. Turklāt ne 
vienu reizi vien. Acīmredzot viņi 
apzinās, ka runa ir par viņu pašu 
dzīvo dzīvi. Protams, pamatā šā-
diem atgādinājumiem un sarunām 
ir mana cerība, ka mums kopā iz-
dosies paplašināt dzīvās mācību 
stundas daļu mums kopā atmērīta-
jās, tātad nemainīgajās, nedzīvajās 
40 minūtēs. Lai kaut ko mainītu 
sevī par labu dzīvajai dzīvei, ir jāie-
mācās pamatkompetence – prasme 
piepūlēties, prasme šajā konkrētajā 
vietā un brīdī neko neatstāt fonā. 
Kā jau bija pateikts iepriekšējā 
rakstā („Izglītība un Kultūra”, Nr. 9, 
11.05.2017., 12. lpp.) – spēt neaiz-
mirst to, ko es, skolēns, tikko darīju 
šajā mācību stundā. Tāpēc arī, ma-
nuprāt, ir nepieciešams runāt par 
kairinājuma formu un tās spēku. 
No šīs formas mācību stundā ir jā-
rodas enerģijai. Skolotāja gatavību 
stundai un pašu stundu vajadzētu 
vērtēt pēc tā, kāda ir mācību stun-
das SAJŪTAMĀ, UZTVERAMĀ 
forma un kā skolotājam un sko-
lēniem ir izdevies strādāt ar kopā 
radīto enerģiju. Skolotāja pamat-
uzdevums ir mācību stundas laikā 
radīt šādu enerģiju un izmantot to 
bērnu un arī sevis labā. Domāju, ka 
visvairāk šajā brīdī traucē tas otrs, 

Lai kaut ko 
mainītu sevī 

par labu dzīvajai 
dzīvei, ir jāiemācās 
pamatkompetence – 
prasme piepūlēties, 
prasme šajā konkrētajā 
vietā un brīdī neko 
neatstāt fonā.



Strādājot citādāk 
nekā līdz šim, 

skolotāja darbs nekļūs 
vieglāks. Gluži pretēji – 
skolotāja darbs tiks 
būtiski apgrūtināts. 
Un tas pats notiks ar 
skolēniem.



nomērīti tikšķošais nedzīvā laika 
skaitītājs.

Dzīvā laika jeb stundas laika 
un nedzīvā, strikti nomērītā pulk-
steņa laika attiecības, manuprāt, 
ir galvenā problēma, par ko būtu 
jādomā jaunā mācību satura vei-
dotājiem. Tāpat kā ir bijis līdz šim, 
topošā izglītības satura standarti-
zējošās normas tiek piesaistītas un 
pielāgotas mācību stundas pulkste-
ņa laikam, ignorējot gan skolotāja, 
gan skolēnu reālās spējas un paš-
reizējās finansiālās un materiālās 
iespējas strādāt visas 40 minūtes 
mācību stundā. Ir nepieciešama 
godīga atbilde uz jautājumu, kas ir 
svarīgāks – mācību stundas dzīvais 
laiks vai pulksteņa laiks.

Maksimāli satuvināt stundas 
laiku un pulksteņa laiku ir ierēdņu 
un izglītības teorētiķu mērķis, taču 
skolotājam šajā situācijā ir jāstāv 
bērnu, tātad dzīvās dzīves, pusē. Te 
nu ir piemērots brīdis, lai izlasītu 
šādas Raiņa dzejoļa „Dzīvā dzīve” 
pirmā panta rindiņas:

„Droši meties ļaužu drūzmā,
Darbojies un cīnies plūsmā!
Grūd un dzen, un topi dzīts,
Dzīvā dzīvē apgrozīts!”
Skolotājs, ārsts, filosofs Ja nušs 

Korčaks (Janusz Korczak) savu 
skolotāja pieredzi pierakstīja un 
apkopoja citādāk, nekā to darām 
mēs. Viņš apjoma ziņā nelielā tek-
stā spēja nosaukt, ko vērošanas 
brīdī ir darījis IKVIENS bērns. 
Katram pa teikumam. Jo visi vē-
rojumi bija svarīgi tāpēc, ka viņa 
uzdevums bija saskatīt katra bērna 
dzīvo dzīvi, saprast, kas to nomāc, 
un palīdzēt nenovērsties no tās.

Varētu šķist dīvaini tas, ka dzī-
vajai dzīvei ir vajadzīgas stabilas, 
nemainīgas kultūras formas: defi-
nīcijas, matemātikas un fizikas lie-
lumu un to attiecību aprēķināšanas 
formulas, jo tās ir kultūras izveido-
tās, kultivētās, proti, no apkārtējās 
haotiskās ikdienas izceltās, īstās 
dzīves formas. Šīs stabilās formas 

arī ir vitāli svarīgas mācību proce-
sā. Ja protam tās izmantot, tad arī 
darbošanās ar stundas laiku veik-
sies. Dažādos mācību priekšmetos 
tas var izdoties vieglāk, dažos – 
grūtāk.

Visvieglāk, manuprāt, ir eksak-
to, dabaszinību priekšmetu stun-
dās. Formulas, teorēmas utt. ir vis-
tiešākās dzīvās dzīves izpausmes, 
turklāt darbs ar tām nav pakļauts 
plaģiāta riskam. Tāpēc dabaszi-
nību, eksakto mācību priekšmetu 
skolotājiem dzīvās mācību stundas 
var izdoties vieglāk. Viss ir atkarīgs 
no kairinājuma, kognitīvā dzinē-
ja spēka. Arī vēstures, ģeogrāfijas 
stundās nav grūti izvēlēties pareizo 
mācību stundas satura nesēju. Tas 
var būt gan materiāls, gan garīgs.

vārdus, vai arī vārdus ar stabilu pa-
matnozīmi.

Īpaši skolotāja un skolēnu dar-
bu ar šīm stabilajām formām, tiek-
šanos uz dzīvo dzīvi tricina un tra-
cina nepamatotā prasība būt rado-
šiem. Tā ir pavisam nelaikā izvirzīta 
prasība. Tā traucē dzīvajai stundai, 
jo pamatā balstās uz iztēli. Iztēle ir 
pārāk nopietns enerģijas veids, tā 
ir cilvēka dabai, viņa saprātam sve-
ša un galvenokārt naidīga īpašība, 
tā pirms gadsimtiem secināja fran-
ču zinātnieks un domātājs Blēzs 
Paskāls (Blaise Pascal). Vai mēs 
patiešām gribam bērnos veidot šo 
atkarību no savām un citu cilvēku 
iztēlotajām, tātad neesošajām, ne-
dzīvajām iegribām? Domāju, ka 
prasība un centieni iniciēt bērnos 
radošumu, objektīva nespēja no-
vērtēt to būtiski sarežģī skolotāja 
darbu. Notiek tā kā pasakā: „Aizej 
tur, nezin kur! Atnes to, nezin ko!” 
Tas ir pat bīstami, jo B. Paskāls ir 
secinājis arī, ka iztēle ir radījusi 
otru cilvēka dabu, kas biežāk ir 
mānīga un maldinoša nekā patiesa 
un palīdzoša.

Dzīvajai dzīvei piemīt vēl vie-
na būtiska īpašība – patoss. Pato-
sa esamību vai neesamību cilvēki 
uztver uzreiz, jo tas ir dažādu, it kā 
man nevajadzīgu mehānisku ele-
mentu, pierastu parādību, iegribu 
apvienotājs. Bez šīs garīgās ieelpas 
dzīvās dzīves nebūs. Varbūt ir grūti 
pieņemt atziņu, ka patoss ir vaja-
dzīgs arī eksakto mācību priekš-
metu stundās. Taču ir noskaidrots, 
ka Senajā Grieķijā tieši estētika ra-
dīja matemātiku.

Pieņemot izteiktos apgalvo-
jumus par dzīvo dzīvi un nedzīvo 
dzīvi, atklājas jaunā, uz kompeten-
cēm pavērstā izglītības modeļa iz-
veides un ieviešanas galvenā pret-
runa. Strādājot citādāk nekā līdz 
šim, skolotāja darbs nekļūs vieg-
lāks. Gluži pretēji – skolotāja darbs 
tiks būtiski apgrūtināts. Un tas pats 
notiks ar skolēniem. Pašlaik pieeja-
mais kompetenču ietvars var būt 
labs izglītības darbarīks, taču tā īs-
tenošana pagaidām šķiet sasapņoti 
optimistiska. Varbūt tāpēc, jūtot 
šo neizbēgamo pretrunu, daudzu 
skolu administrācija izvēlas ma-
zāko ļaunumu un steidz paziņot, 
ka patiesībā kompetenču modelis 
skolā jau vairākus gadus tiek reali-
zēts un ir ļoti tuvs tam, ko gatavo-
jas piedāvāt augstākā ierēdniecība. 
Tāds pašaizsardzības solis.

Viss šajā rakstā pateiktais ir ļoti 
vienkāršs. Skolotāja pienākums 
patiešām ir izvēlēties dzīvo dzīvi, jo 
tā ir katrā skolēnā, pašā skolotājā. 
Vajag tikai nopietni padomāt par 
dzīvā stundas laika kopsakarību ar 
nedzīvo, pulksteņa laiku. Izvēlēties 
savu stundas formu, pēc iespējas 
materializēt to. Varbūt ir jācer arī 
uz brīnumu, ka Izglītības un zi-
nātnes ministrija, Valsts izglītības 
satura centrs mazinās savu intelek-
tuālo apetīti. Skolotājam ir jāpalīdz 
skolēnam būt dzīvās dzīves pusē, 
vairot tās telplaiku, tādējādi ap-
gūstot galveno kompetenci – nevis 
mācīties dzīvi, bet dzīvot to. Arī 
skolā, arī mācību stundā. 

Piekrītu domātājiem, kuri pašu iz-
vēles brīdi uzskata par pašu svarī-
gāko cilvēka dzīvē, jo tādos ik brīdi 
rodas dzīvajai dzīvei nepieciešamā 
enerģija. Un, protams, tas attiecas 
arī uz lēmumu lasīt tālāk šeit raks-
tīto vai nelasīt…

Izšķiršanās brīdis ir manas, 
tavas, ikviena enerģijas kodolgal-
viņa. Tas ir arī mācību priekšmeta 
standarta un jaunā mācību satura 
modeļa dzīvotspējas avots. Tas ir 
arī neveiksmes, kritiena, maldīša-
nās sākums. Tātad Latvijas mierī-
gajā dzīvesziņas ainavā no jauna ir 
izcēlusies Skilla un Haribda.

Kāpēc tik sarežģīti ir runāt un 
domāt par dzīvo dzīvi, neliekot šo 
vārdkopu pēdiņās? Mums taču ir 
viss, lai varētu savākt informāciju 
par to, izpētīt to, paredzēt, radīt, 
pārbaudīt, pieņemt pareizo lēmu-
mu. Kāpēc tik sarežģīti?

Bet kurš ir teicis, ka dzīve ir 
kaut kas viegls? Ka mācību stunda 
ir kaut kas viegls? Ka tā ir viena vie-
nīga dzīvā dzīve? Manuprāt, pirms 
piedāvāt jauno mācību saturu iz-
glītības darba tiešajiem darītājiem, 
vajadzētu apzināties šo dīvaino, bet 
visuresošo parādību – dzīvo dzīvi.

Senās Grieķijas filosofiskais 

Sevišķi grūti organizēt un no-
vadīt dzīvu stundu ir humanitāro 
mācību priekšmetu, kā arī vizuālās 
mākslas un mūzikas skolotājiem. 
Emocionālā, garīgi pacilājošā pār-
dzīvojuma nesējam ir jābūt sevišķi 
spilgtam un iedarbīgam, taču to 
panākt ir grūti. Traucē daudznozī-
mība, asociācijas, fantāzijas, iztēle. 
Par valodas priekšmetiem varu 
dalīties savā pieredzē. Izmantot 
daudznozīmīgus vārdus vajag tikai 
literatūras, vizuālās mākslas, mū-
zikas stundās. Citās stundās visi 
uzdevumi ir jāuzdod, pēc iespējas 
izmantojot vai nu viennozīmīgus 
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Attīstīt starptautisko sadarbību – 
daļa no Daugavpils tehnikuma ikdienas darba

FOTO: Andris Bērziņš
PIKC „Daugavpils tehnikums” 
direktore Ingrīda Brokāne.

FOTO: Andris Bērziņš
Projektu un ārējo sakaru noda-
ļas vadītāja Inta Laurena.

FOTO: Andris Bērziņš
Topošais programmētājs Kris-
ters Raivo Krams.

FOTO: Andris Bērziņš
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„Iesaistīšanās dažādos projek-
tos ir mūsu stiprā puse, jo apzinā-
mies, ka audzēkņi un arī pedagogi 
ir lieli ieguvēji – tiek attīstītas va-
lodu un saziņas prasmes, iepazīta 
ārvalstu partneru pasaules uztvere, 
un tas nākotnē noderēs, gan studē-
jot, gan veidojot darba attiecības. 
Tā ir sava veida kompetenču pār-
baude, kas palīdz novērtēt Latvijā 
piedāvātās iespējas, labāk izvērtēt 
plusus un mīnusus,” stāsta profe-
sionālās izglītības kompetences 
centra (PIKC) „Daugavpils tehni-
kums” direktore Ingrīda Brokāne.

Daugavpils tehnikumā patla-
ban mācās ap 1000 jauniešu, strā-
dā 114 pedagogu, tiek piedāvātas 
19 izglītības programmas, bet 
lielāko interesi tradicionāli raisa 
tādas specialitātes kā dzelzceļa 
transporta pārvadājumu organizā-
cijas un kustības drošības tehniķis, 

programmētājs Kristers Raivo 
Krams atklāj, ka, ierodoties praksē 
Portugālē, sākotnēji bijis ļoti nobi-
jies un samulsis, lai gan vajadzējis 
darīt to, ko jau labi prot un zina – 
veidot videomateriālus un dizainu 
mājaslapai. „Man līdz šim bijis maz 
draugu, jo lielāko dzīves daļu esmu 
pavadījis pie datora. Nebija valodas 
barjeras, jo kopš bērnības pārvaldu 
angļu valodu, bet pirmajās dienās 
radās stress, kad bija jāsāk ar citiem 
komunicēt,” stāsta jaunietis.

Toties tad, kad prakse tuvoju-
sies noslēgumam, vairs nevēlējies 
braukt prom. Atbildot uz jautāju-
mu, kas triju nedēļu laikā bija mai-
nījies, Kristers secina, ka ir sapra-
tis paša stiprās puses un ka bieži 
mūs sasaista stereotipi priekšstati 
un pieņēmumi par citu tautu pār-
stāvjiem vai notiekošo. „Visvairāk 
patika iespēja runāt ar līdzīgi do-
mājošajiem, atklāt sev, ka pasaulē 
vēl ir cilvēki, kas interesējas par 
man tuvām lietām, paraudzīties 
uz visu plašāk un daudzveidīgāk,” 
atzīst K. R. Krams un ir apņēmī-
bas pilns turpināt dizaina studijas 
kādā no pasaules augstskolām. 
Viņš piebilst arī, ka ir mainījis citu 
priekšstatu par latviešiem, jo mūs 
iedomājas kā mazrunīgus, noslēg-
tus, lai gan centīgus.

Gatavi pārmaiņām 
un sadarbībai

„Starptautiskā sadarbība ir 
daļa no mūsu tehnikuma ikdienas 
darba, tam pievēršam ļoti lielu uz-
manību jau kopš 2000. gada, kad 
uzsākām dalību projektos. Tagad 
sadarbības partneri ir 24 valstīs, 
bet visciešākie kontakti izveidoju-
šies ar Vāciju,” norāda I. Laurena, 
piebilstot, ka joprojām laba sadar-
bība turpinoties arī ar tuvākajām 
kaimiņvalstīm Krieviju un Balt-
krieviju, notiekot kopīgi pasāku-
mi, profesionāļu konkursi, sporta 
spēles utt.

Par faktu, ka Daugavpils teh-
nikums veidojas par atzīstamu 
PIKC, liecina arī iegūtā Valsts iz-
glītības attīstības aģentūras balva 
programmas „Erasmus+” projektu 
kvalitātes konkursā „Spārni 2015” 
un projektu kvalitātes balva „Zie-

meļu gaisma 2016” Ziemeļvalstu 
Padomes programmā „Nordplus”.

Tehnikuma skolotāji apgalvo, 
ka ir gatavi mainīties un ieviest 
inovācijas savā darbā, lai labāk 
izprastu Z paaudzi un sadarbotos 
ar jauniešiem, kas ir auguši teh-
noloģiju vidē. Piemēram, pērn ES 
programmas „Erasmus+” profe-
sionālās izglītības sektora mobili-

dei, lai tiešām darītu visi, nevis pā-
ris cilvēku,” skaidro G. Spriņģis un 
piebilst, ka austrieši ir secinājuši – 
šī metode palīdz sasniegt labākus 
rezultātus centralizētajos eksāme-
nos, jo jaunieši kļūst ieinteresēti 
paveikt uzdoto. Šāds atbildības lī-
menis ir panākts, metodi ieviešot 
sistemātiski. Uzdevumu sarežģī-
tības pakāpe precīzi atbilst atvēlē-
tajam izpildes laikam, piemēram, 
ceturtdienā uzdevums ir jāpaveic 
no plkst. 8.00 līdz 14.00.

Mērķtiecīgi pārdomātas pro-
jektu aktivitātes ir radījušas ie-
spēju skolā attīstīt sadarbību ar 
dažādiem partneriem: skolām, 
universitātēm, uzņēmumiem, paš-
valdībām, nevalstiskām organizā-
cijām u. c. Pēdējo piecu gadu laikā 
ir parakstīti sadarbības līgumi ar 
Viļņas Dzelzceļa transporta un ko-
mercpakalpojumu tehnisko skolu 
(Lietuva), Elkas pilsētas pašvaldī-
bu (Polija), Pleskavas Universitāti 
(Krievija), Vidzi Profesionālo sko-
lu (Baltkrievija), Drēzdenes IBM 
Mācību centru (Vācija) un Kabu-
las Politehnisko institūtu (Afga-
nistāna). Nesen astoņi tehnikuma 
skolotāji vērtēja zaļās domāšanas 
principus Spānijā, piemēram, Gra-
nadā skolas veido savu botānisko 
dārzu, kur skolēniem ir iespēja pē-
tīt un izzināt.

IT nodaļas vadītājs Jevgeņijs 
Kružkovs, kurš pavadīja audzēkņus 
praksē Portugālē, uzsver, ka uzņē-
mumu vadītāji audzēkņu darbu 
augstu vērtē, atzīst, ka viņi ir ļoti 
labi sagatavoti un viņiem piemīt 
tādas svarīgas rakstura īpašības kā 
centība, neatlaidība, pieklājība un 
mērķtiecība.

„Arī mums, skolotājiem, iz-
teica komplimentus un novērtēja 
mūsu humora izjūtu, vispusīgās 
zināšanas,” gandarījumu neslēpj 
J. Kružkovs. Eiropā patlaban esot 
jāspēj vienoties par datorsistēmu 
tehniķu vienotu mācību program-
mu, kas nav viegli, jo katram ir 
sava pieredze IT jomā. Par to drī-
zumā spriedīs starptautiskā konfe-
rencē Lietuvā.

Starptautiskā pieredze pakal-
pojumu jomā ir topošajiem frizie-
riem, kuriem bija iespēja trīs ne-
dēļas praktizēties pie meistariem 
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automehāniķis, programmēšanas 
un datorsistēmu tehniķis. Tehni-
kums var lepoties ar moderni aprī-
kotām auditorijām, 17 laboratori-
jām, divām sporta zālēm. Topošie 
lokomotīvju saimniecības tehniķi 
mācībās izmanto simulatorus, un 
ir pieejama pat 7D auditorija, kur 
situācijas uz dzelzceļa u. tml. var 
izjust ar visām maņām un dažādos 
laikapstākļos.

Pieredze citās zemēs 
stiprina pašapziņu

„Kad mūsu audzēkņi starp-
tautisko projektu laikā nokļūst 
ārvalstīs, viņus aicina tur palikt 
pavisam. Protams, tas rada ganda-
rījumu, ka viņi ir vispusīgi un kva-
litatīvi sagatavoti. Mēs vēlamies 
viņus motivēt sasniegt augstākus 
mērķus, bet cerībā, ka iegūto pie-
redzi tomēr varēs realizēt Latvijā,” 
norāda projektu un ārējo sakaru 
nodaļas vadītāja Inta Laurena.

Līdzīgi esot noticis arī Eiro-
pas Savienības (ES) programmas 
„Erasmus+” profesionālās izglītī-
bas sektora mobilitātes projektā, 
kad jaunieši nonākuši Spānijā, Por-
tugālē, Vācijā un Austrijā.

Sarunā ar laikrakstu topošais 

tātes projekta laikā astoņi skolotāji 
viesojās Austrijā, lai tuvāk izzinā-
tu kooperatīvās atvērtās mācības 
(vācu val. Cooperatives Offenes 
Lernen) pedagoģisko koncepciju 
un izpētītu profesionālās izglītības 
iestādes mācību firmu veidošanas 
un darbības principus Austrijā.

Daugavpils tehnikuma direk-
tores vietnieks praktiskās apmā-
cības jomā Guntis Spriņģis skaid-
ro, ka apgūtajā mācību metodē 
ir paredzēts audzēkņiem indivi-
duāli vai grupās noteiktā laikā ar 
pieejamajiem resursiem izpildīt 
konkrētu uzdevumu. „Skolotājs ir 
mentors, bet uzdoto skolēni veic 
patstāvīgi ārpus auditorijas telpām 
un vēlāk kopīgi prezentē rezultātu. 
Ideja – ka tādā veidā tiek veicināta 
jauniešu atbildība, motivācija darīt 
un iesaistīties. Skolotāji apgūst šo 
metodi speciālos kursos, jo ir jāzi-
na, kā to integrēt konkrētos mācī-
bu priekšmetos, jāprot priekšmeta 
saturu izklāstīt atbilstīgi šai meto-

Drēzdenē. Daudzi no bijušajiem 
audzēkņiem ir nodibinājuši savus 
uzņēmumus gan Latvijā, gan ārze-
mēs.

Par nākotnes mērķiem
Daugavpils tehnikuma projek-

tu koordinatore Irina Novikova ir 
pārliecināta, ka nākotnē mācību 
vide un metodes ir jāpieskaņo 
jauniešiem, kas pārsvarā intere-
sējas par datorspēlēm un blogu 
veidošanu, bet G. Spriņģis norā-
da, ka kopīgi ar kolēģiem esot se-
cināts – Z paaudzei kļūst arvien 
grūtāk izvēlēties profesijas, kurās 
ir nepieciešama liela precizitāte un 
uzmanība, piemēram, lai strādātu 
uz dzelzceļa. Diemžēl daudziem 
jauniešiem tiek novērota neatbil-
stīga atbildības izjūta, jo viņi dzīvi 
vairāk uztver kā spēli, neizvērtē si-
tuācijas nopietnību.

„Vislielākais gandarījums – ja 
spējam audzēkņos nostiprināt in-
teresi par izvēlēto specialitāti, radīt 
apziņu, ka dari kaut ko vērtīgu, 
motivējam kļūt arvien atbildīgā-
kiem,” atzīst tehnikuma direktore 
I. Brokāne.

I. Laurena uzsver projektā ie-
saistīto audzēkņu un skolotāju 
iespējas apgūt citu zemju vēsturi, 
kultūru, tradīcijas un arvien jaunu 
kontaktu rašanos, tādēļ tehnikuma 
internacionalizācijas stratēģijas 
2017.–2021. gadam mērķis ir sek-
mēt skolas misiju kļūt konkurēt-
spējīgai starp labākajām Latvijas 
un Eiropas profesionālās izglītības 
iestādēm un sagatavot izglītotas, 
radošas, konkurētspējīgas perso-
nības, kas ir pieprasītas darba tirgū 
Latvijā un Eiropā.  

Programmas „erasmus+” 
projekts „Skolas stratēģi-
ja – inovācijas kā attīstības ie-
spējas” (Nr. 2016-1-LV01-
KA102-022435).

Šī publikācija atspoguļo vie-
nīgi autora uzskatus, un eiro-
pas Komisija nav atbildīga par 
jebkuru iespējamo tajā ietvertās 
informācijas lietojumu.
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Katrs no mums un visi kopā 
mēs dzīvojam pilsoniskā sabiedrī-
bā, kuru raksturo ikviena atbildība 
par notiekošo, māka sadarboties 
kopīgu mērķu sasniegšanai un 
līdzdalība lēmumu pieņemšanā. 
Latvija ir mūsu kopīgās mājas, 
kurās satiekas, pastāv līdzās un 
mijiedarbojas dažādas valodas, 
kultūras, tradīcijas, intereses un 
paši galvenie tā visa nesēji un pau-
dēji – cilvēki. Mūsu uzdevums ir 
apzināties savas iespējas piedāvāt 
un īstenot idejas, pašrealizēties un 
izrādīt iniciatīvu – no nelieliem 
vietēja mēroga darbiem līdz pla-
šākam veikumam sabiedrības un 
valsts attīstībā.

Savu aktivitāti varam paust 
sadarbībā un līdzdalībā aktuālu 
jautājumu risināšanai, darbojoties 
sabiedriskajās organizācijās un po-
litiskajās partijās, iesaistoties brīv-
prātīgo kustībā un labdarībā, kā arī 
piedaloties politikas veidošanā un 
īstenošanā pašvaldības, valsts un 
Eiropas Savienības līmenī.

Gatavojoties Latvijas valsts 
simtgadei, Valsts izglītības satura 
centrs (VISC) aicina izglītības ie-
stādes piedalīties pasākumu ciklā 
„Pilsoniskās līdzdalības un labo 
darbu maratons”, veicinot bērnu 
un jauniešu piederību ģimenei, 
skolai, novadam, pilsētai un stipri-
not valstisko identitāti.

Saskaņā ar Latvijas valsts simt-
gades kopējo koncepciju par Lat-
vijas valsts veidošanos un valstis-
kuma nostiprināšanos ilgākā laik-
posmā arī „Pilsoniskās līdzdalības 
un labo darbu maratons” aptvers 
vairāku gadu periodu, vienlaikus 
domājot par iedzīvināto ideju un 
paveikto darbu turpinājumu arī 
nākotnē.

Pirmajā pasākumu cikla pos-
mā „Augam Latvijai” šā gada 
pavasarī notika pedagogu tālāk-
izglītotāju sagatavošanas kursi 
„Skolēnu pilsoniskās līdzdalības 
sekmēšana audzināšanas procesā”, 
kurus VISC īsteno sadarbībā ar 
biedrību „Mūžizglītības un kultū-
ras institūts „Vitae””. Martā un ap-
rīlī divās kursu nodarbībās 12 gru-
pās strādāja pedagogi no visiem 
Latvijas reģioniem un Rīgas. Atse-
višķas kursu grupas tika organizē-
tas profesionālās izglītības iestāžu 
un pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogiem. Pirmajās divās no-
darbībās runāja par pilsoniskumu, 
audzināšanas procesu, domāšanas 
prasmju attīstīšanu audzināšanas 
procesā, kursu vadīšanas metodi-
ku, to visu apgūstot gan klātienes 
nodarbībās, gan ar tālmācības ma-
teriālu palīdzību.

Pedagogu profesionālās kom-
petences pilnveides kursos skolo-

„Pilsoniskās līdzdalības un labo 
darbu maratons”: 2017.–2020.

tāji dalījās savā un savas izglītības 
iestādes pieredzē pilsoniskās iz-
glītības jomā, gatavojoties Latvijas 
valsts simtgadei. Skolotāji iepazīs-
tināja ar vērtīgām idejām, ierosi-
nājumiem un daudziem labo dar-
bu piemēriem, kas jau tiek un vēl 
tiks iedzīvināti skolās. Interesanti, 
ka izskanēja gan individuālu (kā 
skolēnu, tā skolotāju) labo darbu 
piemēri, gan skolotāju kolektīva 
kopīgi īstenotas aktivitātes, gan 
pašu skolēnu iniciēti, gan arī sa-
darbībā ar vecākiem, ar vietējās 
kopienas pārstāvjiem, ar citām 
izglītības iestādēm organizēti un 
īstenoti labie darbi.

Vairāk gribējās uzzināt par 
tiem projektiem, ko ir ierosināju-
ši paši bērni un jaunieši: kādas ir 
viņu vēlmes un redzējums par vei-
camajiem darbiem, kā viņu ieceres 
ir uzklausītas un ņemtas vērā, kā 
noritējis darba process. Nebūtu 
atbalstāma tāda pieredze, ka sko-
lās tiek īstenotas tās idejas, kuras 
lielākoties ir ieteikuši pieaugušie, 
jo pilsoniskā līdzdalība nav tikai 
pasīvs process ar skolēnu iesaistī-
šanu kādā aktivitātē, bet aktīva un 
radoša skolēnu līdzdalība, sākot ar 
ideju, priekšlikumu izvirzīšanu un 
beidzot ar to īstenošanu.

Runājot par labo darbu idejām 
un piemēriem, tradicionāli skolās 
uzmanība tiek pievērsta skolas vi-
des un apkārtnes labiekārtošanai: 
zaļās klases izveidošana, puķu 
dobju iekārtošana, apstādījumu 
un koku stādīšana, tuvāko dabas 
objektu izpēte, sakopšana un da-
bas taku iekārtošana, jaunu vides 
objektu izveide, priekšlikumu un 
projektu izstrāde šo darbu veik-
šanai, atkritumu šķirošana, vides 
piesārņojuma izpēte, pašu mazāko 
dāvana pašvaldības izpilddirekci-
jai „Albums ar nesmukām vietām 
manā pilsētā”, kas rosina vietējos 
vadītājus izvērtēt bērnu redzēju-
mu un novērst pamanītās nepilnī-
bas, u. c.

Jau patlaban tiek veidotas dā-
vanas Latvijai, piemēram, vienas 
klases bērnu kopīgi adīta šalle 
Latvijai – tajā katrs rada savu ga-
baliņu; dzejoļu krājums, kurā katrs 
bērns ir atradis sev tīkamu un tuvu 
dzejoli, veltītu Latvijai; 100 labu 
darbu veikšana un dokumentēša-
na; nacionālo dārgumu un kultūr-
vēsturisko objektu kartes izveido-

diskutēja, kā veiksmīgāk skolas 
praksē ikdienā iedzīvināt un prak-
tizēt šos tikumus, kā skolēnos vei-
dot izpratni un atbildīgu attieksmi, 
kā arī rīkoties saskaņā ar tiem.

Bija iespēja iepazīt Rīgas Jug-
las vidusskolas pieredzi iniciatīvas 
„Latvijas skolas soma” projekta ap-
robācijā, secinot, cik nozīmīga ir 
iepriekšējās situācijas izvērtēšana 
un pozitīvās pieredzes apzināšana 
skolēnu kultūrizglītībā, ekskursi-
jās, teātru un muzeju apmeklēšanā 
utt., skolēnu viedokļu uzklausī-
šana, plānošana, īstenošana, at-
griezeniskās saites nodrošināšana, 
piemēram, katrai klasei ir iedota 
darba karte, kura mācību gada 
laikā tiek aizpildīta ar ierakstiem, 
kad un kur būts, kas redzēts, kāds 
ieguvums utt.

Vērtīgi, ka nodarbību uzdevu-
mos izskanēja arī Latvijas kultūras 
kanonā minēto kultūras vērtību 
izmantošana skolēnu un skolotāju 
zināšanu un redzesloka paplašinā-
šanai un līdzdalības veicināšanai 
šo vērtību apzināšanā un saglabā-
šanā.

Kursu trešā nodarbība visām 
grupām ir plānota šā gada jūnijā. 
Tās laikā notiks sarunas un dis-
kusijas par kursu vadīšanas meto-
diku, kursu dalībnieku pieredzes 
apkopošanu un gatavošanos pe-
dagoga tālākizglītotāja darbam. 
Programmas īstenotāji kursu da-
lībniekos saskata pieredzējušus 
kolēģus, kuriem ir jau gadiem 
krāta profesionālā pieredze, kas 
pašlaik ir apkopojama un izman-
tojama skolotāja tālākizglītotāja 
darbā, veidojot savu kursu vadītāja 
profesionālo portfolio.

Programmas trešā daļa ir ie-
cerēta kā pedagogu prakse, kuras 
laikā notiks radošās darbnīcas 
2017./2018. mācību gada oktob-
rī un novembrī 12 norises vietās 
Latvijas reģionos un Rīgā. Tajās 
pulcēsies ne tikai skolotāji, bet 
arī viņu audzēkņi, īpaši pievēršot 
uzmanību skolēnu pašpārvalžu 
darbam un sniedzot iespēju popu-
larizēt labo praksi pilsoniskajā au-
dzināšanā un skolēnu līdzdalības 
sekmēšanā izglītības iestādēs un 
vietējā kopienā.

Kursu programmas noslēgu-
mā ir plānota 12 stundu kursu 
nodarbību vadīšana savas skolas 
pedagogiem 2018. gada pavasarī, 
par to saņemot kolēģu atgriezenis-
ko saiti.

Apkopojot kursu programmas 
„Skolēnu pilsoniskās līdzdalības 
sekmēšana audzināšanas procesā” 
īstenošanā gūto pieredzi un kursu 
vajadzībām sagatavotos materiā-
lus, ir iecerēts izveidot metodisko 
materiālu par pilsoniskās audzi-
nāšanas un pilsoniskās līdzdalības 
jautājumiem; to pedagogi varēs ie-
pazīt 2017. gada nogalē.

„Pilsoniskās līdzdalības un labo 
darbu maratonā” izglītības iestādes 

var īstenot dažādas skolēnu pilso-
niskās līdzdalības aktivitātes un 
darīt labus darbus gan izglītības 
iestādē, gan daudzpusīgā sadarbī-
bā vietējā kopienā (dažādu paau-
džu sadarbība; skola + pašvaldība; 
skola + nevalstiskās organizācijas; 
skola + uzņēmēji; dažādu izglītības 
pakāpju un veidu izglītības iestāžu 
sadraudzība un sadarbība u. tml.), 
kā arī uzrunāt un iesaistīt latvie-
šu diasporas bērnus un jauniešus 
kopīgai un ilglaicīgai sadarbībai. 
Rosinām turpināt vai uzsākt tādus 
darbus, kuri var kļūt par skaistu 
tradīciju un bagātināt skolas un 
tuvākās apkārtnes cilvēku dzīvi, 
sagādāt pašiem un citiem pozitīvas 
emocijas un gandarījumu.

Skolēnu veiktās darbības var 
aptvert visdažādākās jomas, taču 
pamatideja ir radīt iespējas iesaistī-
ties ikvienam un motivēt skolēnus 
darīt jēgpilnu un nozīmīgu darbu 
savai izaugsmei un sabiedrībai at-
bilstīgi katra interesēm, spējām, 
izzinātajām vajadzībām. Veiktās 
darbības un iegūtās kompetences 
tiek saistītas ne tikai ar tiešo mācī-
bu procesu, bet arī ar ārpusstundu 
un ārpusskolas aktivitātēm, darbī-
bu interešu un neformālajā izglītī-
bā.

Popularizēt savu pieredzi un 
iepazīt citu veikumu izglītības ie-
stādes varēs pasākumu cikla ot-
rajā posmā „Strādājam Latvijai” 
2018. gadā, kad notiks labo darbu 
festivāli piecos Latvijas reģionos: 
Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Lat-
galē un Rīgā. Festivālos tiks rīko-
tas tikšanās, diskusijas, izstādes, 
radošās darbnīcas, labās prakses 
piemēru demonstrējumi un meis-
tarklases.

Pasākumu cikla kulmināci-
ja ir iecerēta 2019. gada pavasarī 
Rīgā ar labo darbu festivālu un 
izstādi „Ceļā uz nākamo simtga-
di”, uz kuru tiks aicināti reģionālo 
festivālu dalībnieki ar interesan-
tākajiem un rosinošākajiem labo 
darbu piemēriem.

Pasākumu cikla ceturtajā pos-
mā 2020. gadā domājam par to, kā 
turpināt iesākto, kā atstāt par to zī-
mes, dokumentus, stāstus vēsturei, 
papildinot skolas un sava novada 
muzeja krātuves, pilnveidojot sko-
las mājaslapu, organizējot izvērtē-
juma seminārus un pasākumus.

Aicinām ikvienu skolu, ikvie-
nu tās skolēnu un skolotāju veikt 
labus darbus un iedzīvināt tos kā 
regulāru un nezūdošu paradumu. 
Lai labie darbi skolā patiešām kļū-
tu par ilglaicīgu tradīciju, izglītības 
iestāde un katra klase var izvēlēties 
virzienu, kurā turpmāk darboties.

Novēlam ikvienai mācību ie-
stādei jauno 2017./2018. mācību 
gadu sākt ar kāda kopīga sapņa, 
idejas, iniciatīvas vai ieceres īste-
nošanu, kas pārtaps vienā, vairā-
kos vai pat daudzos labos darbos – 
veltījumā Latvijai jubilejā. 

šana savā novadā (pilsētā); novada 
iedzīvotāju kopīgi darināts paklājs, 
kura motīvus var veidot ikviens 
novadam piederīgais – ģimene, 
domubiedru grupa, klase u. tml., 
vienlaikus dokumentējot novada 
iedzīvotāju daudzveidību Latvijas 
simtgadē; skolas muzeja izveide 
vai pilnveide jaunā kvalitātē, parā-
dot skolu kā vienu no kultūrvēstu-
riskajiem centriem novadā, u. c.

Kursu aktivitātē „Ideju tor-
te (tirdziņš)” parādījās tādi darbi 
kā, piemēram, sava tautastērpa 
darināšana; dārza svētku organi-
zēšana kopā ar vecākiem; talkas 
Likteņdārza labiekārtošanā; sko-
lotāju pārgājiens gar jūras krastu, 
iepazīstoties un izzinot maršrutu, 
lai to varētu atkārtot ar saviem 
skolēniem; skolas himnas radīša-
na un iedzīvināšana skolas ikdienā 
un svētkos; tautasdziesmu mara-
tons kā tradīcija ar mērķi iemācī-
ties arvien jaunas tautasdziesmas; 
pārtikas vākšana vietējās kopienas 
trūcīgajām ģimenēm; mērķtie-
cīgs darbs jaunu amatiermākslas 
kolektīvu izveidē izglītības iestā-
dē (koris, deju kolektīvs); pašiem 
mazākajiem – kultūras pasākuma 
apmeklējums ar mājasdarbu vecā-
kiem (izveidot pasākuma anotāci-
ju no bērnu pieredzētā un stāstītā) 
u. c.

Kursos vairākkārt izskanēja 
atziņa, cik svarīga ir pedagoģis-
kā sadarbība, lai skolas kolektīvā 
mērķtiecīgi un sistēmiski veidotu 
skolēnu līdzdalības prasmes, lai 
katram atrastos kāds pienākums, 
kāds darbiņš, par kuru būtu prieks 
un gandarījums paveicot.

Skolēnu pilsoniskās līdzdalības 
sekmēšanai pedagogi radošajās 
aktivitātēs praktiski apguva da-
žādas metodes un darba formas, 
kuras izmantot gan mācību stun-
dās, gan ārpusstundu aktivitātēs. 
Tika akcentēts, ka šīs interaktīvās 
darbības var izmantot, savstarpēji 
sadarbojoties gan skolēniem, gan 
kolēģiem, gan vecākiem.

Kursu dalībnieki, atsaucoties 
uz Ministru kabineta 2016. gada 
15. jūlija noteikumu Nr. 480 „Iz-
glītojamo audzināšanas vadlīnijas 
un informācijas, mācību līdzekļu, 
materiālu un mācību un audzinā-
šanas metožu izvērtēšanas kārtība” 
normām un audzināšanas procesā 
izkopjamo tikumu uzskaitījumu, 

   eViJa Pelša
VISC Interešu izglītības un 
audzināšanas darba nodaļas 
speciāliste audzināšanas darbā
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Atslēgas vārdi – sadarbība, 
līdzatbildība un pašiniciatīva

   Olga šesTOVa
Rīgas Vakara ģimnāzijas skolas 
muzeja vadītāja

iK

   rOlanDs OzOls
Mūžizglītības un kultūras institūta 
„Vitae” vadītājs
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2013. gadā, kad Rīgas Vaka-
ra ģimnāzijā tika svinēta skolas 
simtgade, īpaši tika pētīta skolas 
arhitekta Reinholda Šmēlinga 
(Reinhold Georg Schmäling) dzīve 
un radošā darbība. Tika izveidots 
stends, kur parādīts izcilā arhi-
tekta veikums Rīgā – Paula Stra-
diņa slimnīcas korpusi, bērnu 
un 1. slimnīcas ēkas, Āgenskalna 

Rīgas Vakara ģimnāzijas audzēkņi 
kopj arhitekta Šmēlinga kapu

tirgus, 25 skolu būves, kas ar savu 
veidolu vēl joprojām labi atpazīs-
tamas galvaspilsētā.

R. Šmēlings 1868. gadā izcili 
(ar zelta medaļu) absolvēja Sankt-
pēterburgas Mākslas akadēmiju. 
Pēc tam savas profesionālās iema-
ņas pilnveidoja ārzemēs – Vācijā 
un Itālijā. 1883. gadā R. Šmēlin-
gam piešķīra akadēmiķa nosau-
kumu.

1879. gadā R. Šmēlings kļuva 
par Rīgas pilsētas arhitektu un šajā 
amatā nostrādāja 36 gadus. Gan-
drīz simts viņa projektētās publis-

kās ēkas ir saglabājušās un funk-
cionāli tiek izmantotas arī šodien.

Izcilā baltvācu arhitekta 
mūžs aprāvās tieši pirms 100 ga-
diem – 1917. gadā. Rīgas Vakara 
ģimnāzijas vēstures pulciņa sko-
lēni šopavasar nolēma uzņem-
ties šefību apzaļumot un sakopt 
R. Šmēlinga atdusas vietu Lielajos 
kapos. Darbs Vakara ģimnāzijas 
audzēkņu rokām nu ir padarīts, 
un krāšņie pavasara ziedi uz ar-
hitekta kapa vēlreiz apliecina, ka 
viņa izcilais mūža veikums nav 
aizmirsts. 

Manuprāt, trīs galvenie „Pil-
soniskās līdzdalības un labo dar-
bu maratona” atslēgas vārdi ir 
sadarbība, līdzatbildība un paš-
iniciatīva. Lai šīs mūsu sabied-
rības vērtības būtu piepildītas ar 
skolēniem nozīmīgu saturu, vis-
pirms ir svarīgi veidot tādas mā-
cību un klases stundas, kuras no-
stiprina izpratni par sadarbības, 

Nozīmīgākais 
ir atcerēties, ka 

labie darbi sākas ar 
brīvprātības principu, 
ikvienu cilvēku pašu un 
viņa iekšēju pārliecību, 
ka labie darbi ir 
nepieciešami.



Pedagogs pēc 
savas iniciatīvas

var kļūt par labo darbu
patronu, palīdzot 
skolēniem
īstenot viņu idejas, 
ieceres,
palīdzot pilnveidot viņu 
organizatoriskās
prasmes, tādējādi
ar savu rīcību atklājot
sadarbības, 
līdzatbildības un
pašiniciatīvas nozīmi.

Vispirms
ir svarīgi veidot 

tādas mācību
un klases stundas, 
kuras nostiprina
izpratni par sadarbības,
līdzatbildības un 
pašinicatīvas
nozīmi mūsu dzīvē.



11. Organizēt tikšanos ar vietē-
jo cilvēku, kurš kādu laiku ir 
dzīvojis ārpus Latvijas un ta-
gad atgriezies Latvijā, dodot 
skolēniem iespēju salīdzināt, 
ar ko dzīve ārpus Latvijas ir 
atšķirīga no šejienes un kā-
pēc ir vērts būt Latvijā.

12. Veidot personīgās izaugsmes 
dienasgrāmatu, kurā atspo-
guļojas katra skolēna paveik-
tie ikdienas darbi, kuri akcen-
tē sadarbību, līdzatbildību un 
pašiniciatīvu.

dot iespēju skolēniem sav-
starpēji teikt paldies par otra 
paveikto.

4. Praktizēt komplimentu iz-
teikšanu klasē par stundas, 
dienas vai nedēļas laikā sko-
lēnu paveikto, mācoties, gan 
kā izteikt atzinību, gan kā to 
pieņemt.

5. Apzināt skolēnu iniciētos un 
īstenotos labos darbus un ar 
tiem dalīties skolas mājasla-
pā, skolas vidē un novada vai 
pilsētas plašsaziņas līdzekļos.

6. Organizēt labo darbu stun-
das, kuru laikā skolēni veido 
prāta vētru par darbiem, kuri 
ir paveicami klasē, skolā, no-
vadā vai pilsētā. Pēc iespējas 
īstenot skolēnu idejas kopā 
ar tiem skolēniem, kuri to ir 
gatavi un vēlas kopā izdarīt.

7. Organizēt tikšanos ar cilvē-
ku, kurš ir bijis brīvprātīgais 
Latvijā vai kādā citā valstī, un 
iepazīt brīvprātīgā darba pa-
matprincipus.

8. Rīkot brīvprātīgā darba die-
nu izglītības iestādē: tās laikā 
katrs skolēns paveic vienu 
darbu pēc savas iniciatīvas, 
piemēram, palīdzot kādam 
mazāko klašu skolēnam.

9. Pedagogs pēc savas iniciatī-
vas var kļūt par labo darbu 
patronu, palīdzot skolēniem 
īstenot viņu idejas, ieceres, 
palīdzot pilnveidot viņu or-
ganizatoriskās prasmes, tā-
dējādi ar savu rīcību atklājot 
sadarbības, līdzatbildības un 
pašiniciatīvas nozīmi.

10. Rīkot labo darbu dienu Lat-
vijai: tās laikā skolēni, izman-
tojot tehnoloģiju piedāvātās 
iespējas, sazinās ar izglītības 
iestādes sadarbības skolām 
un iepazīstina viņus ar savu 
novadu, valsti un tās bagātī-
bām.

mācību metodes un meto-
diskos paņēmienus, kuri dod 
iespēju skolēniem iepazīt un 
pārliecināties par šo trīs vēr-
tību nozīmi ikdienas dzīvē.

2. Veidot un praktizēt jaunus 
paradumus skolēnu ikdienā. 
Piemēram, katrs skolēns ap-
ņemas paveikt vienu darbu 
dienas laikā. Dienas noslē-
gumā visi skolēni satiekas 
un pārrunā, ko tieši katrs ir 
darījis, kā un kas dienas laikā 
noticis, kas bijis citādi nekā 
citās dienās, meklējot atbildi 
uz jautājumu, vai un ko mai-
na pašu apņemšanās ikdienā.

3. Izveidot klases skolēnu pie-
nākumu sarakstu tā, lai kat-
ram skolēnam pašam būtu 

līdzatbildības un pašinicatīvas 
nozīmi mūsu dzīvē. Otra iespēja 
ir veidot īpašas aktivitātes, kuras 
akcentē labo darbu nozīmi, sko-
lēniem pašiem tās iniciējot un īs-
tenojot. Visbeidzot, ir iespējams 
iesaistīties izglītības iestādē, no-
vadā, pilsētā un valstī jau notie-
košajās aktivitātēs, kas ir veltītas 
Latvijas valsts simtgadei.

12 idejas pedagogiem sko-
lēnu aktīvai iesaistīšanai „Pil-
soniskās līdzdalības un labo 
darbu maratonā”
1. Veidot mācību un klases 

stundas, kurās akcentē tos 
mācību satura jautājumus, 

Nozīmīgākais ir atcerēties, ka 
labie darbi sākas ar brīvprātības 
principu, ikvienu cilvēku pašu 
un viņa iekšēju pārliecību, ka la-
bie darbi ir nepieciešami. Turklāt 
visnozīmīgākie ir mazie ikdienas 
labie darbi, kuri mūsu dzīvi at-
vieglo, padara krāsaināku un ku-
riem ir nepieciešama visu mūsu 
kopīga sadarbība, līdzatbildība 
un pašiniciatīva. 

iespējams izvēlēties vienu 
no tiem, uzņemties tā īste-
nošanu un praktizēšanu uz 
noteiktu laiku. Katru nedēļu 
kopā ar skolēniem pārrunāt, 
ko un kā katrs ir paveicis, un 
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Ko sēsi, to pļausi jeb 
„Tukšu salmu kulšana”

Demokrātiskas sabiedrības pa-
mats ir aktīvi, atbildīgi un spriest-
spējīgi cilvēki, kuri piedalās sa-
biedrības dzīvē, izsaka argumen-
tētu viedokli par sev un citiem 
nozīmīgiem jautājumiem, kā arī 
sniedz savus priekšlikumus vietē-
jās kopienas labklājības uzlaboša-
nai. Lai gan pašreizējā vispārējās 
vidējās izglītības mācību standartā 
ir paredzēts, ka skolēniem ir iespē-
ja apgūt mācību priekšmetu „Po-
litika un tiesības”, kurā padziļināti 
tiek aplūkoti pilsoniskās līdzdalī-
bas jautājumi, ar to reizēm izrādās 
par maz, lai jauniešos veidotu ob-
jektīvu un kritisku redzējumu par 
sabiedrībā notiekošo. Tāpēc sko-
lotājiem ir nepieciešams domāt 
par papildu iespējām, kā veicināt 
skolēnu pilsonisko līdzdalību un 
motivēt viņus iedziļināties pašval-
dības un valsts mēroga procesos.

Laikā no 2017. gada janvāra līdz 
maijam Ventspils Valsts 1. ģim-
nāzijas un Olaines 1. vidusskolas 
skolēni sadarbībā ar politikas un 
tiesību skolotājiem Oskaru Kau-
lēnu un Lieni Dreimani iesaistījās 
sadarbības projektā „Tukšu salmu 
kulšana”, kura mērķis bija veicināt 
skolēnu pilsonisko līdzdalību un 
izpratni par vietējā pašvaldībā no-
tiekošo, izvērtējot 2017. gada paš-
valdību vēlēšanām pieteikto poli-
tisko partiju programmas Vents-
pils pilsētā un Olaines novadā. 
Sadarbības projekta laikā skolēni 
jauktās skolu komandās izstrādāja 
kritērijus, kādiem vajadzētu atbilst 
partijas programmai, lai uz šā do-
kumenta pamata varētu pieņemt 
argumentētu lēmumu pašvaldību 
vēlēšanās. Atbilstīgi kritērijiem 
skolēni analizēja partiju program-
mas, sniedzot savu vērtējumu kat-
ra kritērija izpildei un ar citātiem 
no partiju programmām pierādot 
savu argumentu patiesumu. Tādē-
jādi projekta mērķis bija arī attīstīt 
skolēnu kritiskās domāšanas un 
argumentācijas prasmes, mācot 
skolēnus izmantot faktus un pie-
mērus sava viedokļa pamatošanai.

Sadarbības projekts tika īste-
nots skolēnu un skolotāju sadarbī-
bas tīklā „eTwinning”, kura mērķis 
ir veicināt nacionāla mēroga un 
starptautisku sadarbību starp sko-
lām, realizējot praktiskus, skolē-
niem noderīgus mācību projektus 
tiešsaistē. Projektu plānošana un 
īstenošana notiek virtuāli, sko-
lēniem un skolotājiem tiekoties 
tiešsaistē un izmantojot pieeja-

  OsKars Kaulēns
Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas  
politikas un tiesību skolotājs

  liene Dreimane
Olaines 1. vidusskolas vēstures, 
politikas un tiesību skolotāja

iK

mos tiešsaistes rīkus savu ideju 
īstenošanai, piemēram, mācību 
projektā „Tukšu salmu kulšana” 
skolēnu komandas vairākas reizes 
tikās „Skype” videokonferencē, 
izmantoja tiešsaistes dokumen-
tu iespējas, kā arī aptauju rīkus 
kopīgā viedokļa noskaidrošanai. 

analīzes kritērijiem:
1) tiek izmantoti konkrēti dati 

(skaitļi, fakti, piemēri u. c.) – 
ko partija iepriekš ir solījusi 
un ko ir paveikusi; konkrēti 
fakti tiek izmantoti, lai ilus-
trētu arī situāciju pašvaldībā 
un piedāvātu risinājumus tās 
uzlabošanai;

2) tiek minētas darbības (to vidū 
finansējuma avoti), kā tiks īs-
tenoti partijas solījumi, kā arī 
norādīts darbību termiņš;

3) tiek norādītas konkrētas parti-
jas izvirzītās prioritārās jomas, 
paskaidrots, kā uzlabos attiecī-
go jomu, un pamatots, kāpēc 
tieši šo jomu vēlas attīstīt paš-
valdībā;

4) tiek norādīts, kādas ir partijas 
sarakstā iekļauto cilvēku stip-
rās puses un kompetence;

5) tiek norādītas vērtības, ko šī 
partija pārstāv savā darbībā, 
un pamatots, kāpēc tieši šīs 
vērtības partijai šķiet būtiskas; 
ir norādītas politiskās idejas 
un uzskati un to pamatojums.
Projekta trešajā posmā skolē-

ni tika sadalīti jauktās komandās, 
lai katrā no tām būtu pārstāvji gan 
no Ventspils, gan Olaines un sko-
lēniem būtu iespēja iepazīt ne ti-
kai savas pārstāvētās pašvaldības, 
bet arī citas pašvaldības partiju 
pro grammas. Katrai komandai 
tika iedalīta viena Olaines novada 
un Ventspils pilsētas vēlēšanām 
pieteiktās partijas programma, 
kuras skolēni izvērtēja tiešsaistē, 
komentējot un papildinot viens 
otra idejas. Noslēgumā skolē-
ni formulēja savus argumentus, 
kāpēc viņi ieteiktu un kāpēc ne-
ieteiktu vēlētājiem balsot par šo 
politisko spēku gaidāmajās vēlē-
šanās. Savukārt skolotāju atbildī-
ba projekta īstenošanas gaitā bija 
sniegt konstruktīvu atgriezenisko 
saiti par skolēnu paveikto un ie-
teikt, kā labāk argumentēt un pa-
matot savu redzējumu, tiešā veidā 

neietekmējot skolēnu viedokli par 
attiecīgo partiju.

Skolēnu veiktais partiju pro-
grammu izvērtējums norāda uz 
vairākām būtiskām tendencēm 
Latvijas politikā: vairumā gadīju-
mu partiju programmas uzskatā-
mi atbilst projekta nosaukumam 
„Tukšu salmu kulšana”, jo tajās tiek 
izteikti vispārīgi solījumi, kuriem 
netiek minēts ne konkrēts izpildes 
termiņš, ne veids, kā partija tos 
plāno īstenot; tikai retos izņēmu-
ma gadījumos partiju program-
mās tiek izceltas konkrētas priori-
tātes, kuru īstenošanu partija atzīst 
par svarīgu, tā vietā partijas sola 
īstenot fundamentālas pārmaiņas 
vienlaikus gandrīz visās saim-
niecības nozarēs; partijas savās 
programmās iekļauj solījumus, ko 
vietējās varas līmenī nemaz nav 
iespējams izpildīt, piemēram, iz-
stāties no NATO, atjaunot Latvijas 
latu kā maksāšanas līdzekli u. c., 
tātad maldina vēlētājus un mani-
pulē ar viņu izvēli vēlēšanās.

ja sešu Olaines novada un septi-
ņu Ventspils pilsētas pašvaldības 
vēlēšanām pieteikto partiju pro-
grammas, sniedzot savu atzinu-
mu par tajās iekļauto solījumu 
izpildāmību un to atbilstību reā-
lajai situācijai pašvaldībā. Olaines 
1. vidusskolas 12. klases skolniece 
Evita Kristiāna Pušpure secina: 
„Bieži vien dzīvē mēs tiekam no-
stādīti grūtu izvēļu priekšā. Tāda 
ir arī balsošana vēlēšanās, jo – kā 
lai zina, kas būs pareizi un kas ne? 
Tikai esot politiski aktīvi, varam 
izmainīt apkārtējo vidi, kurā paši 
dzīvojam.”

Skolēnu veiktais partiju pro-
grammu izvērtējums ir pieejams 
sociālajā tīklā „Facebook” izveido-
tajā lapā „Par ko balsot Ventspilī 
un Olainē?”, kur ir ievietots katras 
partijas programmas izvērtējums 
un sniegti skolēnu argumenti, 
kāpēc viņi ieteiktu un kāpēc ne-
ieteiktu balsot par katru no parti-
jām. Lai gan projekta izvērtējums 
vēl ir priekšā, ceram, ka skolēnu 

Šis projekts 
ļoti palīdz 

ieskatīties politisko 
partiju darbībā 
un ir palīgs, 
lai savu izvēli 
veiktu pareizi.



FOTO: no personiskā arhīva
Mācību projektā „Tukšu salmu kulšana” skolēnu komandas vai-
rākas reizes tikās „Skype” videokonferencē, izmantoja tiešsaistes 
dokumentu iespējas, kā arī aptauju rīkus kopīgā viedokļa noskaid-
rošanai.

iK

FOTO: no personiskā arhīva
Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas politikas un tiesību skolotājs Oskars 
Kaulēns (pirmais no kreisās) kopā ar skolēniem, īstenojot projektu 
„Tukšu salmu kulšana”.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 
12. klases skolnieks Ralfs Braun-
felds par savu dalību projektā 
saka: „Tā kā pats tikko esmu sa-
sniedzis pilngadību un drīkstu iet 
balsot, cenšos izmantot jebkuru 
iespēju kaut ko uzzināt par po-
litisko situāciju Ventspilī, tāpēc 
politisko partiju programmu ana-
līze ir ļoti labs veids, kā to iesākt.” 
Līdzīgu viedokli pauž arī Olaines 
1. vidusskolas 11. klases skolniece 
Annija Skudra: „Katra pilngadīga 
jaunieša pienākums ir balsot. Mēs 
esam mūsu valsts nākotne, tāpēc 
ir svarīgi iesaistīties un izlemt, kas 
vadīs pilsētu, kurā dzīvojam. Šis 
projekts ļoti palīdz ieskatīties po-
litisko partiju darbībā un ir palīgs, 
lai savu izvēli veiktu pareizi.”

Projekta laikā skolēni izvērtē-

paveiktais ļāva viņiem pašiem un 
citiem pašvaldības iedzīvotājiem 
pieņemt gudru, argumentētu un 
savām un vietējās pašvaldības in-
teresēm atbilstīgāko lēmumu vēlē-
šanās. Ceram arī, ka projekta ideja 
tiks atkārtota pirms katrām vēlē-
šanām, lai vēlēšanas Latvijā būtu 
kā apliecinājums mūsu kopīgajai 
spējai iedziļināties, izvērtēt un iz-
vēlēties piemērotāko alternatīvu, 
jo, kā norāda projekta dalībniece 
Aija Pūsepa no Ventspils Valsts 
1. ģimnāzijas 12. klases, „ja sabied-
rībai ir dota iespēja izteikties un 
ietekmēt notikumus, mūsu pienā-
kums ir to novērtēt un izmantot. 
Lai jaunieši spētu ietekmēt valstī 
un pašvaldībā notiekošo, ir jāie-
dziļinās politiskajos procesos un 
jāpiedalās vēlēšanās”. 

Šādu iespēju izmantošana ir ērta, 
lai skolēni sadarbotos attālināti un 
kopīgi radītu mācību saturu, kas 
citiem pēc tam ir ērti pieejams, 
turklāt šādu projektu īstenošana 
ir iespējama bez finanšu līdzekļu 
ieguldījuma, jo kopīgo ieceru rea-
lizēšanai nevajag tikties klātienē.

Projekts „Tukšu salmu kulša-
na” tika īstenots vairākos posmos, 
viens no svarīgākajiem – idejas 
plānošana un mērķu izvirzīšana. 
Videokonferencē Ventspils un 
Olaines skolēni savstarpēji iepa-
zinās, skaidroja savu motivāciju 
piedalīties šajā projektā, plānoja 
projekta aktivitātes, kā arī vienojās 
par termiņiem, kad tiks paveikti 
iecerētie uzdevumi. Otrās tikšanās 
laikā skolēni diskutēja un formu-
lēja idejas, kādiem kritērijiem va-
jadzētu atbilst partijas program-
mai, lai pēc tās izlasīšanas poten-
ciālajam vēlētājam būtu skaidrs, 
vai vēlēšanās viņš vēlas atdot savu 
balsi par konkrēto partiju.

Pēc šīs tikšanās tika apkopotas 
skolēnu idejas un notika tiešsais-
tes balsojums, lai vienotos par pie-
ciem svarīgākajiem programmu 
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Rīgas 28. vidusskola no šā 
gada 15. marta līdz 15. jūnijam 
īsteno projektu „Sarkandaugava – 
mūsu mājas”, kas norisinās Sliežu 
ielā 23 Rīgas 28. vidusskolas mu-
zejā un kokapstrādes darbnīcā.

Projekta mērķis ir veicināt 
Sarkandaugavas apkaimes iedzī-
votāju pilsonisko līdzdalību un 
caur brīvprātīgo darbu vairot pie-
derības Sarkandaugavai, Rīgai un 
Latvijai izjūtu; veicināt apkaimes 
kustību, lai sarunās apzinātu vie-
dokļus, vēlmes, idejas, problēmas 
un meklētu risinājumus savstarpē-
jā sadarbībā ar pašvaldību; nodro-
šināt iedzīvotāju personisko līdz-
dalību vides uzlabošanā, sadarbībā 
attīstot vietējo Rīgas 28. vidussko-
las muzeju, lai to atvērtu vietējiem 
Sarkandaugavas iedzīvotājiem un 
viesiem. Skolas muzejā ir dažādu 
apkaimes notikumu un ar tiem 
saistītu lietu apkopojums, foto un 
atmiņu krājums. Līdz šim tas dar-
bojās tikai skolā, bet, īstenojot šo 
projektu, to ir plānots pārveidot 
par apkaimes muzeju un atvērt 
plašākai publikai.

Lai to varētu īstenot, vispirms 
tika uzlabots muzeja iekārto-
jums. Skolēni veidoja skices un 
tad, izmantojot sagataves, gata-
voja skapjus un jaunus plauktus, 
ievērojot tehnoloģiju un pašiem 
izpildot darbus. Šīs praktiskās ak-
tivitātes 8. un 9. klases jauniešiem 
deva iespēju apgūt tādas jaunas 
iemaņas mēbeļu gatavošanā, kas 
noderēs arī turpmākajā dzīvē un 
savas vides uzlabošanā. Vienlai-
kus jauniešiem bija iespēja skicēt 
un vērtēt priekšlikumus. Projekta 
vadītājs skolotājs Arnolds Zieme-
lis darbojās kopā ar zēniem un 
meitenēm. A. Ziemelis ir aktīvs 
un radošs pedagogs, kuram ir 
gan skolotāja, gan vadītāja piere-
dze, tādēļ projekta praktiskā īste-
nošana ir labi organizēta un tiks 
sasniegts reāls, redzams un ilgt-
spējīgs tālāk attīstāms rezultāts.

Skolā notika vēl viens unikāls 
projekts – „Caur sidraba birzi 
gāju, zelta kokles rociņā”, kurā 
notika sastapšanās ar patvēruma 
meklētājiem, ārvalstu studentiem 
un bija iespēja ģimenēm kopī-
gi darboties. Visus vienojošais 
elements un saprašanās pamats 
bija kokles gatavošana. Šī prak-
tiskā darbība deva ierosmi arī 
zināšanu ieguvei – uzzinājām, 
ka kokles analogi ir izplatīti pa-
saulē. Arī eritrejieši, piedaloties 
kokles gatavošanā, atpazina savu 
tautas instrumentu – krārr (pie-
rakstīts pēc izrunas). To viens no 
atbraukušajiem bija spēlējis savā 

Rīgas 28. vidusskola iesaista 
iedzīvotājus vietējā muzeja attīstībā

dzimtenē. Praktiski darbojoties, 
pazuda barjeras, sapratāmies 
bez valodas zināšanām, un ne-
piespiestā gaisotne darbu darīja 
vieglu un patīkamu. Radošajās 
darbnīcās iesaistījās ap 50 per-
sonu, iespējams, pat vairāk. Kad 
kokles būs gatavas, dalībnieki vē-
las apgūt kokles spēli. Tas varētu 
būt sākums jaunam projektam – 
kopīgai dažādu instrumentu ga-
tavošanai (arī vienkāršāku) un 
muzicēšanai ar tiem.

Visi materiāli par šo projektu 
tiks nodoti skolas muzejam, jo 
Sarkandaugavas iedzīvotājiem tā 
bija unikāla iespēja sastapties un 
kopīgi darboties ar cilvēkiem no 
Āfrikas, Tadžikijas, Vācijas. Arī 
tas veido vēsturi, jo Sarkandauga-
va arvien ir bijusi daudznacionā-
la, gan respektējot atšķirīgo, gan 
atrodot kopīgo.

Skolas muzeja vadītāja Dzin-
tra Paukšta ir ilggadēja šā darba 
entuziaste un prasmīgi iesaista 
jauniešus, pedagogus un vecākus 
ekspozīcijas papildināšanā. Sko-
las 70 gadu jubilejā muzejs iznā-
ca no telpām un pārvietojamajos 
stendos bija redzamas tematiskas 
fotogrāfijas, turklāt katrs tika ai-
cināts pievienot savas.

tību, sociālo grupu un atšķirīgu 
vecumu cilvēkus vienojošais as-
pekts. Tas īpaši izgaismojās Rīgas 
28. vidusskolas 70 gadu jubilejas 
pasākumos, kur tieši kopīgais 
darbs un padarītais rosināja sa-
darbību turpināt un ieinteresēja 
arī līdz šim muzejam nepievērsu-
šos cilvēkus ne tikai pasīvi novē-
rot, bet arī iesaistīties.

Visā projekta laikā par moto 
sev esam izvirzījuši Johana Volf-
ganga Gētes teicienu „Bērniem ir 
vajadzīgas saknes un spārni. Sak-
nes, lai zinātu, no kurienes viņi 
nāk. Spārni, lai iepazītu pasauli”. 
Iesakņojamies mēs vispirms mā-
jās un ģimenē. Augot redzam tā-
lāk un domājam plašāk, gribam li-
dot… bet mājas ir un paliek mūsu 
katra patvērums, miera osta. Ne-
reti nav svarīgi – tā ir reāla māja 
vai kāda izjūta (mājas izjūta), pie 
kā arvien vēlamies atgriezties un 
kurā kā caur saknēm gribam pa-
smelties valgmi ceļa turpināšanai.

Gatavojot šo rakstu, uzzinā-
jām satraucošas ziņas par teror-
aktiem un atcerējāmies drau-
dzīgās un patīkamās tikšanās ar 
eritrejiešiem, sarunas ar Džallo 
un viņa futbola spēli; patieso 
Solomona un citu dalībnieku no 
Eritrejas interesi un pozitīvo at-
tieksmi. Atceramies Tarika stās-
tu… Arī pēc projekta „Caur sid-
raba birzi gāju, zelta kokles roci-
ņā” tā dalībnieki ir izteikuši vēlmi 
iesaistīties praktiskajā sadarbībā 

vai turpināt to, pauduši patiku 
par iespēju satikties un iepazīties. 
Rīgas 28. vidusskolā tā bija jauna 
iespēja un pieredze sadarbībā un 
arī iejūtībā, kopīgā darba tikuma 
vairošanā un kopīgā saspēlē fut-
bola laukumā.

Projekta aktivitātes noslēdzas 
15. jūnijā, bet arī pēc projekta 
beigām aicinām iesaistīties ikvie-
nu – gan vietējos iedzīvotājus un 
uzņēmumus, gan ārpus apkaimes 
esošos, kuriem ir materiāli par 
Sarkandaugavu. Gan skolas ju-
bilejas pasākumos, kur kopumā 
informācija tika sniegta (reģistrē-
ti dalībnieki) 225 personām, gan 
pēc tiem jaunieši apkopoja stāstus 
un faktus, kas tiks izvērtēti. Labā-
kos novietosim muzeja ekspo-

zīcijā vai tematiskajos krājumos 
turpmākajām izstādēm. Turpi-
nāsim uzņemt attēlus un apzināt 
Sarkandaugavas seno māju vēstu-
ri. Plānojam sadarboties ar www.
historia.lv, kur arī ir paredzēts 
nodalīt visas 54 apkaimes: būsim 
ne tikai Rīga, bet tagad precīzāk – 
Sarkandaugava.

Jau tagad ir izveidojusies laba 
sadarbība ar Sarkandaugavas at-
tīstības biedrību, kura arī daudz 
un aktīvi darbojas apkaimē. 
Paldies Alijai Turlajai no Sar-
kandaugavai.lv par informatīvo 
atbalstu! 

Projektus finansē Rīgas domes 
izglītības, kultūras un sporta de-
partaments.

Praktiskās 
aktivitātes 8. un 

9. klases jauniešiem 
deva iespēju apgūt 
tādas jaunas iemaņas 
mēbeļu gatavošanā, 
kas noderēs arī 
turpmākajā dzīvē 
un savas vides 
uzlabošanā.



   DzinTra ziemele
Projekta „Sarkandaugava – mūsu 
mājas” brīvprātīgā

iK

Projektā, īpaši teorētiskajās 
darbībās un aktivitātēs, tika ie-
saistīti arī jauni, līdz šim muzejā 
nedarbojušies jaunieši. Pēc infor-
mācijas iegūšanas jaunieši iesais-
tās arī praktiskajā muzeja darbī-
bā, piedalās mājvietu fotofiksā-
cijā, kopīgi ar pieredzējušajiem 
biedriem apkopo informāciju un 
materiālus, kas būs iegūti ekspe-
dīcijās un intervijās, kā arī no ci-
tiem avotiem.

Tieši kopīgā Sarkandaugavas 
apkaimes vēsture ar visiem plu-
siem un mīnusiem ir dažādu tau-

FOTO: no projekta arhīva
Skolēni pēc savām skicēm, izmantojot sagataves un ievērojot tehnoloģiju, paši gatavoja skapjus un 
jaunus plauktus.

FOTO: no projekta arhīva
Projektā „Caur sidraba birzi gāju, zelta kokles rociņā” patvēruma 
meklētāji, ārvalstu studenti un ģimenes kopīgi gatavoja kokles. 
Projekta vadītājs skolotājs Arnolds Ziemelis (pirmais no kreisās) 
kopā ar eritrejiešiem, kuri, gatavojot kokles, atpazina savu tautas 
instrumentu krārr.
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Turpinājums no 1. lpp. 

Aug jauna tautastērpu 
darinātāju paaudze

VISC Neformālās izglītības 
departamenta Interešu izglītības 
un audzināšanas darba nodaļas 
vecākā referente vizuālās un lietiš-
ķās mākslas jomā Areta Raudzepa 
stāsta, ka divus gadus pēc Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem tiek rīkots festivāls „Toņi 
un pustoņi”, kurā skolēni, kas dar-
bojas mākslas pulciņos un maza-
jos vokālajos un instrumentāla-
jos mūzikas kolektīvos, gatavojas 
skatēm un konkursiem, lai varētu 
piedalīties svētkos. Šogad notika 
sešas izstādes Kurzemē, Zemgalē, 
Latgalē, Vidzemē, Pierīgā un Rīgā, 
kā arī piecas tērpu skates.

„Festivāla izstādē tika demon-
strēti 400 darbi, kuru autori nova-
du skatēs bija ieguvuši I un II pa-
kāpes diplomu. Izstādes atklāšanas 
laikā tika sveikti konkursa 3. kār-
tas laureāti un pasniegta lielā balva 
vizuālajā mākslā un vizuāli plas-
tiskajā mākslā. Finālskatē 1. jūnijā 
skolēni demonstrēja 30 tērpu ko-
lekcijas, kuras novadu skatēs bija 
ieguvušas augstāko žūrijas vērtē-
jumu, bet 2. jūnija parādē varēja 
redzēt vēl 26 tērpu kolekcijas, kas 
bija ieguvušas I un II pakāpes dip-
lomu. Gatavojoties Latvijas valsts 
simtgadei, šogad bijām aicinājuši 
mākslas darbus un tērpu kolekci-
jas veidot par apakštēmu „Latvijas 
toņi un pustoņi”, akcentējot savai 
pilsētai, novadam raksturīgo, kas, 
manuprāt, skolēniem arī ļoti labi 
izdevās. Tur bija stāsti par Liepā-
jas Rožu laukumu, Siguldas nova-
da Mores pagastu, kas ieguva lielo 
balvu, Talsu pilsētu. Jūrmalnieki 
ar humoru pasmaidīja par pašval-
dības vēlēšanām savā pilsētā, Zvej-
niekciems sapņoja par lieliem ku-
ģiem, ko varētu būvēt, lai brauktu 
pasaulē,” festivāla iespaidos dalās 
A. Raudzepa.

VISC pārstāve uzsver, ka sko-
lēnu darbi kļūst aizvien māksli-
nieciski pilnvērtīgāki, jo īpaši tas 
ir sakāms par tērpu kolekcijām. 
„Iepriekšējos skolēnu dziesmu 
svētkos bija ļoti kvalitatīva tērpu 
skate, kas acīmredzot ir iedvesmo-
jusi gan pedagogus, gan skolēnus 
strādāt vēl aizrautīgāk. Mēs negai-
dījām, ka būs tik daudz kvalitatī-
vu un interesantu tērpu kolekciju. 
Pirms lielajiem pasākumiem mēs, 
VISC, pedagogiem organizējam 
seminārus, kuros profesionāli lek-
tori stāsta ne tikai par jaunām teh-
noloģijām, bet arī iedvesmo sko-
lotājus ar jaunām idejām. Svarīgi, 
ka skolēni iemācās ne tikai uzšūt 
savu tērpu, bet arī mācās demon-
strēt to skatītājiem. Nereti šie bēr-
ni ir kautrīgāki, un skolotājiem ir 
jāiegulda daudz darba, lai skolēns 
savu veikumu prastu arī veiksmīgi 
parādīt. Pēc festivāla esam seci-
nājuši, ka skolēni grib šūt, strādāt 
rokdarbus un aug jauni meistari, 
kuri darinās tautastērpus dzies-

mu svētku dalībniekiem. Priecē, 
ka tērpu kolekciju demonstrēšanā 
arvien vairāk iesaistās arī zēni,” 
stāsta A. Raudzepa.

Stabils mazo mūzikas 
kolektīvu sniegums 
ilgtermiņā

VISC Neformālās izglītības 
departamenta Interešu izglītības 
un audzināšanas darba nodaļas 
vadītājas vietniece Antra Strikai-
te stāsta, ka par festivāla muzikālo 
noskaņu gādāja vokālie un vokāli 
instrumentālie ansambļi un pop-
grupas, kas bija uzrādījuši aug-
stāko sniegumu vokālās mūzikas 
konkursa „Balsis 2017” finālā un 
vokāli instrumentālo ansambļu, 
instrumentālo kolektīvu un pop-
grupu festivālkonkursā „No baro-
ka līdz rokam”.

„Žūrija, analizējot pēdējo gadu 
sniegumu hronoloģiskā griezumā, 
secina, ka mazo mūzikas kolektī-
vu (vokālo ansambļu) tehniskais 
un mākslinieciskais līmenis ir sta-
bilizējies ar tendenci kvalitatīvai 
izaugsmei un ir redzams mazo 
mūzikas kolektīvu stabils snie-
gums ilgtermiņā. Priecē, ka līdzās 
pieredzējušiem un nemainīgi kva-
litatīvi strādājošiem pedagogiem 
darbu ir sākuši jauni perspektīvi 
un talantīgi mūzikas pedagogi 
vokālo ansambļu vadītāji, ku-
riem ir radoša pieeja repertuā-
ra izvēlei – no kolektīvu vadītāju 
jaunrades līdz oriģinālmūzikai. 
Pārdomāts un interesants ir kat-
ra kolektīva skatuves tēls – tērpi, 
noformējums, aksesuāri, rekvizīti, 
kas padara priekšnesumu ne tikai 
klausāmu, bet arī skatāmu un bau-
dāmu. Kolektīvi sevi parādīja gan 
kā labus ansambļa dziedātājus ar 
izcilām spējām darboties koman-
dā, gan kā labus dejotājus, izpildot 
skaņdarbu horeogrāfijas partitū-
ras, gan kā prasmīgus interpretus 
un instrumentālistus. Ansambļu 
uzstāšanās konkursā ir kļuvusi 
par miniatūru koncertu, kurā pēc 
iespējas vairāk tiek atklātas visas 
konkrētā ansambļa prasmes un 
kvalitātes. Latvijas bērni un jau-
nieši aug par spilgtām, spējīgām 
un muzikālām personībām,” uz-
sver A. Strikaite. 

FOTO: Ilmārs Znotiņš
„Toņu un pustoņu” dalībnieku rīta vingrošana triju upju krastā.

FOTO: Ilmārs Znotiņš
Skolēni aizrautīgā spēlē Bauskas pils pagalmā.

FOTO: Ilmārs Znotiņš
Latvijas interešu izglītības vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbu 
izstāde „Latvijas toņi un pustoņi”.

FOTO: Antra Strikaite
Balvu Mūzikas skolas vokālā ansambļa bērni koncertē Baus-
kas Svētā Gara evaņģēliski luteriskajā baznīcā (vadītāja – Lin-
da Vītola, koncertmeistars – Ģirts Ripa). Lai mazie balvenieši 
izbaudītu Rundāles pils skaistumu, skolotāja Linda organizato-
riem palūdza pamainīt koncertēšanas laiku.

FOTO: Reinis Oliņš
Krāslavas BJC 5.–6. klases skolēnu aušanas pulciņā darinātā kolekcija „Drīdzis / Dreidzs” 
(skolotāja – Aina Guba).

FOTO: Reinis Oliņš
Siguldas novada Mores pamatskolas 9. klases 
skolēnu darinātā kolekcija „More” ieguva lielo 
balvu (skolotāja – Kristīne Gailīte).

FOTO: Andris Bērziņš
Jelgavas BJC „Junda” 9. klases skolnieces Aga-
tes Balodes darbs „Zemgales brunču toņi ie
dvesmo…” (skolotāja – Sarmīte Tauriņa) ieguva 
Rundāles pils muzeja direktora Imanta Lancmaņa 
nominēto lielo balvu vizuāli plastiskajā mākslā.

 „Toņi un pustoņi” Bauskā
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Šogad cietos, glancēti laminētos 
kartona vākos, spirāles iesējumā.
Jaunums! Dienasgrāmatā ir publi-
cēts viens labsajūtas vingrinājums 
katrai nedēļai.
Ir gatavas pasūtīšanai un, sākot ar 
10. maiju, arī saņemšanai.
Dienasgrāmata ir veidota kā krā-
sojamā mandalu un afirmāciju 
grāmata pozitīvākai skolas vides 
uztverei, terapeitiskiem ikdienas 
uzmundrinājumiem un iknedēļas 
vingrinājumiem – Kaspara Bikšes 
autordarbs ierobežotā eksemplā-
ru skaitā.

Pasūtīt var pa tālruni: 28320454; e-pastā: kaspars.bikse@gmail.com; 
www.pedagogs.lv sadaļā „Kontakti”.

LEKCIJAS, SEMINĀRI, 
KURSI

8. jūnijā
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 9.00–15.00 notiks kursi 
„Speciālās zināšanas bērnu tie-
sību aizsardzības jomā izglītības 
iestādes tehniskajiem darbinie-
kiem” (2. grupa) izglītības iestāžu 
tehniskajiem darbiniekiem.

Strazdumuižas internātvidus-
skolā Braila ielā 24 plkst. 9.00–
17.30 notiks kursi „Pedagoģiskā 
procesa plānošana un vadīšana 
izglītojamajiem ar redzes trau-
cējumiem” (4. grupa) un kursi 
„Tehnoloģijas, t. sk. asistīvās, un 
to sniegtās iespējas speciālo pe-
dagoģisko vajadzību mazināšanai 
mācību procesā izglītojamajiem 
ar redzes traucējumiem” (4. gru-
pa) vispārizglītojošo skolu peda-
gogiem.

Rīgas Juglas vidusskolā Kvēles 
ielā 64 plkst. 10.00 notiks peda-
gogu profesionālās kompetences 
pilnveides kursi (3. nodarbība) 
„Skolēnu pilsoniskās līdzdalības 
sekmēšana audzināšanas proce-
sā” Latvijas valsts simtgadei veltī-
tajā pasākumu ciklā „Pilsoniskās 
līdzdalības un labo darbu mara-
tons”.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 10.00–14.30 notiks kursi 
„Kā panākt veiksmīgu pedagoga 
un vecāku sadarbību” visiem pe-
dagogiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 10.00–17.00 notiks kursi 
„Speciālās zināšanas pedagogiem 
bērnu tiesību aizsardzības jomā” 
(13. grupa) visiem pedagogiem.

9. jūnijā
Strazdumuižas internātvidus-

skolā Braila ielā 24 plkst. 9.00–
17.30 notiks kursi „Pedagoģiskā 
procesa plānošana un vadīšana 
izglītojamajiem ar redzes trau-
cējumiem” (5. grupa) un kursi 
„Tehnoloģijas, t. sk. asistīvās, un 
to sniegtās iespējas speciālo pe-
dagoģisko vajadzību mazināšanai 
mācību procesā izglītojamajiem 
ar redzes traucējumiem” (5. gru-
pa) vispārizglītojošo skolu peda-
gogiem.

Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikumā Nīcgales 
ielā 26 plkst. 10.00 notiks peda-
gogu profesionālās kompetences 
pilnveides kursi (3. nodarbība) 
„Skolēnu pilsoniskās līdzdalības 
sekmēšana audzināšanas proce-
sā” Latvijas valsts simtgadei veltī-
tajā pasākumu ciklā „Pilsoniskās 
līdzdalības un labo darbu mara-
tons”.

12. jūnijā
Latvijas Universitātes Peda-

goģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātē Jūrmalas gatvē 76 notiks 
ASV Dienvidfloridas Universitā-
tes profesores izglītības pētnieces 
Barbaras Krūzas (Dr. Bárbara 
C. Cruz) vieslekcija.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 9.00–15.00 notiks kursi 
„Speciālās zināšanas bērnu tie-
sību aizsardzības jomā izglītības 
iestādes tehniskajiem darbinie-
kiem” (3. grupa) izglītības iestāžu 
tehniskajiem darbiniekiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 10.00–14.30 notiks kursi 
„Vecāku pedagoģiskā kompeten-
ce” visiem pedagogiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 10.00–15.00 notiks kur-
si „Agrīnā pirmsskolas vecuma 
(1,5–3 gadi) bērnu uzvedības psi-
holoģiskie pamati un saskarsme 
ar pirmskolas skolotāju” pirms-
skolas izglītības skolotājiem.

13. jūnijā
RIIMC Kaņiera ielā 15 notiks 

ASV Dienvidfloridas Universitā-
tes profesores izglītības pētnieces 
Barbaras Krūzas vieslekcija Rīgas 
skolu skolotājiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 9.00–16.00 notiks kursi 
„Speciālas zināšanas pedagogiem 
bērnu tiesību aizsardzības jomā” 
(15. grupa) visiem pedagogiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 9.00–16.00 notiks kursi 
„Speciālās zināšanas pedagogiem 
bērnu tiesību aizsardzības jomā” 
(16. grupa) visiem pedagogiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 10.00–14.30 notiks kursi 
„Vecāku pedagoģiskā kompeten-
ce” visiem pedagogiem.

Rīgas 1. speciālajā internātpa-
matskolā–attīstības centrā Ģer-
trūdes ielā 18 plkst. 10.00–16.00 
notiks RIIMC rīkoti kursi „Iz-
glītojamā intelektuālās attīstības 
psiholoģiski pedagoģiskā izvēr-
tēšana periodā no 7 līdz 12 g. v.” 
vispārizglītojošo skolu pedago-
giem.

Rīgas 49. vidusskolā Krišjāņa 
Valdemāra ielā 65 (aktu zālē) 
plkst. 13.00–15.15 notiks RIIMC 
rīkotas lekcijas „Aktīva, uz prak-
tisku darbību un iesaistīšanos 
balstīta mācīšanās” un „Kā nepie-
ļaut skolotāju izdegšanu” visiem 
pedagogiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 13.00–17.30 notiks kursi 
„Pozitīvi risinājumi audzināšanas 
stundās” visiem pedagogiem.

14. jūnijā
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā 

K. Valdemāra ielā 1 plkst. 9.00–
15.20 notiks RIIMC rīkots fo-
rums „Izglītība izaugsmei 2017” 
vispārizglītojošo skolu pedago-
giem.

15. jūnijā
Rīgas 1. speciālajā internātpa-

matskolā–attīstības centrā Ģer-
trūdes ielā 18 plkst. 10.00–16.00 
notiks RIIMC rīkoti kursi „Iz-
glītojamā intelektuālās attīstības 
psiholoģiski pedagoģiskā izvēr-

tēšana periodā no 7 līdz 12 g. v.” 
vispārizglītojošo skolu pedago-
giem.

16. jūnijā
Daugavpils Valsts ģimnāzi-

jā Cietokšņa ielā 33 plkst. 10.00 
notiks pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kursi 
(3. nodarbība) „Skolēnu pilsonis-
kās līdzdalības sekmēšana audzi-
nāšanas procesā” Latvijas valsts 
simtgadei veltītajā pasākumu 
ciklā „Pilsoniskās līdzdalības un 
labo darbu maratons”.

Kara muzeja zālē Smilšu 
ielā 20 Rīgā plkst. 10.00–12.00 
Valsts izglītības satura centrs ai-
cina vispārīgās, profesionālās un 
speciālās izglītības pedagogus, 
kuri strādā ar izglītojamajiem, 
kuriem ir uzvedības problēmas 
gan izglītības iestādē, gan ārpus 
tās, apmeklēt Austrālijas piere-
dzes bagātās pedagoģes Ilonas 
Brūveres publisko lekciju „Sko-
lēnu uzvedība: kā to izprast un 
mainīt?”. Lekcija ir bez maksas, 
un uz to iepriekš nav jāpiesakās.

20. jūnijā
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 13.00–17.30 notiks kursi 
„Pozitīvi risinājumi audzināšanas 
stundās” visiem pedagogiem.

26. jūnijā
Priekuļu vidusskolā Cēsu 

prospektā 46 plkst. 10.00 notiks 
pedagogu profesionālās kompe-
tences pilnveides kursi (3. nodar-
bība) „Skolēnu pilsoniskās līdz-
dalības sekmēšana audzināšanas 
procesā” Latvijas valsts simtgadei 
veltītajā pasākumu ciklā „Pilso-
niskās līdzdalības un labo darbu 
maratons”.

27. jūnijā
Liepājas Raiņa 6. vidussko-

lā Ganību ielā 106 plkst. 10.00 
notiks pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kursi 
(3. nodarbība) „Skolēnu pilsonis-
kās līdzdalības sekmēšana audzi-
nāšanas procesā” Latvijas valsts 
simtgadei veltītajā pasākumu 
ciklā „Pilsoniskās līdzdalības un 
labo darbu maratons”.

MEISTARKLASES
6. un 13. jūnijā
Rīgas Tehniskās universi-

tātes (RTU) Mazajā zālē Kaļķu 
ielā 1 notiks pazīstamās dejotājas, 
horeogrāfes, lektores un pedago-
ģes Vijas Vētras indiešu sakrā-
lās dejas meistarklases. Dalības 
maksa – 5 EUR.

KONCERTS
15. jūnijā
RTU Mazajā zālē Kaļķu ielā 1 

plkst. 19.00 notiks dejotājas, ho-
reogrāfes, lektores un pedagoģes 
Vijas Vētras koncerts „Saknes 
un spārni”, tādējādi svinot vi-
ņas 74 gadu skatuves darba un 
94 gadu dzīves jubileju. Koncertā 
piedalīsies RTU stīgu ansamblis 
„Gaiva”, čelliste Undīne Balode, 
aktrises Raimonda Vazdika un 
Indra Burkovska, kā arī V. Vētras 
audzēkņu grupa „Rituāls”.

Kaspara Bikšes ikgadējās 
skolotāju vasaras nometnes

12., 13., 14. jūnijs – Liepājā;

26., 27., 28. jūnijs – Klaipēdā;

21., 22., 23. augusts – Mežaparkā.

Pieteikšanās: pedagogs.lv (sadaļā „Kontakti”).

Sīkākas ziņas: www.pedagogs.lv sadaļā 
„Nometnes”; 

pa tālruni – 28320454; 
rakstot uz e-pastu 
kaspars.bikse@gmail.com
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Jāņa Klīdzēja Bonifācijs Pā-
vulāns jeb Boņuks, nemiera un 
izzināšanas gars būdams, atkal 
ceļo – dodas ciemos un aicina 
citus. Šoreiz viņš uz skaistu un 
krāšņu grāmatu ir ataicinājis citos 
novados iepazītos bērnu grāmatu 
varoņus, kas pārstāv dažādus lai-
kus un ir tikpat zinātkāri kā pats 
Boņuks, – Annas Brigaderes An-
neli no Zemgales, Ernesta Birz-
nieka-Upīša Pastariņu no Kur-
zemes un Luīzes Pastores Pogu 
no Vidzemes. Jaunā Ilgas Šup-
linskas, Līgas Rundānes, Aelitas 

Īmam i aicynojam gostūs!

Līdz šim nebiju lasījusi e-grā-
matu, jo patīk grāmatu turēt ro-
kās, apsēžoties ērti dīvāna stūrī, 
bet sapratu, ka var būt arī izņē-
mumi, ja saturs ir aizraujošs un 
citādi nav pieejams.

Apgādā „Zvaigzne ABC” ie-
gādājos Brenē Braunas e-grāma-
tu „Nepilnības dāvanas”, kuras 
apakšvirsraksts skan – „Kā pār-
stāt izpatikt citiem un būt tam, 
kas esi”.

Runa nav par egoismu vai 
narcismu, bet autores atziņa ir, 
ka būt pašam un vienlaikus mīlēt 
sevi ir drosmīgākais, ko mēs spē-
jam paveikt. Viņa atklāj, ka katru 
dienu jūtas drosmīga, nobijusies 
un ļoti, ļoti dzīva.

„Būdama pētniece, vēroju 
cilvēku uzvedību, lai identificētu 
un nosauktu vārdā tās trauslās 
saiknes, attiecības un paraugus, 
kas palīdz piešķirt jēgu domām, 
rīcībai un jūtām. Man patīk savs 
darbs. Paraugu medības ir aiz-
raujoša nodarbe, un gandrīz visā 
karjeras laikā centieni ne-redzēt 

GRUOMOTYS AUTORI

ILGA ŠUPLINSKA (dzymuse 1970. godā) – Dr. philol., literaturzynuotneica, 
Rēzeknis Tehnologeju akademejis profesore, kulturys i sabīdryska 
darbineica: „Saglobuot sevī bārnu, kas ļaun byut kusteibā, naīsyunuot gorā. 
Tei ir ari muna breiveibys i pīdzeivuojumu izgaršuošonys sajiuta.”

LĪGA RUNDĀNE (dzymuse 1970. godā) – Mg. sc. sal., dramys terapeite, 
latvīšu volūdys školuotuoja, dzejneica: „Pasaulī nikas nastuov iz vītys, vyss 
mejās; i tu, cylvāks, vari izalaseit – bāduot i plateit rūkys voi maineitīs reizē 
ar pasauli i maineit pasauli ap sevi – golvonais ir ticēt sovai vareibai!”

AELITA ANDREJEVA (dzymuse 1970. godā) – Rēzeknis 5. vydsškolys 
suokumškolys i nūvodvuiceibys školuotuoja: „Nikod naapsastuot pi tuo, kas 
jau padareits, ir juomeklej jauni mierki, kurus nūteikti sasnīgsi, vajag tikai 
tam ticēt!”

LĪNA IVANOVA (dzimusi 1988. gadā) – datorgrafi ķe, bērnu grāmatu autore 
un ilustratore, kā arī veselīga dzīvesveida un fi zisko aktivitāšu entuziaste; 
septiņus gadus dzīvojusi un mācījusies ārzemēs: „Ir jauki pieredzēt pasauli, 
bet vēl jaukāk ir atgriezties mājās! Latvija ir brīnumdaiļa zeme!”

MĀRIS JUSTS (dzims 1964. godā) – Rēzeknis Tehnologeju akademejis foto 
i video cylvāks, i vyss, kas ap tū: „Dzeive ir kai fi lma, ar suokumu i beigom.
Vydā  – kū pats izdūmoj – melodrama vai šausmiņe. Tycu najaušeibai, a na 
likteņam.”

Andrejevas grāmata „Gostūs 
pi Boņuka. Stuosti bārnim par 
Latgolu” ir draugos ar latgalisko 
vērtību – vispirms jau latgaliešu 
valodas – iedzīvināšanu, tāpēc 
lieti noder gan latgaliešiem savā 
novadmācībā, gan citu novadu 
bērniem Latgales iepazīšanai. 
Latgales skolās un Rēzeknes Teh-
noloģiju akadēmijā (RTA) Bo-
ņuka grāmatas atvēršanas svētki 
tika svinēti jau maija sākumā, bet 
uz Rīgu autores to bija atvedušas 
31. maijā – tieši vasaras brīvlaika 
sākumā, lai bērniem ir gan jau-
na lasāmviela, gan jaunas spēles 
(grāmatas pievienotā vērtība), 

gan idejas ceļojumiem pa Latviju. 
Latgaliešu bērnu literatūras vēr-
tības un jaunos Boņuka stāstus 
dzīvīgos tēlos ir ietērpusi māksli-
niece Līna Ivanova.

„Ja gribam, lai mūsu bērni 
runā latgaliski un apzinās latga-
liskās vērtības, mums jābūt ar 
viņiem uz viena viļņa: respektējot 
viņu intereses un pieredzi, mūs-
dienīgi un atraktīvi jāiedzīvina 
latgaliskais – valoda, tradīcijas, 
dzīvesveids,” saka projekta vadī-
tāja un viena no autorēm I. Šup-
linska. To visu piedzīvot izdevās 
arī jaunākiem un vecākiem pre-
zentācijas dalībniekiem Gaismas 

Drosmīga, nobijusies un ļoti, ļoti dzīva
strikti aprobežojās ar manu per-
sonisko dzīvi un tām sīkajām vā-
jībām, ko man labpatika noliegt. 
Viss mainījās 2006. gada novem-
brī, kad „dabūju pa pieri” no šajās 
lappusēs aprakstītā pētījuma. Pir-
mo reizi savā darba mūžā izmisīgi 
vēlējos ne-redzēt sava veikuma re-
zultātu. Tobrīd cītīgi pētīju tādas 
komplicētas emocijas kā kauns, 
bailes un ievainojamība. Manā 
pūrā bija vairāki akadēmiski raks-
ti par kauna tēmu, kauna terapi-
jas programma psihologiem un 
narkologiem, kā arī grāmata par 
kaunu un tā pārvarēšanu „Es do-
māju, ka tā notiek tikai ar mani”. 
Kad intervēju cilvēkus dažādās 
valsts malās – vīriešus un sievie-
tes ar neiedomājami atšķirīgu 
dzīves pieredzi, vecumā no astoņ-
padsmit līdz astoņdesmit septi-
ņiem gadiem –, ieraudzīju jaunus 
pirmparaugus un gribēju uzzināt 
par tiem vairāk. Jā, mēs visi cī-
nāmies ar kaunu un bailēm, ka 
neesam pietiekami labi. Protams, 
daudzi no mums baidās, ka ap-
kārtējie ieraudzīs un iepazīs viņu 
īsto patību. Taču starp šiem mil-

zīgi daudzajiem personiskajiem 
stāstiem gadījās arī pa kādam, kas 
vēstīja par vīriešiem un sievietēm, 
kuri prata dzīvot brīnišķīgu un ie-
dvesmotu dzīvi. Dzirdēju stāstus 
par to, cik svarīgi ir pieņemt savu 
nepilnīgumu un ievainojamību. 
Uzzināju, ka prieku un pateicī-
bu vieno nesaraujama saikne, un 
mācījos saprast, ka tas, kas līdz 
šim šķita pašsaprotams, piemē-

ram, atpūta vai rotaļa, mūsu ve-
selībai ir tikpat svarīgs kā labs uz-
turs un vingrošana. Šie pētījuma 
dalībnieki uzticējās sev un runāja 
par autentiskumu, mīlestību un 
piederības izjūtu man pilnīgi ne-
zināmā veidā. Es gribēju uzskatīt 
šos stāstus par vienotu veselumu, 
tāpēc ņēmu bloknotu un zīmuli 
un uzrakstīju pirmos vārdus, kas 
iešāvās prātā: no visas sirds. To-
brīd vēl neapjautu, ko tieši ar to 
domāju, bet zināju, ka šie stāsti 
vēsta par cilvēkiem, kuri dzīvo un 
mīl no visas sirds. Man bija daudz 
jautājumu par dzīvošanu no visas 
sirds. Ko šādi cilvēki uzskata par 
vērtībām? Kā viņi spēj būt tik sīk-
sti? Kas ir viņu lielākās rūpes, un 
kā viņi risina savas problēmas? Vai 
dzīvot no visas sirds spēj ikviens 
no mums? Kas nepieciešams, lai 
izlolotu to, kas mums ir vajadzīgs? 
Kas tam stāv ceļā?”

Autore norāda, ka zināšanas 
ir svarīgas, bet tikai tad, ja, izzi-
not sevi, nezaudējam laipnību un 
labsirdību. „Dzīvot no visas sirds 
nozīmē ne tikai izkopt zināšanas 
un vairot spēku, bet arī atzīt savu 

trauslumu un ievainojamību. Var-
būt skaudrākā tās dienas mācība 
iezvēla tik spēcīgi, ka paliku bez 
elpas: datu analīze skaidri atklāja, 
ka saviem bērniem nespējam dot 
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pilī; protams, latgaliski saproto-
šajiem bija priekšrocības, savu-
kārt tikai latviski runājošajiem 
brīžiem bija vajadzīgs tulkojums 
vai citāda palīdzība.

Grāmatu finansēja Kultūras 
ministrija programmā „Latvijas 
valsts simtgade” (RTA projekts 
„Latgales kongresam 100”); līdz-
finansētāji – SIA „Latgales druka” 
un Izglītības un zinātnes minis-
trija projektā „Novadmācība”.

Daudzas skolas, kuras ir pie-
dalījušās grāmatas prezentācijā, 
to jau ir saņēmušas, taču pārējiem 
interesentiem ir lūgums rakstīt: 
ilga.suplinska@rta.lv.

  ilze BrinKmaneiK
Tuvojas vasaras brīvlaiks, kad 

daudziem ir dota iespēja izprast, 
cik svarīga ir atpūta, pozitīvas 
emocijas, lai, izjūtot prieku, spētu 
to sniegt arī citiem. Lāsmas Gait-
nieces, dažādos preses izdevu-
mos publicētu ceļojumu aprakstu 
autores, grāmata „Ciemos uz 
vilinošākajām eiropas pilsētām” 
lasītāju ved pa brīnumu un izziņas 
ceļiem. Tā ir iegādājama grāmatnī-
cās „Globuss”.

Strādājot Rietumungārijas 
Universitātē un ungāru studentiem 

Ceļošana tuvina brīnumam
mācot latviešu valodu, brīvajos brī-
žos viņa centusies apceļot tuvākās 
valstis. Ja šogad atvaļinājumā esat 
plānojuši doties uz kādu no Rie-
tumeiropas vai Viduseiropas val-
stīm, tad Lāsmas ieteikumi neļaus 
apmaldīties nepazīstamā pilsētā, 
jo autore piedzīvoto, redzēto un 
izjusto stāsta kā labam draugam. 
Viņa ne tikai apraksta, kāds trans-
ports būs izdevīgāks un cik maksā 
biļetes, bet arī vēsta par vietām, uz 
kurām dodas ne visi ceļotāji.

Piemēram, stāstot par Šveici un 
iecienīto kūrortu – džeza un saules 
galvaspilsētu Montrē, grāmatas 

minekļu nosaukumus u. c. norāda 
oriģinālvalodā, lai lasītājs, ja viņam 
radusies interese, par konkrēto 
vietu vieglāk varētu atrast papildu 
informāciju. Autore par katru vie-
tu sniedz arī interesantus faktus, 
ko citkārt stāstītu gidi.

Lai gan grāmatā nav krāsainu 
attēlu, tā gara acīm ļauj nokļūt arī 
Luksemburgā, Vācijā, Austrijā, 
Slovākijā, Slovēnijā, Ungārijā, Po-
lijā un Zviedrijā. Varbūt izlasītais 
iedvesmos ļauties kustībai, ko ie-
tver atrašanās ceļā, kas sola katru 
notikumu kā brīnumu, jo būs kaut 
kas nebijis un jauns. 

Ielaidiet Boņuka stāstus arī 
pār savu stereotipu slieksni – būs 
tā vērts! 

Dzīvot no visas 
sirds nozīmē ne 

tikai izkopt zināšanas 
un vairot spēku, bet arī 
atzīt savu trauslumu un 
ievainojamību.



autore lasītāju aizved arī uz kūror-
ta vecpilsētu, stāsta par interesan-
tiem muzejiem utt.: „Lielākais un 
vērtīgākais „dārgakmens” noteikti 
ir Šijonas pils, kas pamatoti tiek 
uzskatīta par vienu no visskaistā-
kajām Šveicē. Pils atrodas piecus 
kilometrus uz dienvidaustrumiem 
no kūrorta centra. Turp var nokļūt, 
vai nu ejot kājām pa promenādi, 
vai braucot ar trolejbusu. No Ženē-
vas ezera puses tieši pie pils piestāj 
tūristu kuģītis, tāpēc sezonas laikā 
var braukt arī ar to.”

L. Gaitniece visu aprakstīto 
valstu, pilsētu un arhitektūras pie-

to, kā trūkst mums pašiem. Tas, 
vai ejam pretī dzīvošanai un mīlē-
šanai no visas sirds, ir daudzkārt 
svarīgāks vecāku pienākuma sek-
mīgas izpildes rādītājs nekā viss, 
ko varam mācīties no grāmatām. 
Šis ceļojums vienlīdz lielā mērā ir 
sirds un prāta darbs.”

Grāmatu būtu vēlams izlasīt, 
jo visi kopā veidojam sabiedrī-
bu un varam ietekmēt to, kādas 
morālās un ētiskās vērtības tajā 
dominē. 


