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Ventspils Mūzikas vidusskolas
būvlaukumā iemūrēts vēstījums

FOTO: Juris Presņikovs, http://www.ventspils.lv

Ventspils Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestra grupa ar diriģentu un pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas vadītāju Daini Braunu.

IK DAIGA KĻANSKA
Šā gada 7. septembrī Vents
pils Mūzikas vidusskolas ar kon
certzāles funkciju būvlaukumā
svinīgā pasākumā, piedaloties
Ventspils domes vadībai – domes
priekšsēdētājam Aivaram Lem
bergam, izpilddirektoram Aldim
Ābelem, Ventspils Mūzikas vi

dusskolas direktoram Andrim
Grigalim, skolas audzēkņiem un
Latvijas Nacionālā kultūras cen
tra direktorei Signei Pujātei, ēkas
pamatos ievietoja vēstījumu nā
kamajām paaudzēm.
Vēstījumā bija informāci
ja par Ventspils pilsētu, jaunās
Ventspils Mūzikas vidusskolas
ēkas parametriem un īstenoto

būvniecības tehnoloģiju risināju
miem, mērķis, kādam šī ēka tiek
būvēta, informācija par ēkas ar
hitektu, būvnieku, kā arī par ēkā
uzstādāmo unikālo instrumen
tu – koncertzāles ērģelēm. Līdzās
vēstījumam tika ievietots 7. sep
tembra laikraksta „Ventas Balss”
numurs un šābrīža naudaszīme –
eiro.

Ventspils Mūzikas vidussko
las ar koncertzāles funkciju būv
darbus sāka 2017. gada 8. februā
rī. Jaunās ēkas kopējā platība būs
6883 kvadrātmetru: 76 % ēkas ir
paredzēti skolas vajadzībām, bet
24 % – komerciālo un nekomer
ciālo koncertzāles funkciju īste
nošanai. Ēkas būvniecības darbus
veic pilnsabiedrība „Merks-Ostas

celtnieks”, savukārt būvprojekts
tika izstrādāts arhitekta Dāvi
da Koka (David Cook) pārstā
vētajā arhitektu birojā „Haas
cookzemmrich Studio2050”. Ob
jekta darbu pasūtītājs – Ventspils
pilsētas pašvaldības iestāde „Ko
munālā pārvalde”.
Turpinājums 3. lpp. 
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Atklāts LU un „Microsoft” Inovāciju centrs
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Publicitātes foto

Sāk būvēt jaunas tribīnes Daugavas stadionā

FOTO: Jānis Lācis

Šajā laikrakstā numurā esam publicējuši Daugav
pils Universitātes vadošā pētnieka Ph. D. Pētera Dau
guļa viedokli par latviešu valodas attīstību un nākotni.
Kādēļ šis jautājums patlaban ir kļuvis tik aktuāls kā vēl
nekad iepriekš? Ārvalstu investoru padome Latvijā ir
veikusi savu biedru aptauju un apkopojusi pieprasīju
mu valdībai, nosakot, kurās nozarēs valsts pārvaldei
būtu jānodrošina saziņa angļu valodā, lai atvieglotu
uzņēmējdarbības procesus investoriem Latvijā. Turklāt
Saeimas darba kārtībā ir nonākuši grozījumi Augstsko
lu likumā, paredzot no 56. panta trešās daļas izsvītrot
valodu lietojuma reglamentāciju – ļaujot augstskolām
pašām izvēlēties, kādā valodā runāt. Otrdien valdība
apstiprināja grozījumus sertifikācijas kārtībā zobārst
niecības studentiem no ārvalstīm – tas viņiem pavērs
iespēju iztikt bez valsts valodas zināšanām, ja viņi pēc
studijām plāno atgriezties savā izcelsmes zemē un strā
dāt tur, savukārt tad, ja persona vēlēsies strādāt Latvijā,
valsts valoda būs jāzina augstākajā līmenī.
Taču būtiskāko risku mūsu dzimtajai valodai var
sarūpēt eksperti, kuri patlaban izstrādā jauno izglītības
saturu. Kā citādi lai sauc 18. augusta konferencē Valsts
izglītības satura centra vadītāja Guntara Catlaka pre
zentācijas „Jaunais mācību saturs. Mērķi un līdzekļi”
beigās minēto ieceri valsts pārbaudījumos vērtēt to,
kas ir noderīgs, proti, beidzot 9. klasi, būs jākārto eksā
mens matemātikā un svešvalodā, savukārt latviešu va
loda tiks iekļauta kombinētā eksāmenā kopā ar Latvijas
vēsturi, dabaszinātnēm vai citiem priekšmetiem un
caurviju prasmēm, un daļa pārbaudījuma projekta for
mā notiks mācību gada gaitā. Manuprāt, ar šādu pieeju
mēs jau tīšuprāt skolēnos radīsim apziņu, ka latviešu
valoda ir kas nevērtīgs, kur pietiek ar prasmi izlasīt vien
to, kas ir rakstīts uz žoga, tiesa, arī tur lielais vairums
uzrakstu patlaban jau ir svešā mēlē…
Lai mudinātu aizdomāties par to, ka, samazinot
latviešu valodas lomu izglītībā, valsts pārvaldē, varam
pazaudēt savu būtību, vēlos citēt valodnieka Austra
Graša šovasar „3 × 3” saietā Rūjienā teikto: „Zinu, ka
daudziem Latvijas un latvietības sāk trūkt, kad ir aiz
devušies no tās prom, bet vajadzētu apzināties, ka arī
Latvijā latvietība uz ielām nemētājas un to uzturēt nav
pats par sevi saprotams. Pasaulē esam unikāli ar savu
dzīves filozofiju, kas atklājas tautasdziesmās, un nemaz
nav jādodas rast dzīves jēgu uz Austrumiem. Tāpat ne
vienu vienaldzīgu neatstāj mūsu spēja būt vienotiem
dziesmā, kad pulcējamies uz dziesmu svētkiem. Vis
maz Eslingenē saistībā ar to vēl pēc 70 gadiem latviešus
atceras ar cieņu. Ārvalstu studenti atzīst, ka nav iespē
jams iztulkot viņu dzimtajā valodā latviešu tautasdzies
mā atklāto filozofiju „mana balta māmulīte mani balti
audzināja”, jo tās ir asociācijas, ko saprot tikai latvietis.
Nevienam pasaulē nav vajadzīgi cilvēki, kas pārtapuši
par norvēģi, angli utt.; interesi var radīt vien ar savu
vienreizību. Latvietība uz ielām nemētājas, un valoda
ir viens no instrumentiem, kas atklāj cilvēka būtību.”
Aicinu cienīt un zināt svešvalodas, jo tā ir cilvēka
bagātība, tomēr rūpes par latviešu valodu Latvijā ir
mūsu tautas pašcieņas jautājums.
Lai jaunām atklāsmēm bagāts rudens!

 7. septembrī, uzsākot vērienīgos Daugavas stadiona re
konstrukcijas darbus, svinīgā ceremonijā stadiona pamatos iemū
rēja vēsturisku kapsulu ar kultūras un sporta vērtību vēstījumu.
Pirmo no Daugavas stadiona vērienīgās attīstības posmiem ir plā
nots pabeigt 2018. gada maijā, lai jau 2018. gada 3. jūlijā varētu
sākt simtgadības dziesmu un deju svētku mēģinājumu. Daugavas
stadiona rekonstrukcijai ir arī simboliska nozīme, jo tā tiek reali
zēta Latvijas simtgadībai veltītā projektā.
Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi Daugavas sta
diona teritorijas attīstības stratēģiju, līdz 2022. gadam stadiona
teritorijas uzlabošanai paredzot atvēlēt 50 miljonus eiro. Līdz
2022. gadam stadionu pilnīgi atjaunos un pārveidos – tiks izvei
dotas jaunas papildu tribīnes un izbūvēta virkne jaunu objektu.

34 Rīgas skolās atbalstīs skolēnu individuālo kompetenču attīstību

FOTO: Andris Bērziņš

FOTO: no personiskā arhīva

laikraksta
„Izglītība un Kultūra”
galvenā redaktore

 13. septembrī atklāja Latvijas Universitātes (LU) un „Mic
rosoft” Inovāciju centru – pirmo šāda veida tehnoloģiju inovāciju
platformu Baltijā un Ziemeļeiropā. Centra mērķis ir stiprināt sa
darbību starp IKT nozares, zinātnes, nevalstisko organizāciju un
publiskā sektora partneriem, eksportspējīgu IT risinājumu attīstī
bu un digitālo transformāciju Latvijā.
Centrs darbosies divos pamatvirzienos: inovatīvu starpnozaru
IT projektu īstenošana, fokusējoties uz mākoņdatošanas tehnolo
ģijām, lietu interneta un mākslīgā intelekta risinājumiem, kā arī
IT izglītības popularizēšana un atbalsts jauno speciālistu sagata
vošanai.

 Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra un Rīgas domes
izglītības, kultūras un sporta departamenta 2017. gada 31. augus
tā noslēgto sadarbības līgumu 34 Rīgas skolas šajā mācību gadā
uzsāks īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Atbalsts iz
glītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Tā mērķis ir nodro
šināt izglītības pakalpojumu daudzveidību un inovatīvus atbalsta
pasākumus, kas ir balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību
un ieviešanu skolās, tādējādi uzlabojot skolēnu kompetences, ta
lanta izkopšanu un mācību sasniegumus.
Projekta pirmā kārta tiks īstenota no 2017. gada septembra
līdz 2019. gada maijam. Rīgā projekts tiks īstenots par 4,3 miljo
niem eiro, t. sk. 85 % no summas veido ESF finansējums un 15 % –
valsts budžeta finansējums.

JAUNĀKAJĀ SEPTEMBRA E-ŽURNĀLĀ
„PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA” LASIET:

 „Viršu dārzā” pedagogi meklē ceļus bērnu
potenciāla attīstībai
 Ar 2018. gada 1. janvāri sāksies PII vadītāju
profesionālās darbības vērtēšana

JAUNĀKAJĀ SEPTEMBRA E-ŽURNĀLĀ
„VECĀKIEM” LASIET:

 Par pāreju no 4. uz 5. klasi
 Esmu vērtīgs, es varu pats!
Montesori pedagoģija mājas apstākļos
 Kā būtu, ja būtu. Atbildība par pašreizējo situāciju

SPECIĀLIZDEVUMS „BĒRNU DROŠĪBA SOCIUMĀ
UN VIRTUĀLAJĀ VIDĒ” – RAKSTU IZLASE
PAR BĒRNU FIZISKO UN EMOCIONĀLO DROŠĪBU

 Bērnu psiholoģisko robežu veidošanās
līdz 11 gadu vecumam
 Vecāku atbildība un robežas
 Kā mācīt bērnus rūpēties par savu fizisko drošību
 Kā pasargāt bērnus no draudiem virtuālajā vidē
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Ventspils Mūzikas vidusskolas
būvlaukumā iemūrēts vēstījums
Turpinājums no 1. lpp. 
Ēkas būvniecībai ir atvēlēti
10,9 miljoni eiro Eiropas Savie
nības un valsts finansējuma, t. sk.
9,3 miljoni eiro no Eiropas Re
ģionālās attīstības fonda.
Profesionālās izglītības kom
petences centra (PIKC) „Vents
pils Mūzikas vidusskola” direk
tors Andris Grigalis stāsta, ka jau
nā Ventspils Mūzikas vidusskola
ar koncertzāles funkciju būs ie
guvums ne tikai Ventspilij, bet arī
visai Latvijai. „Ja valstī būs četras
reģionālās koncertzāles, tad gan
pašmāju mūziķiem, gan vies
māksliniekiem paveras plašākas

iespējas koncertēt un klausītā
jiem arī reģionos ir pieejama pro
fesionālā māksla. Turklāt mums
būs akustiskās stabuļu ērģeles,
ko būvē Bonnas uzņēmumā „Jo
hannes Klais Orgelbau”, kas ir
arī jaunās Elbas filharmonijas
Hamburgā ērģeļu meistari. Mēs
savām topošajām ērģelēm par
konsultanti esam aicinājuši izcilo
latviešu ērģelnieci Ivetu Apkal
nu. Mūsdienīgu ērģeļu esamība
pavērs iespējas spēlēt tādu reper
tuāru, kuru līdz šim Latvijā nav
bijis iespējams atskaņot. Turklāt
mūsu skolā jau trešo gadu tiek īs
tenota programma „Ērģeļu spēle”,
ko vada otra slavena ērģelniece

Kristīne Adamaite. Audzēkņi šo
programmu ir atzinīgi novērtē
juši,” ar lepnumu atzīst direktors.
Ventspils Mūzikas vidusskola
viena no pirmajām ieguva PIKC
statusu. Ministru kabineta notei
kumos ir paredzēts, ka vidussko
las posmā minimālais audzēkņu
skaits ir 90, bet kopā ar mūzikas
skolas audzēkņiem – 300. „Mūsu
skolā ir gandrīz 400 audzēkņu,
bet patlaban mēs nevaram uz
ņemt visus gribētājus, jo mācī
bas notiek piecās ēkas – bērni ir
spiesti teoriju apgūt vienā ēkā,
bet instrumenta spēli – citā.
Strādājot vairākās ēkas, ir zudusi
mūsu skolas ģimeniskā kopsajū

ta, tādēļ ļoti gaidām 2019. gada
pavasari, kad ekspluatācijā nodos
jauno skolas ēku. Ja būs labvēlīgi
laikapstākļi, tad līdz ziemas sāku
mam jaunbūvei jau ir jābūt zem
jumta,” stāsta A. Grigalis.
Viena no Ventspils Mūzikas
vidusskolas specializācijas jo
mām ir mūzikas tehnoloģijas,
piemēram, izglītības programmu
„Skaņu operators” jau ir pabei
guši pirmie absolventi, savukārt
tikko ir uzsākta izglītības pro
grammas „Skaņu operators ar
specializāciju skatuves gaismu
iekārtās” īstenošana. Profesionāli
sagatavoti speciālisti ir nepiecie
šami kultūras namiem. „Attīsto

ties jaunām tehnoloģijām, ir sva
rīgi, lai arī mūzikā būtu sagatavo
ti profesionāli speciālisti,” uzsver
direktors.
Runājot par audzēkņu turp
mākajām dzīves gaitām, A. Gri
galis stāsta, ka 70 % absolventu
savu dzīvi saista ar profesionālo
mūziku un turpina studijas ne
tikai Jāzepa Vītola Latvijas Mū
zikas akadēmijā, bet arī ārzemēs,
piemēram, Nīderlandē, Dānijā.
Divi mūsdienu ritma mūzikas
programmas pagājušā gada ab
solventi turpinās mācības Talli
nas Mūzikas akadēmijā, savukārt
skaņu operatori ir sagatavoti dar
ba gaitu sākšanai.

Daugavpils Medicīnas koledžu integrēs DU
IK IK INFORMĀCIJA
12. septembrī valdība atbals
tīja Izglītības un zinātnes minis
trijas (IZM) izstrādāto rīkojuma
projektu, kurā ir paredzēts ar
2018. gada 1. martu Daugavpils
Medicīnas koledžu, tai kļūstot
par aģentūru, integrēt Daugavpils
Universitātē (DU). Tas ļaus efek
tīvi izmantot augstākās izglītības
un zinātnes resursus, paaugstinot
studiju programmu kvalitāti un
stiprinot to sasaisti ar zinātnisko
pētniecību. Tiks sekmēta arī ko
ledžas pašreizējo studiju virzienu

attīstība un jaunu programmu
izveide.
Pašlaik koledža studiju vir
zienā „Veselības aprūpe” īsteno
četras pirmā līmeņa profesionā
lās augstākās izglītības program
mas – „Māszinības”, „Ārstniecī
ba”, „Sociālā aprūpe” un „Sociālā
rehabilitācija”, kā arī arodizglītības
pro
grammas „Māszinības” un
„Bērnu aprūpe”. Koledžas inte
grācija nodrošinās iespēju turpi
n
āt profesionālās izglītības pro
grammu īstenošanu un paplašināt
piedāvāto studiju programmu
klāstu, izmantojot DU sadarbības

ar reģiona darba devējiem iestrā
des. Tādējādi studijas tiks sasais
tītas ar zinātni un inovācijām,
vienlaikus nodrošinot studējošo
skaita pieaugumu un arī ārvalstu
studentu piesaisti.
DU koledžai lietojumā nodo
tos nekustamos īpašumus izman
tos turpmākai izglītības funkciju
nodrošināšanai. Koledžas integrā
cija neskar izglītojamo tiesības uz
izglītību, aģentūra turpinās īstenot
koledžas izglītības programmas
un pārņems izglītojamos, darbi
niekus un pedagoģisko personālu.
DU mērķis ir kļūt par akadē

miskajās tradīcijās balstītu mūs
dienīgu un konkurētspējīgu stu
diju, zinātnes un inovāciju centru.
Stiprinot DU kā Latgales reģiona
studiju, zinātnes un inovāciju
centru, kurā integrēti tiek piedā
vāti visi izglītības līmeņi, to vidū
profesionālā izglītība un pirmā
līmeņa profesionālā augstākā iz
glītība, tiks nodrošināts daudzpu
sīgs, reģiona attīstības vajadzībām
atbilstīgs izglītības piedāvājums
efektīvi pārvaldītā institucionālā
struktūrā.
Ekonomiskās attīstības stimu
lēšanai IZM valsts augstskolām ir

izvirzījusi uzdevumu veidot ie
spējami plašu zināšanu bāzi visās
zinātņu nozarēs, fokusējot pētnie
cību tajās jomās, kurām ir vislielā
kais attīstības potenciāls. Šā mēr
ķa īstenošanai augstskolas piesais
ta resursus no dažādiem avotiem
un sadarbojas ar citām augstākās
izglītības institūcijām.
Valdībā apstiprināto rīkojuma
projektu „Par Daugavpils Medi
cīnas koledžas reorganizāciju”
var iepazīt valdības mājaslapā:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?
pid=40435496&mode=mk&da
te=2017-09-12.

Latvija uzrāda pozitīvas tendences
OECD dalībvalstu izglītības rādītāju pārskatā
IK IK INFORMĀCIJA
12. septembrī Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organi
zācija (Organisation for Economic
Co-operation and Development –
OECD) publicēja ikgadējo pār
skatu par izglītību „Education at
a Glance 2017”. Jaunajā pārskatā
ir secināts, ka Latvijas izglītības
sistēmā uzsāktie un notiekošie
pārmaiņu procesi atbilst laikme
ta izaicinājumiem, kā arī Latvijas
izglītības attīstības pamatnostād
nēs 2014.–2020. gadam definēta
jam mērķim veidot kvalitatīvu un
iekļaujošu izglītību personības
attīstībai, cilvēku labklājībai un
ilgtspējīgai valsts izaugsmei.
Dažādi Latvijas izglītības sis
tēmas rādītāji un sasniegtie re
zultāti tiek salīdzināti ar pārējo

34 OECD dalībvalstu un vairā
ku organizācijas partnervalstu
datiem. Pozitīvi ir vērtējama
lielā to iedzīvotāju proporcija,
kuriem ir pabeigta vidējā izglī
tība, – gandrīz 90 % pieaugušo,
kas ir par 10 procentpunktiem
virs OECD vidējā 80 % rādītāja.
Pārskata dati liecina arī, ka Lat
vijā starp OECD valstīm ir bijis
visaugstākais pieaugums aug
stāko izglītību ieguvušo jaunie
šu skaita proporcijā – no 22 %
2005. gadā līdz 42 % 2016. gadā.
Raksturojot augstākās izglītības
internacionalizāciju kā vienu
no Latvijas izglītības politi
kas prioritātēm, ir secināts, ka
2015. gadā Latvijas augstākās
izglītības sistēmā bija apmēram
5000 ārzemju studentu, kas ir
6 % no visiem studējošajiem.

Tas pārsniedz ārzemju studen
tu proporciju Igaunijā (5 %) un
Lietuvā (4 %) un atbilst vidējiem
rādītājiem OECD valstīs. Latvija
sekmīgi īsteno ārzemju studentu
piesaisti, ko apliecina fakts, ka
tikai trijos gados – no 2013. līdz
2015. gadam – ārzemju studentu
skaits pieauga gandrīz par 50 %,
kas ir viens no augstākajiem pie
auguma rādītājiem starp OECD
dalībvalstīm un partnervalstīm.
Pārskatā ir minēts, ka Latvi
ja, Igaunija, Somija, Lietuva un
Zviedrija ir valstis, kurās skolēni
sākumskolas gaitas sāk septi
ņu gadu vecumā, kas ir vēlākais
skolas uzsākšanas vecums starp
OECD dalībvalstīm un partner
valstīm. Tādējādi pirmsskolas
izglītības programmas Latvijā
ilgst salīdzinoši vairāk gadu nekā

citās valstīs, un tas izskaidro fak
tu, kāpēc Latvijas izdevumi par
pirmsskolas izglītību procentos
no IKP ir vieni no augstākajiem,
proti, 0,9 %. Tas ir ceturtais aug
stākais ieguldījums starp visām
OECD dalībvalstīm, atrodoties
ievērojami virs OECD un Eiropas
Savienības vidējā rādītāja, kas,
savukārt, ir 0,6 %.
Pārskats liecina arī, ka aizvien
vairāk studentu Latvijā izvēlas
iegūt augstāko izglītību dabaszi
nātnēs, tehnoloģijās, inženierzi
nātnēs un matemātikā (tā dēvēta
jās STEM jomās), tomēr, salīdzi
not ar vidējiem rādītājiem OECD
dalībvalstīs (25 %), Latvijā to
pieaugušo skaits, kuri ir ieguvuši
augstāko izglītību kādā no STEM
jomām, ir mazāks – 22 %. Lietu
vā šis rādītājs ir 29 %, savukārt

Igaunijā – 30 %. Tiek secināts, ka
līdzšinējais STEM jomu popula
rizēšanas darbs ir veiksmīgs un
jāturpina.
Latvijas dalība OECD izglītī
bas indikatoru programmā INES
(Indicators of Education Systems)
notiek Eiropas Sociālā fonda pro
jekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība
starptautiskos izglītības pētīju
mos” ietvaros.
Ziņojuma datu izlase par
Latviju latviešu valodā ir lasāma
šeit: http://www.izm.gov.lv/images/OECD/EAG2017_CN_LVA_
DATU_IZLASE.pdf. Vairāk in
formācijas par izglītības pārskatu
„Education at a Glance” un pie
eju visiem indikatoriem (angļu
valodā) meklējiet www.oecd.org/
education/education-at-a-glance-19991487.htm.
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Skolu direktoru lielākais izaicinājums –
sadarbība un pedagogu trūkums
filozofija bija uzlabot situāciju lau
ku skolu skolotājiem, kuri iepriekš
bija sliktākā pozīcijā. Tas, vai dzīvē
ir īstenojušies cerētie uzlabojumi,
ir jāvaicā lauku skolu direktoriem.

IK DAIGA KĻANSKA
Pirms jaunā mācību gada
sākuma uz sarunu aicināju Lat
vijas Izglītības vadītāju asociāci
jas (LIVA) prezidentu Siguldas
Valsts ģimnāzijas direktoru Dr. sc.
admin. Rūdolfu Kalvānu, lai iezī
mētu tos izaicinājumus, ar kuriem
patlaban ir un tuvākajos gados būs
jāsaskaras Latvijas izglītības ie
stāžu vadītājiem, un risinājumus,
kādus rast.
Arī pirms šā mācību gada sākuma daudzu izglītības iestāžu
vadītāji meklēja dažādu mācību
priekšmetu skolotājus. Jaunākā
OECD pētījuma dati liecina, ka
Latvijā puse skolotāju ir 50 gadus
veci un vecāki. Kas ilgtermiņā
būtu jādara, lai Latvijas skolās
netrūktu skolotāju?
Jāatzīst, ka skolu direktori var
tikt galā ar visiem citiem izaicinā
jumiem, bet vienīgais dramatiskā
kais aspekts ir pedagogu trūkums,
tas, kā viņus piesaistīt. Visvairāk
trūkst ķīmijas, fizikas, bioloģijas
skolotāju – tā ir katastrofa. Pat
laban esmu sagatavojis LIVA po
zīciju ar diviem variantiem, kā
skolām piesaistīt pedagogus. Ar
šo piedāvājumu vispirms došos uz
diskusiju pie Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) Izglītības de
partamenta direktores vietnieces
pedagogu un pieaugušo izglītības
jomā Baibas Bašķeres, kura patla
ban strādā ar jaunu regulējumu,
kurā tiks noteikta nepieciešamā
kvalifikācija pedagogiem. Patlaban
IZM ir izveidota darba grupa, kas
diskutē par iesniegtajiem priekš
likumiem. Es vēlētos piedāvāt
savdabīgu priekšrocību ķīmijas,
fizikas, bioloģijas profesionāļiem
atļaut strādāt skolā bez pedago
ģiskās izglītības. Ceru, ka par to
varēs diskutēt, lai gan saprotu, ka
šāds priekšlikums tiks uzreiz no
raidīts. Lai mēs skolās varētu dabūt
STEM skolotājus, šiem cilvēkiem
ir būtiski jāatvieglo nosacījumi,
piemēram, pabeidzot daudz ma
zāka apjoma kursus, nekā tas ir
patlaban, kad divus gadus ir jāstu
dē pedagoģija, lai iegūtu tiesības
mācīt skolēnus. Kolēģi ir pauduši
atbalstu šiem priekšlikumiem, bet
to, kā šo jautājumu risinās juridiski
un politiski, redzēsim. Diemžēl, jā
atzīst, lielas cerības es neloloju.
Vai pašreizējais pedagogu atalgojums ir konkurētspējīgs, lai
piesaistītu ķīmijas, fizikas, bioloģijas nozares profesionāļus?
Ir jāievēro vairāki apstākļi,
proti, kvalifikācijas ierobežojumi,
ģeogrāfiskā atrašanās vieta un sko
las lielums. Lielajās Rīgas, Pierīgas
skolās arī atalgojums ir augstāks,
lauku skolās situācija nav tik ce
rīga, tur atliek gaidīt ekonom
ģeogrāfa Jāņa Turlaja piedāvāto
optimizācijas plānu īstenošanos
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LIVA prezidents Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs
Kalvāns stāsta, ka direktori pagaidām vēl nedalās pieredzē par
personāla, juridiskajiem un stratēģiskajiem jautājumiem, taču
tas ir ļoti, ļoti nepieciešams.
dzīvē – tajos ir paredzēts vidussko
las koncentrēt reģionu centros, kur
būs lielākas iespējas nodrošināt
pedagogus ar pilnu darba slodzi
un atbilstīgu atalgojumu. Kad tas
būs? Pagaidām mazai skolai atrast
fizikas, ķīmijas vai bioloģijas sko
lotāju pāris stundām nedēļā ir maz
izredžu, jo pat man ar lielām grūtī
bām izdodas atrast šos skolotājus.
Vēl jau ir jārēķinās arī ar faktu,
ka jaunie speciālisti nebūt nealkst
mācīt skolēnus, viņi labāk izvēlas
darbu Cietvielu fizikas institūtā.
Ko šajā situācijā var palīdzēt
izglītības programma „Iespējamā
misija”?
Tas nav risinājums, jo viņu pie
dāvāto skolotāju skaits ir niecīgs.
Mēs arī pieteicāmies, bet mums
atbildēja, ka bijuši vien divi fiziķi,
ko skolām piedāvāt. „Iespējamās
misijas” praksi nedrīkst vispārināt
uz visu izglītības sistēmu. Viņu sa
gatavoto skolotāju skaits attiecībā
pret tiem tūkstošiem pedagogu,
kas ir valstī, neko nepalīdz. Man
nav datu, bet kolēģi atzīst, ka dau
dzi „Iespējamās misijas” skolotāji
pēc diviem gadiem, kad beidzas
piemaksa pie algas, aiziet no sko
las. Protams, ir atsevišķi skolotāji,
kuri paliek skolā un turpina veik

smīgi strādāt. Risinājums būtu, ja
„Iespējamā misija” augtu kvanti
tatīvi, bet viņiem, visticamāk, tāda
mērķa nav, tāpēc ka tas tomēr ir
biznesa projekts. Šaubos, vai viņi
jebkad vienā gadā skolām varēs
piedāvāt 45 fizikas skolotājus.
Vai pērn īstenotā un šovasar pilnveidotā pedagogu darba
samaksas reforma ir motivējusi
skolotājus darbam skolā vai arī
veicinājusi pieņemt lēmumu par
cita darba iespējām?
Ir dažādi. Ir reģioni, kur refor
mas rezultātā koeficienti nodarīja
vairāk pāri, un ir reģioni, kur kāds
nedaudz ieguva. Viss ir atkarīgs
no tā, kam šo jautājumu uzdod.
Siguldas novada pedagogu algas
nedaudz palielinājās, un algu re
formas dēļ skolotāji darbu nav
pametuši; pajautāsiet Rīgas Valsts
3. ģimnāzijas direktoram Andrim
Priekulim, saņemsiet pretēju atbil
di. Rīgas skolotāji zaudēja, bet es,
nezinot nianses, nevaru to komen
tēt. Reforma nav nodrošinājusi
viendabīgus uzlabojumus darba
samaksā pilnīgi visiem pedago
giem: tiem, kuriem bija zemāks
atalgojums, ir uzlabojumi, tiem,
kam bija augstāks atalgojums, pēc
reformas tas ir zemāks. Reformas

Kā skolu direktori vērtē pirmos priekšlikumus skolu tīklu sakārtošanai?
Uz LIVA valdes sēdi bijām uz
aicinājuši J. Turlaju, kurš iepazīsti
nāja ar pētījuma datiem. Valdē ir
pārstāvēti gan pilsētu, gan lauku
skolu direktori. Domāju, ka viņi
priekšlikumus uztvēra ar izprat
ni. Valdes sēde bija labs formāts,
salīdzinot ar lielām konferencēm,
semināriem, – J. Turlajam bija ie
spēja izskaidrot dažādas nianses,
skolu direktori varēja uzdod ak
tuālos jautājumus. Svarīga ir kva
litatīva informācija no pirmavota.
Kad kolēģiem vaicāju, vai LIVA
konceptuāli atbalsta skolu tīkla sa
kārtošanu, saņēmu atbildi „jā”. Mēs
atbalstām, ka skolu tīkls ir jākārto
un vidusskolas ir jākoncentrē re
ģionālajos centros ar noteiktu sko
lēnu skaitu, paturot prātā, ka Satik
smes ministrija (SM) un Vides aiz
sardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM) ir atbildīgas
par ceļu infrastruktūru. J. Turlajs
stāstīja, ka viņam ir VAS „Latvijas
valsts ceļi” dots darba uzdevums
izstrādāt prioritāro ceļu tīklu. Mēs
ticam J. Turlaja stāstītajiem piemē
riem par tām pašvaldībām, kurās
skolu tīkls jau ir sakārtots un ir
pozitīvi ieguvumi. Mēs piekrītam,
ka ar autobusu nav jābrauc pēc
katra bērna uz visnomaļāko vietu,
kā tas patlaban notiek atsevišķās
pašvaldībās. Kad pētījums par op
timālā vispārējās izglītības iestāžu
tīkla modeļa izveidi Latvijā tiks
pabeigts, IZM sadarbībā ar SM
un VARAM ir strauji jāvirzās uz
priekšu, un, protams, arī reģionālā
reforma ir svarīga.
Kāda veida atbalsta patlaban
pietrūkst skolu direktoriem, lai
viņi varētu gudri un veiksmīgi vadīt skolas?
Domāju, ka skolu direktoriem
ir nepieciešams jauns formāts, lai
viņi varētu dalīties pieredzē. Šau
bos, vai ir lietderīgi organizēt kār
tējos kursus.
Patlaban jau ir pozitīva pieredze – ir izveidots brīvprātīgais
skolu tīkls, kurā skolu komandas
dalās veiksmes stāstos, diskutē,
meklē labākos risinājumus mācību procesa pilnveidei, izglītības
kvalitātes vērtēšanai utt.
Tā ir ļoti laba piezīme, taču
brīvprātīgajā skolu tīklā ir runa
par mācību procesu, tur ir pasāku
ma moderators, skolu komandas,
bet galvenās tēmas nav līderība,
vadība, prasme risināt konfliktus
un citi direktoram ļoti svarīgi jau
tājumi, kas ne vienmēr ir ērti pub
liskām sarunām, tāpēc ka katrs di
rektors gādā par savas skolas tēlu.

Viens ir tas, ka pie direktoriem at
nāk kāds ietekmīgs uzņēmējs, or
ganizācijas vadītājs, kurš stāsta, kā
vajadzētu darīt. Bet tas neder, būtu
labi, ja mēs viens otram varētu
stāstīt savus pieredzes stāstus, taču
diemžēl direktori nav tik atvērti, lai
tā rīkotos.
Patlaban Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) jau ir
novērtējis 28 izglītības iestāžu
vadītāju profesionālo darbību.
Varbūt augstāk novērtētie direktori varētu būt tie, kuri dalās savā
pieredzē?
Iespējams, tā tas varētu būt, bet
izvērtēto direktoru skaits vēl ir ne
liels. Manuprāt, to ir grūti paveikt
arī mūsu mentalitātes dēļ – mums
nav ierasts, ka kolēģi, kas ieņem
līdzvērtīgus amatus, māca viens
otru. Mums patlaban populārs ir
modelis, ka izglītības iestāžu di
rektorus izglīto uzņēmēji no „Pri
cewaterhouseCoopers”, „Radošu
ma pils” utt. Lai cik liela būtu mana
cieņa pret šiem uzņēmējiem, viņi
nespēj iedot to stāstu, kurš ir va
jadzīgs skolas direktoram, jo viņi
nevada skolu un nezina konkrētus
piemērus. To var iedot tikai cits
skolas vadītājs, kurš pats tā dara
un zina, kas izdodas un kas – ne.
Vispārīgus teorētiskus padomus
organizāciju vadībai mēs visi esam
mācījušies un zinām, bet mums
jau ir svarīgas nianses no praktis
kās pieredzes. Piemēram, pedagogi
dalās viens ar otru savā pieredzē,
un tā jau ir pašsaprotama prakse.
Direktori pagaidām vēl nedalās
pieredzē par personāla, juridiska
jiem un stratēģiskajiem jautāju
miem. Tas ir ļoti, ļoti nepieciešams.
Arī LIVA mēģināsim meklēt kādus
risinājumus, lai skolu direktoriem
piedāvātu pilnveides iespējas skol
vadības jomā. Ar IKVD vadītāju
Initu Juhņēviču mums ir izcila sa
darbība, un centīsimies kopīgi rast
kādu jaunu piedāvājumu direktoru
profesionālās darbības pilnveidei.
Vai pats vadāt arī mācību
stundas?
Nē, un nekautrējos paust vie
dokli, ka vidēju un lielu skolu di
rektoriem nevajag vadīt mācību
stundas. Es ne pārāk bieži ieeju
kolēģu stundās, dažādos formātos
sazinos ar skolēniem un uzklausu
viņu viedokli par mācību procesu.
Manuprāt, mācību procesa kva
litatīva organizēšana ir direktora
vietnieka kompetencē. Viņš ir gal
venais direktora atbalsts mācību
metodiskajā jomā, kur lielas skolas
direktora kompetence varētu ne
būt tik pamatīga, kā tas, piemēram,
ir Liepājas Raiņa 6. vidusskolas di
rektoram Kārlim Strautiņam. Visu
cieņu viņa aizrautībai un sasnie
gumiem! Lielā skolā, kur ir vairāk
par 500 skolēniem, direktors nevar
vienlīdz izcili vadīt skolu un saga
tavot mācību stundas – viens vai
otrs būs cietēji.
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Par dažādām dienām,
tētiem un dzīves svinēšanu
Tieši tēti ir tie,
kuri draiskulīgās
rotaļās vai nopietnos
darbos vislabāk ļauj
saviem bērniem
būt uzņēmīgiem,
drosmīgiem,
neatlaidīgiem un pat
mudina tādiem būt.
Tā aug cilvēki, kas
drosmīgi radīs un
īstenos jaunas idejas un
veidos labāku savu un
visas Latvijas dzīvi.
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Aija Tūna iesaka: „26. septembris esot „Uzraksti mīļu zīmīti!” diena. Tai vēl varam paspēt sagatavoties, iesakot vecākiem, cik lieliski
būtu uz bērna spilvena, vannasistabas izlietnes malas vai kopā ar
pusdienu kastīti skolas somā ielikt nelielu tādos vai citādos vārdos
izteiktu atgādinājumu „Lai vai kā – es tevi mīlu!”, un mudinot visu
lielumu bērnus ar šādu kaut kur ieslēptu zīmīti pateikt saviem tuviniekiem, cik nozīmīgi viņi patiesībā ir.”

IK AIJA TŪNA
Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”
Kad ikgadējā Zinību diena aiz
muguras, ir vērts padomāt, kādas
ir jūsu attiecības ar ikdienu. Tā
garlaiko, nomierina vai rada sta
bilitātes izjūtu? Un kas ir tas, kas
iedvesmo, sniedz jaunas idejas un
impulsus? Un vai šis „kaut kas”
nāk no ārpuses vai arī ir (var būt)
pašu radīts? Vai abas puses ir ve
selīgā un priecīgā līdzsvarā, ļaujot
justies par daļu no kā lielāka un
apzināties savu spēju ietekmēt
notiekošo?
Droši vien arī tāpēc, lai pada
rītu ikdienu krāsaināku, lai iesie
tu svarīgu lietu atcerēšanās mez
gliņus mūsu steidzīgajā ikdienā
un lai palīdzētu apņemties kaut
ko mainīt vai veidot no jauna, ir
izdomātas dažādas īpašās dienas.
Nopietnākas un nenopietnākas
tās var atrast dažādos topos, un,
gan katrs indivīds pēc iespējas
un vajadzības, gan visi kopā vie

nojoties, mēs izvēlamies, ko celt
priekšplānā un svinēt.
Kāds no šiem kalendāriem
iesaka, piemēram, ka pirmdiena,
11. septembris, varētu būt „Saklāj
savu gultu!” diena, pamatojot,
cik labs sākums apņemšanās, se
vis un apkārtnes sakārtošanas un
reālu mērķu sasniegšanas dienai

veiktais
 Nupat
pētījums liecina

arī, ka mūsdienu
tēti biežāk samīļo,
biežāk atvainojas, ja
ir rīkojušies netaisnīgi,
biežāk vakarā noliek
gulēt un citādi sniedz
emocionālu un
praktisku atbalstu
saviem bērniem.

un nedēļai varētu būt šāda jautra
atzīme kalendārā. 6. septembris
ir „Palasi grāmatu!” diena, un tās
aprakstā ir sniegti vienkārši ie
teikumi, kā šo dienu svinēt. Tieši
tā – svinēt, jo bibliotēkas apmek
lējums, arī jaunā mācību gada
mācību grāmatu saņemšanai, var
kļūt par priekpilnu svinēšanu.
Viss ir atkarīgs no uzstādījuma
un iesaistīto pušu vienošanās.
Tāds sirsnīgs līdzsvars starp
esošu iespēju un pašu radītu satu
ru Latvijā ir Tēva dienas tradīcijas
veidošana, ko jau vairākus gadus
attīsta Latvijas vecāku organizāci
ja „Mammamuntetiem.lv”. Šogad
tā ir aizsākusi iedvesmas fotosie
nas „100 tēti Latvijai. Gaišas do
mas un stiprinoši vārdi no tēta tē
tim” veidošanu, ko lieliski varam
pārņemt un attīstīt tālāk katrs
savā skolā, novadā. Fotosienas
veidošanas mērķis ir ikvienam
tētim Latvijā sniegt atbalstu un
iedrošinājumu kļūt vēl labākam,
vēl tuvākam, vēl nozīmīgākam
savu bērnu dzīvē. Jau pašlaik
vietnē www.tevadiena.lv* vairāk
nekā 15 tēti stāsta, kāpēc katram
no viņiem patīk būt tētim; tur ir
atrodama gan portretu galerija,
gan sirsnīgi vārdi un pašu atras
tas atziņas. Nupat veiktais pētī
jums liecina arī, ka mūsdienu tēti
biežāk samīļo, biežāk atvainojas,
ja ir rīkojušies netaisnīgi, bie
žāk vakarā noliek gulēt un citādi
sniedz emocionālu un praktisku
atbalstu saviem bērniem. Laba
ziņa, vai ne?
Par to, kā saskatīt un atbalstīt
tētu interesi par saviem bērniem
un izmantot viņu vēlmi iesaistī
ties, joprojām ir jādomā arī sko
lās. Likās jau, ka tas – uzrunāt
vecākus ar vārdu „mammas” – ir
vecs joks, bet izrādās, ka nav, jo
arī šogad kādā skolā kādas lielis
kas skolotājas prasmīgi veidotajā
pirmajā stundā, kurā piedalījās
krietns pulciņš tētu, skolotāja tei

ca: „Mīļās mammas, jūs mums
esat ļoti vajadzīgas!” „Tad jau
tēti var iet prom,” lai saglābtu si
tuāciju, kā pa jokam teica viens
no tētiem un, protams, palika.
Zinām jau, ka viņa tā nedomāja,
bet laikam ir pienācis laiks domāt
un pieradināt sevi pie tā, ka mūs
dienu jaunie tēti tiešām visās no
zīmēs ir tuvāki saviem bērniem,
nekā tas bija agrāk, un, ja kāds vēl
mulst, tad viņam ir jāpalīdz. Arī
skolā. Arī – vienkārši nesaucot
viņus par mammām.
Arī plašāk domājot – tēti ir
ļoti nozīmīgi, jo no viņiem lielā
mērā ir atkarīgs, kāda būs mūsu
valsts šodiena un nākotne. Viņu
darbība un viņu attieksme ie
tekmē mūsu ikdienu. Ir vismaz
trīs aspekti, kuros tēta loma ir jo
īpaši nozīmīga. Vispirms – tieši
tēti ir tie, kuri draiskulīgās rota
ļās vai nopietnos darbos vislabāk
ļauj saviem bērniem būt uzņēmī
giem, drosmīgiem, neatlaidīgiem
un pat mudina tādiem būt. Tā
aug cilvēki, kas drosmīgi radīs
un īstenos jaunas idejas un vei
dos labāku savu un visas Latvi
jas dzīvi. Otrkārt, tēti ir tie, kuri
var paņemt līdzi pārgājienā vai
uz pleca svētku parādes laikā ne
vien savu, bet arī kaimiņu bērnu
vai klasesbiedru, kurš tur citādi
nenokļūtu. Tā tēti māca līdzcie
tību, komandas pieeju un palīdz
mūsu nākotnes sabiedrībai būt
iekļaujošākai un taisnīgākai. Un,
visbeidzot, tēti var izņemt mam
mām no rokām ikdienas rūpes,
lai arī viņas var vairāk parota
ļāties kopā ar bērniem. Tad vis
apkārt būs vēl vairāk smaidu un
labestības, un tad jau arī darbi ies
no rokas un būs visu veidu panā
kumi.
Skola tik ļoti var palīdzēt ie
drošināt un radīt apstākļus, lai
ikviens tētis varētu būt sabied
rībā pazīstams tētis – vispirms
tajā sabiedrībā, kas viņa bērnam
ir vissvarīgākā. Tie ir bērnudār
za grupas biedri, klasesbiedri,
vienaudži. Radiet tētiem iespēju
iesaistīties klases un skolas dzīvē,
lai citi bērni viņus pazīst, lai paša
bērns ar tēti var lepoties! Ieguvēji
būs visi, un arī skolas mācību un
audzināšanas uzdevumi netiks
atstāti novārtā. Tēti ir labu labie
stāstnieki – ja vien notic, ka viņu
stāstītais ir vajadzīgs.
Atcerieties par šo, plānojot
pirmās šārudens tikšanās ar vecā
kiem! Atrodiet iedvesmojošus ci
tātus no pašu cilvēku, ne dzejnie
ku teiktā! Plānojiet gada laikā –
un katram atradīsies stunda vai
divas, lai kaut ko darītu sava bēr
na un viņa sabiedrības labā. Kopā

ar skolēniem izdomājiet, kādas
galerijas un stāstu krājumus viņi
varētu veidot, lai pārsteigtu savus
vecākus. Un otrādi.
Un vēl viena pasaulē noskatī
ta ideja jaunajam mācību gadam.
Kādas skolas skolotāju istabā
redzēju pašu veidotu plakātu ar
kārtējo alfabēta spēli, tikai šoreiz
tā saucās „Mūsu bērni ir” un pretī
katram burtam bija kaut kas labs
par skolēniem un ideja, ko ar to
varam darīt, piemēram, A – aiz
rautīgi, radiet iespēju izpausties
un iedziļināties; B – bērnišķīgi,
ļaujiet tādiem būt; D – droši, at
tīstiet šo īpašību arī mācīšanās
situācijās; J – jūtīgi, jāizturas
taisnīgi. Tā varam turpināt; kat
ram, iespējams, būs savs alfabēts,
bet kopumā būsim domājuši par
pašu svarīgāko – kā vislabāk palī
dzēt bērniem augt.

Radiet tētiem
iespēju iesaistīties
klases un skolas dzīvē,
lai citi bērni viņus
pazīst, lai paša bērns
ar tēti var lepoties!
Ieguvēji būs visi, un
arī skolas mācību
un audzināšanas
uzdevumi netiks atstāti
novārtā. Tēti ir labu
labie stāstnieki – ja vien
notic, ka viņu stāstītais
ir vajadzīgs.



Atgriežoties pie dažādajām
dienām – 26. septembris esot
„Uzraksti mīļu zīmīti!” diena. Tai
vēl varam paspēt sagatavoties, ie
sakot vecākiem, cik lieliski būtu
uz bērna spilvena, vannasistabas
izlietnes malas vai kopā ar pus
dienu kastīti skolas somā ielikt
nelielu tādos vai citādos vārdos
izteiktu atgādinājumu „Lai vai
kā – es tevi mīlu!”, un mudinot
visu lielumu bērnus ar šādu kaut
kur ieslēptu zīmīti pateikt saviem
tuviniekiem, cik nozīmīgi viņi
patiesībā ir. Iedvesmai var pār
lasīt pirms krietna laika izdoto
H. Džeksona-Brauna (H. Jackson-Brown) grāmatiņu „P. S. Es
tevi mīlu”. Hm, ja, iespējams, to
jūs būsiet atraduši „Palasi grāma
tu!” dienā. Tā dienu pa dienai lai
svinam dzīvi!

*
http://www.mammamuntetiem.lv/category/svetki/teva-diena/100teti-latvijai
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Izglītība vienā valodā
IK PĒTERIS DAUGULIS
Ph. D., Daugavpils Universitātes
vadošais pētnieks
Šā raksta mērķis ir latviešu
izglītības sabiedrībā veicināt dis
kusiju par latviešu valodas attīs
tību un nākotni. Galvenais rakstā
izteiktais priekšlikums – Latvijas
skolās ir jāpārtrauc mācīt un iz
mantot jebkādas svešvalodas.
Latviešu bērnu un jauniešu kom
petence svešvalodās ir jāuzskata
par negatīvu iezīmi.

Notiek latviešu valodas
pakļaušanās angļu un
krievu valodas ietekmei

Jebkura vēsturiski izolēti iz
veidojusies cilvēku kopiena (tau
ta) izmanto savu verbālās sazi
nāšanās kodu – valodu – svarīgu
instrumentu gan iekšējām, gan
ārējām vajadzībām. Valoda tiek
izmantota kā ierocis, lai konku
rētu ar citām tautām, paplašinātu
tautas ietekmi un resursus.

Izglītība Latvijas
skolās ir
deformēta angļu un
krievu valodas virzienā.
Latvijas izglītības
sistēmā svarīgu – ja ne
galveno – lomu spēlē
indivīdi ar interesi un
pieredzi svešvalodu un
svešu kultūru produktu
uzspiešanā.



Aktīvas un konkurētspējīgas
tautas nepārtraukti attīsta un
optimizē savu valodu, atklāti un
slēpti uzspiež savu valodu, savas
valodas un kultūras produktus
konkurentiem, mazākas nozīmes
tautām un citu tautu kopienām
savu valstu teritorijās. Dominē
jošās tautas panāk savu valodu
pieņemšanu par starptautiskās
saziņas, zinātnes valodām. Savas
valodas un tās produktu uzspie
šana citām tautām tiek uzskatīta
par panākumu starptautiskajā
un starpcivilizāciju konkurencē.
Tas ir arī ekonomiski izdevīgi, jo
palielinās šo produktu tirgus, pie
prasījums un patēriņš.
Valodas kā tās lietotāju ner
vu sistēmas iezīmes – smadzeņu
šūnu satura un savienojumu –
saglabāšana un izplatība ir re
zultāts, kas bioloģiskā svarīguma
ziņā atpaliek tikai no ģenētiskā
materiāla izplatības.
Pasaules angļu kopiena ir
panākusi angļu valodas domi
nēšanu visās svarīgākajās jomās,
ieskaitot zinātni, inženierzināt

nes u. c. Tādas valstis kā ASV un
Kanāda izmanto angļu valodas
izplatību zemāko sociālo slāņu
nodrošināšanai šajās valstīs, jo
šo slāņu ievērojamu daļu veido
dažas pirmās migrantu paaudzes.
Angļu valodas kopiena ASV va
dībā kontrolē un attīsta interne
tu, kas ir svarīgs starptautiskās
konkurences ierocis mūsdienās.
Pēc Lielbritānijas izstāšanās no
Eiropas Savienības (ES) tajā lielā
ku lomu spēlēs vācu valoda.
Mūsdienās notiek latviešu va
lodas pakļaušanās angļu un krie
vu valodas ietekmei. Latviešu va
lodas kā Eiropas nomales tautas
valodas statuss un perspektīvas
globalizētajā mūsdienu pasaulē
nav relatīvi labāki, salīdzinot ar
pakļautas un asimilējamas tau
tas valodas statusu viduslaikos.
Latviešu valodas galvenā loma
Latvijas valsts teritorijā nav vis
pārpieņemta. PSRS laikā sekmētā
migrācija ir pazeminājusi latviešu
valodas statusu Latvijas teritorijā.
Latvijas dalība ES un ar to saistītie
migrācijas un citi procesi negatīvi
ietekmē latviešu valodas statusu.
Latviešu mentalitātē ir iesak
ņojies latviešu valodas mazvērtī
bas komplekss un tendence ko
munikācijā pat Latvijas teritorijā
pāriet uz krievu, angļu vai kādu
citu valodu. Šis mazvērtības kom
plekss ir novērojams valsts amat
personu publiskajā saziņā.

Izglītības sistēmas loma
valodu karā

Valodu karā – valodu iz
platīšanā un uzspiešanā citām
tautām – svarīga loma ir izglītī
bas sistēmai. Dominējošo tautu
valodas izglītībā tiek uzspiestas
atklāti un slēpti, izmantojot šo
tautu politisko ietekmi, starptau
tiskos izglītības procesus un pro
jektus, sabiedriskās organizācijas
un materiālos resursus. Pasaulē
un reģionos dominējošās valstis
un tautas efektīvi norobežo savu
valstu skolēnus no citu valodu
apgūšanas.
Šādas valstis citu valstu va
lodu izglītību un skolas vecuma
bērnu valodu kompetenci ietek
mē sevis labā. Šādu ietekmēšanas
aktivitāšu mērķis ir:
sagatavot un stimulēt cilvēkus
migrācijai uz zemākajām so
ciālajām nišām savās valstīs;
radīt patērētājus saviem valo
das un kultūras produktiem,
kā arī citiem produktiem;
stiprināt iespaidu par savas
valodas un kultūras pārāku
mu.
Praktiski tas notiek, izmanto
jot šādas metodes:
1) ietekmējot izglītības politiku,
maskējot to ar starptautisko
organizāciju un aktivitāšu iz
mantošanu;
2) ietekmējot un atbalstot indi
vīdus, kam ir augsts sociālais
statuss un liela ietekme izglī

Pēteris Daugulis.
tības politikas veidošanā un
cilvēkresursu vadīšanā;
3) izplatot valodas produktus,
kas izkonkurē līdzīgus pro
duktus dzimtajā valodā, pie
mēram, literārus darbus, izglī
tības un zinātnes produktus.
Relatīvi plaša sabiedrības iz
glītība Latvijā sākās 19. gadsimta
rusifikācijas apstākļos. Tas neat
griezeniski deformēja izglītības
sistēmu un latviešu mentalitāti.
Mūsdienās Latvijā skolās
angļu valoda tiek uzspiesta bez
izvēles iespējas, sākot ar 1. kla
si. Parasti, sākot ar 6. klasi, tiek
uzspiesta otrā svešvaloda. Kā ne
radoša mācību aktivitāte, kurā ir
iesaistīta galvenokārt atmiņa un
skaņu atdarināšana, svešvalodu
apgūšana atņem relatīvi daudz
laika, ko varētu izmantot produk
tīvāk radošās aktivitātēs. Pēdējos
gados ir vērojama destruktīva
tendence piedāvāt kursus, kuros
nevalodu priekšmeti, piemēram,
matemātika, tiek mācīti angļu
vai kādā citā svešvalodā. Papildus
tam angļu un krievu valoda tiek
izmantotas mācību līdzekļos un
saziņā ar citu valstu skolēniem.
Izglītība Latvijas skolās ir de
formēta angļu un krievu valodas
virzienā. Latvijas izglītības sis
tēmā svarīgu – ja ne galveno –
lomu spēlē indivīdi ar interesi un
pieredzi svešvalodu un svešu kul
tūru produktu uzspiešanā.
Skolās, kurās dominē kriev

FOTO: no personiskā arhīva

valodīgie skolotāji un skolu vadī
ba, darba valoda skolotāju kolek
tīvos un profesionālajā komuni
kācijā ar skolēniem bieži ir krievu
valoda. Pastāv augstskolu studiju
programmas, kurās Augstskolu
likumā paredzētā studiju pro
grammu īstenošana latviešu valo
dā nenotiek.
Angļu valodu Latvijā ir uz
spieduši un uzspiež indivīdi, kas
tieši vai netieši pilda pasaules an
gļu kopienas pavēles. PSRS laikos
šo indivīdu priekšteči latviešiem
uzspieda krievu valodu, pildot
rusifikācijas un krievu koloni
zācijas plāna īstenotāju pavēles.
Migrācijas iespaidā daudzi latvie
šu vecāki apzināti orientē savus
bērnus svešvalodu apgūšanai uz
latviešu valodas rēķina. Vecāki
uzskata, ka skolu uzdevums Lat
vijā ir sagatavot viņu bērnus mi
grācijai un dzīvei, kurā latviešu
valodai ir ne vairāk kā ģimenē un
domās lietojamas valodas statuss.
Svešvalodu mācīšana Latvijas
skolās ir latviešu bērnu nepareizu
izglītību veidojošs process, izglī
tības sistēmas resursu izšķiešana,
zema statusa darbaspēka gatavo
šana citām valstīm un migrāciju
veicinošs faktors.

Vienas valodas
nepieciešamības
pamatojums

Latviešiem ir jāreformē skolu

izglītības sistēma tā, lai maksi
māli saglabātu un attīstītu savu
valodu un to lietojošo cilvēku
kopienu.
Svarīga un nepieciešama iz
glītības iezīme ir svešvalodu ap
gūšanas apgrūtināšana un sama
zināšana skolas vecumā. Latviešu
jauniešu kompetence svešvalodās
ir jāuzskata par negatīvu iezīmi.
Mūsdienās tas visvairāk attiecas
uz kompetenci angļu un krievu
valodā. Svešvalodu kompetence
skolas absolvēšanas brīdī ir bū
tisks migrāciju veicinošs faktors.
Dzīvē nepieciešamās svešva
lodu prasmes tiek apgūtas indi
viduāli sadzīviskās, izklaidējošās
un profesionālās aktivitātēs, bet
vispārīgajai skolu izglītībai ir jā
būt vienā valodā. Papildus tam at
tīstās tulkošanas datorprogram
mas. Tuvojas mākslīgā intelekta
dominēšanas ēras rītausma – rit
pēdējie gadi, kad tulkošanai vēl ir
nepieciešama cilvēku līdzdalība.
Izglītībai atvēlētais laiks un
sabiedrības resursi ir jātērē efektī
vi un visas tautas izdzīvošanas in
teresēs. Latviešu skolas uzdevums
ir samazināt jauniešu migrācijas
un starptautisko kontaktu iespē
jas un veidot lingvistiski unikālu,
patstāvīgu un viendabīgu sabied
rību. Bērnu smadzeņu noslodzes
ekonomijas dēļ mācībās ir jāiz
manto tikai viena valoda. Latvie
šu valodai vismaz Latvijas skolās
nav jākonkurē ar angļu vai krievu
valodu. Prasības veikt svešvalodu
mācīšanu skolās ir jāuzskata par
nacionālās suverenitātes pārkāp
šanu.
Rēķinoties ar vēsturi un per
spektīvām, ir nepieciešami radi
kāli risinājumi. Svešvalodu izdzī
šana no skolas ir nepieciešamais
latviešu valodas un kultūras iz
dzīvošanas solis. Piedāvāju savus
priekšlikumus par iespējamajām
izglītības reformām, kuras var
veikt, svinot Latvijas simtgadību.

Skolu mācību satura un
procesa reforma

Ir divas svarīgākās pārmaiņas
jeb reformas, kas būtu jāveic, lai
uzlabotu latviešu valodas statusu.
1. Indivīdi ar interesi svešvalo
du uzspiešanā, izmantošanā
un mācīšanā ir jānovirza pro
jām no vadības darba latviešu
skolās, augstskolās, izglītības
pārvaldēs un Izglītības un
zinātnes ministrijā un tās pa
dotības iestādēs. Indivīdi, kas
profesionāli sazinās svešvalo
dās, ir jāatlaiž no darba latvie
šu izglītības iestādēs.
2. Jebkādu svešvalodu mācīša
na un izmantošana mācību
procesā skolās un arodskolās
Latvijā ir formāli un praktiski
jāpārtrauc. Visu priekšmetu
mācību valodai un darba va
lodai izglītības iestādēs ir jā
būt latviešu valodai.
Tālāk piedāvāju dažu tādu
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aktivitāšu aprakstus, kuru īsteno
šana atbalstītu pāreju uz izglītību
vienā valodā.
Ir jāveic izmaiņas mācību me
todikā un saturā, kas atbals
tītu augstu latviešu valodas
statusu Latvijā. Ir jāizstrādā
trūkstošie mācību līdzekļi vi
sos mācību priekšmetos.
Ir jāparedz iespēja skolēnus
grupēt pēc dzimtās valodas
un reāli iespējamā latviešu
valodas apmācības līmeņa.
Rēķinoties ar latviešu bēr
nu lingvistisko mazvērtības
kompleksu, viņi ir jānoro
bežo no bērniem ar citām
dzimtajām valodām. Latvijā
ir jāizveido tādu skolu tīkls,
kas būtu īpaši norobežotas no
svešvalodām. Šādas izmaiņas
pamatojums ir saistīts ar sko
lēnu grupēšanas svarīgumu
un cilvēkresursu ekonomiju.
Latviešu izglītības sistēmas
cilvēkresursi tiek nevajadzīgi
izšķiesti, citu kopienu skolē
nus apmācot latviešu valodā
bez vēlamo rezultātu sasnieg
šanas.
Ir jāmaina to skolu un izglītī
bas aktivitāšu nosaukumi, kas
ir saistīti ar citu tautu identi

tāti: „poļu skolu” vai „franču
skolu” vietā ir jābūt „kuršu
skolām” un „latgaļu skolām”.
Ja šāda reforma tiek realizēta,
tad ir jānovērš plaša svešva
lodu mācīšana interešu izglī
tības formātā – valodu skolu
un citu līdzīgu veidojumu
iespējamā rašanās (pēc ana
loģijas ar mākslas un mūzikas
skolām vai sporta skolām).

Latviešu skolas
uzdevums ir
samazināt jauniešu
migrācijas un
starptautisko kontaktu
iespējas un veidot
lingvistiski unikālu,
patstāvīgu un
viendabīgu sabiedrību.



Minētā izglītības reforma ir
jārealizē kopā ar atbilstīgām iz
maiņām likumdošanā un augstā
kās izglītības sistēmā.
Šādai reformai ir jābūt fiksē
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tai Izglītības likumā un citos
nepieciešamajos tiesību aktos
un izglītības iestāžu iekšējos
dokumentos.
Ir jāpaaugstina profesionālo
sodu līmenis par svešvalodu
lietošanu skolās un jāstimulē
indivīdi, kas aktīvi un radoši
īsteno šādu reformu.
Ir jāveic atbilstīgas izmaiņas
augstskolu darbībā – jāsa
mazina un jālikvidē studiju
programmas un augstskolu
apakšvienības, kas nodarbo
jas ar svešvalodu skolotāju
sagatavošanu. Indivīdi, kas
neievēro Augstskolu likumā
noteikto prasību par studiju
programmu īstenošanu lat
viešu valodā, ir jāatlaiž no
darba augstskolā.

Reformas realizācijas
iespējamā secība
un sastāvdaļas

Šādu reformu būtu grūti rea
lizēt atklāti un strauji, jo tas iz
raisītu negatīvu lielas sabiedrības
daļas reakciju. Reformai ir nepie
ciešamas būtiskas latviešu sabied
riskās apziņas izmaiņas.
Viens no iespējamajiem reā

lākajiem šādas reformas reali
zācijas veidiem ir pakāpenisks
svešvalodu mācību priekšmetu
statusa, apjoma un grūtības pakā
pes samazināšanas ceļš, kas ir ap
rakstīts zemāk. Šos soļus var veikt
dažādā secībā.
Ir jāveido sabiedrības apziņa
par valodām un to kultūras
produktiem kā starptautiskās
konkurences ieročiem.
Ir jāsamazina skolēnu moti
vācija un interese attiecībā uz
svešvalodām: jāatceļ centrali
zētie eksāmeni, jebkādas pār
baudes aktivitātes, vērtēšana
un skolēnu konkurenci veici
nošas aktivitātes svešvalodās.
Ir jāsamazina slodze un grū
tības pakāpe un jāpazemina
svešvalodu priekšmetu sta
tuss. Svešvalodu izglītības sta
tusam ir jābūt ne augstākam
kā interešu izglītības statu
sam.
Ir jāpalielina svešvalodu mā
cīšanas sākuma vecums, ir
jāpārtrauc angļu valodas mā
cīšana, sākot ar 1. klasi.
Ir jāpārtrauc specializācija
svešvalodās vidusskolā (valo
du klases).
Ir jāpārtrauc otrās svešvalo

das mācīšana.
Ir jāpārtrauc angļu valodas
mācīšana.
Papildus tam ir jāparedz soļi
svešvalodu skolotāju noslo
gošanai un viņu pieredzes iz
mantošanai:
1) svešvalodu skolotāji ir jā
orientē uz citu mācību priekš
metu mācīšanu, ir jāsamazina
formālie šķēršļi šādai pārejai;
2) svešvalodu skolotāji ir jāno
darbina mācību līdzekļu tul
košanā un adaptācijā uz lat
viešu valodu, citu tekstu un
kultūras produktu tulkošanā,
tulkošanas programmu piln
veidošanā, unikālas latviešu
terminoloģijas izstrādē.

Reformas pozitīvie
ieguvumi

1. Samazināsies latviešu jaunie
šu un sabiedrības kompeten
ce svešvalodās.
2. Uzlabosies latviešu valodas
statuss cilvēku apziņā.
3. Reforma (svešvalodu mācī
šanas un izmantošanas pār
traukšana skolās) būs svarīgs,
definējošs moments latviešu
tautas vēsturē.

Aicina pieteikties
Latvijas kultūras kanona konkursam
IK IK INFORMĀCIJA
Latvijas vispārizglītojošo sko
lu 10.–12. klases un mākslas un
mūzikas skolu vecāko kursu sko
lēnus aicina pieteikties sestajam
Latvijas kultūras kanona konkur
sam, kurā jauniešiem būs iespēja
veidot kultūras kanona mājasla
pai un Latvijas valsts simtgadībai
veltītu mediju saturu.
Jau sesto gadu Latvijas Kul
tūras akadēmija (LKA) vidus
skolas vecuma jauniešiem sniedz
iespēju līdzdarboties kultūras
mantojuma popularizēšanā un
komunikācijā, organizējot Latvi
jas kultūras kanona konkursu. Ik

gadu konkursa tēma tiek mainīta,
piedāvājot skolēniem dažādus ar
kultūras aktualitātēm, kultūras
mantojumu, tradīcijām un Lat
vijas kultūras kanonu saistītus
uzdevumus. Šogad konkurss ir
pieteikts ar moto „Kultūras kano
na stāsti, ziņas un vēstis Latvijas
cilvēkiem nākamajā simtgadē”, kā
rezultātu paredzot jaunu kultūras
kanona mājaslapai un Latvijas
simtgadībai veltītu mediju saturu.
Konkurss tradicionāli norisi
nās trīs kārtās. Pirmā kārta visos
Latvijas reģionos notiks novem
bra trešajā nedēļā (13.–17. no
vembris). Tajā komandām būs
jāiepazīstas ar Latvijas Nacionā

lās bibliotēkas atjaunoto Latvijas
kultūras kanona mājaslapu, jāiz
vēlas viena vērtība (kultūras arte
fakts), jāveic padziļināta tā izpēte,
lai radītu savu piedāvājumu ka
nona mājaslapas papildināšanai.
Katrā reģionā tiks izvēlētas divas
labākās komandas, kas piedalīsies
konkursa otrajā un trešajā kārtā.
Otrā kārta būs seminārs, kurā
skolēni apgūs mediju satura iz
strādes pamatprincipus. Savukārt
janvārī, kad norisināsies konkur
sa fināls, komandas klātienē sa
ņems uzdevumu, kurā tiks testē
ta finālistu erudīcija par Latvijas
kultūras kanonu. Uzdevums būs
izstrādāt konkrēta medija satu

ru par kultūras mantojumu un
Latvijas kultūras kanonu, iekļau
jot konkrētu vēstījumu Latvijas
simtgadības un Eiropas kultūras
mantojuma gada kontekstā.
Lai pieteiktos konkursam, ir
jānokomplektē komanda trīs sko
lēnu un viena skolotāja sastāvā
un līdz 2017. gada 1. novembrim
jāaizpilda pieteikuma forma tieš
saistē: http://ej.uz/Kanona_konkurss_2017.
Konkursa norises gaitu var
iepazīt Latvijas kultūras kanona
mājaslapā www.kulturaskanons.lv,
„Facebook” lapā https://www.facebook.com/kulturaskanons un LKA
mājaslapā www.lka.edu.lv.

Aicina 9. klases skolēnus pieteikties
Eiropas valodu dienas konkursam
IK IK INFORMĀCIJA
Valodu prasmes ir vienas no
būtiskākajām katra cilvēka dzīvē.
Lai veicinātu skolu jauniešu in
teresi par valodu apguvi un dotu
iespēju izmantot līdzšinējās valo
du zināšanas un prasmes atraktī
vā komandu darbā, Ziemeļvalstu
ģimnāzija un Latviešu valodas
aģentūra (LVA) aicina 9. klases
skolēnus piedalīties Eiropas valo

du dienai veltītajā valodu viktorī
nā „Iepazīsties ar valodu!”.
Viktorīna notiks 2017. gada
28. septembrī plkst. 13.00 Zie
meļvalstu ģimnāzijā P. Lejiņa
ielā 12 Rīgā. Trijās viktorīnas
kārtās skolēni varēs pārbaudīt va
lodas prasmes un erudīciju, atbil
dot uz jautājumiem par angliski
runājošo valstu kultūru, vēsturi
un ģeogrāfiju angļu valodā, vācis
ki runājošo valstu kultūru, vēstu
ri un ģeogrāfiju vācu valodā un

Ziemeļvalstīm latviešu valodā.
Pieteikumus no komandām,
kurās skolu pārstāv četri 9. klases
skolēni, gaidām uz e-pasta ad
resi zvg_konkurss@inbox.lv līdz
2017. gada 21. septembrim (ie
skaitot) vai līdz brīdim, kad būs
pieteikušās 21 skolas komandas.
No vienas skolas var pieteikties
viena komanda. Komandā ir jā
būt kādiem angļu un kādiem
vācu valodas pratējiem. Pietei
kumā norādiet skolas nosauku

mu, iespējamo komandas sastāvu
un kontaktpersonu. Dalībnieku
skaits ir ierobežots, tāpēc sūtiet
pieteikumu savlaicīgi!
Eiropas valodu diena ir Ei
ropas Padomes iniciatīva, ko
Latvijā jau 13. gadu īsteno LVA.
Par godu Eiropas valodu dienai
26. septembrī visā Eiropā tiek
piedāvāts plašs pasākumu klāsts
gan pirms, gan pēc šā datuma.
Pasākumi Latvijā šogad notiks no
20. septembra līdz 30. oktobrim,

piedāvājot dažādus notikumus,
kas bagātinās Eiropā sastopamo
valodu apguves un lietošanas
pieredzi, vienlaikus novērtējot un
godinot latviešu valodu kā mūsu
valsts valodu.
Detalizēta informācija par
2017. gada Eiropas valodu dienas
pasākumiem ar 15. septembri būs
atrodama LVA mājaslapā www.
valoda.lv; tālrunis uzziņām –
67201684, e-pasta adrese – velga.
licite@valoda.lv.
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Daba ir vide bezgalīgām iespējām
rastos interese un pārgājiens kļūtu
aizraujošs jebkurā vecumā,” stāsta
Latvijas Universitātes Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultātes
dabaszinību metodikas pasnie
dzēja, angļu valodas skolotāja un
brīvdabas pedagoģijas praktizētāja
Anita Ieriķe, kura ir pārliecināta:
bērnībā dabā pavadītais laiks stipri
na veselību un izveido veselīga dzī
vesveida paradumus uz visu mūžu.

IK ILZE BRINKMANE
„Tehnoloģijām, protams, ir savi
plusi, bet, tā kā bērni daudz laika
pavada pie datora, viedtālruņiem,
arī skolā pārsvarā sēž, esmu novē
rojusi, ka daudzi ir kļuvuši mazkus
tīgi un pārgājienos ar kājām dodas
nelabprāt. Ja došanās dabā un pa
staigās nav ierasta ģimenē, tad pe
dagogam ir jābūt tik talantīgam, lai

Jēgpilni pārgājieni izdodas

A. Ieriķe norāda, ka pieredze ir
dažāda.
Ja pārgājienā dodas visa sko
la, tad rūpīgi izplānotajā maršru
tā ir kontrolpunkti un sportiskas
aktivitātes, nevis tikai gājiens līdz
noteiktajam mērķim, piemēram,
izejot pa stacijām, ir jānoskaidro,
cik tautasdziesmu, putnu zina, kā
noteikt augus, u. tml.

Pieredzējusī brīvdabas peda
goģe atgādina, ka daudzus skolo
tājus no āra aktivitātēm atbaida
neskaitāmas instruktāžas un notei
kumi: skolotājs viens pats ar klasi
nedrīkst doties, ja ir vairāk nekā
10 bērnu; ieplānotais ir jāsaskaņo
ar vecākiem u. c. Taču citās valstīs,
īpaši Ziemeļeiropā, tam rūpīgi ga
tavojas jau laikus un, ja par notei
kumiem visi iepriekš vienojas, tad

Bezmaksas

muzejpedagoģiskās programmas
Paula Stradiņa

Medicīnas vēstures muzejā
Alkohola ietekme
uz nenobriedušu organismu

Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu
veicināt izpratni par alkohola iedarbību uz
cilvēka organismu, rosināt skolēnus dzīvot tā,
lai nenodarītu kaitējumu savai veselībai.
Mērķauditorija: 7. –12. klases skolēni
Informācijai: tālr. 67222665, 26644548;
info@mvm.lv; www.mvm.lv;
facebook.com/MVMLV/

Farmācijas muzejā
Tavs veselīgais uzturs

Programmas mērķis ir caur vēsturisko
prizmu veicināt izpratni par veselīga
uztura nozīmi ikdienā un rosināt ievērot
ikdienā veselīga uztura principus.
Mērķauditorija: 5.–8. klases skolēni
Informācijai: tālr. 67213008;
info@mvm.lv; fm.mvm.lv;
facebook.com/FARMMUZ/

Muzejpedagoģiskās programmas tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
„Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros.

atbildību par savu rīcību uzņemas
ikviens.
„Pirms došanās ceļā noteik
ti ir jāpieņem kārtības rullis: kas
katram jāievēro, kādi ir uzvedības
noteikumi. Pārgājiens ir nopietna
aktivitāte, kam ir nepieciešama
jēgpilna sagatavošanās, tikai tad tas
var izdoties. Vispirms bērniem ir
jāiemāca pareizi apģērbties, jo daž
kārt nepatika rodas tāpēc, ka viņi
nejūtas ērti – ir karsti vai auksti,
spiež apavi. Ir jāģērbjas kā sīpoli
ņam: ja kļūst silti, novelk virsjaku,
zem kuras ir cita, plānāka jaka vai
svīteris un vēl T krekls. Krasa tem
peratūras maiņa var izraisīt saauk
stēšanos, un pēc tam prieka būs
maz,” skaidro Anita. „Līdzi ir jābūt
pret lietu aizsargājošām drēbēm,
jo laikapstākļi var būt mainīgi, tas
ir jāparedz. Ļoti svarīgi ir parei
zi sakārtot mugursomu, lai tajā ir
krūzīte, pudele ar ūdeni, ēdiens
un citas pārgājienā nepieciešamās
lietas. Labi, ja katram līdzi ir lupa,
kas noder kāda interesanta sīka
objekta pētīšanai. Ja ir nolemts, ka
visi kopā kurs arī ugunskuru, tad
katram līdzi mugursomā jāieliek
viena malkas pagale.”
Skolotājam, viņasprāt, pārgā
jiens ir lieliska izdevība iepazīt kat
ru skolēnu – vai ir atbildīgs, drau
dzīgs, izpalīdzīgs, vai prot pašap
kalpoties, bet skolēniem tas palīdz

APCIEMO AMATU MEISTARUS –
IZZINI UN LĪDZDARBOJIES LIMBAŽU NOVADĀ
Izmaksas: ekskursija – 3 EUR no
skolēna; ja paši vēlas izkalt naglu –
6 EUR (ilgums – 1–3 h)
Tālrunis informācijai un ekskursijas
pieteikšanai: 29462999

LIMBAŽU MUZEJS, VIDUSLAIKU
PILSDRUPAS UN SENĀ HANZA
Vēstuļu rakstīšana
Līgumu slēgšana
Sveču mērcēšana
Mājlopi un to piedzīvojumi
Limbažu vēsturē: leģendārais
dzīvnieks cūka
Atrašanās vieta: Burtnieku iela 7,
Limbaži, Limbažu novads
Izmaksas: 0,60 EUR no skolēna
(ilgums – 1 h)
Tālrunis informācijai un
ekskursijas pieteikšanai: 64070632
vai 28790256
VECAIS UGUNSDZĒSĒJU DEPO
Iespēja fotografēties ugunsdzēsēju
mašīnā

Kāpšana tornī un palūkošanās uz
Limbažu pilsētu no augšas
Atrašanās vieta: Torņa iela 3,
Limbaži, Limbažu novads
Izmaksas: 0,30 EUR no skolēna
(ilgums – 1 h)
Tālrunis informācijai un
ekskursijas pieteikšanai: 64070632
vai 28622379
DZĪVĀ SUDRABA MUZEJS
Radošās darbnīcas
Atrašanās vieta: Burtnieku iela 4,
Limbaži, Limbažu novads
Izmaksas: 2 EUR no skolēna
(ilgums – 1 h)
Tālrunis informācijai un ekskursijas
pieteikšanai: 29356858
CIEMOS PIE TAUTAS LIETIŠĶĀS
MĀKSLAS STUDIJAS „DZILNA”
Latvijas himnas jostas aušana
Iepazīšanās ar aušanas vēsturi,
stellēm
Atrašanās vieta: Rīgas iela 9,

Piedāvājums ir sagatavots
projektā „Hanzas vērtības
ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)”,
līdzfinansējot Limbažu
novada pašvaldībai

Limbaži, Limbažu novads
Izmaksas: 0,50 EUR no skolēna
(ilgums – 1–1,5 h)
Tālrunis informācijai un
ekskursijas pieteikšanai: 26576299
vai 28664988
CIEMOS PIE MAIZES
MEISTARIEM MAIZNĪCĀ
„LIELEZERS”
Maizes tapšanas process,
maiznieka darbarīki
Iespēja iepazīt maizes vēsturi un
latviešu rudzu maizes cepšanas
tradīcijas
Degustācija
Atrašanās vieta: „Stekļi”, Limbažu
pagasts, Limbažu novads
Izmaksas: 1 EUR no personas
(ilgums – 1–1,5 h). Skolēniem
līdz 11 gadu vecumam –
bez maksas
Tālrunis informācijai un ekskursijas
pieteikšanai: 64023391
Informācija: www.lielezers.lv

CIEMOS PIE PODNIECES
INGRĪDAS ŽAGATAS
KERAMIKAS DARBNĪCĀ „CEPĻI”
Stāstījums un demonstrējums, kā
no māla pikas top brīnišķīgi trauki
un sadzīves priekšmeti
Iespēja līdzdarboties un
pamēģināt ko izvirpot
Atrašanās vieta: „Cepļi”, Limbažu
novads
Izmaksas: 1 EUR no skolēna; ja
vēlas veidot paši – 6 EUR no skolēna
(ilgums – 1–2 h)
Tālrunis informācijai un ekskursijas
pieteikšanai: 29234867
Informācija: www.cepli.lv
CIEMOS PIE KALĒJMEISTARA
KASPARA AUZAS
Ekskursija un stāsts par senlietām
un kalēja darbu
Naglas kalšana ar meistara
palīdzību
Atrašanās vieta: „Kalna kalēji”,
Limbažu novads

CIEMOS ZEMNIEKU SAIMNIECĪBĀ
„PRIEDĪTES”
Trušu dārza apmeklējums
Izjāde ar zirdziņu (viens aplis)
Atrašanās vieta: „Priedītes”, Katvaru
pagasts, Limbažu novads
Izmaksas: 2 EUR no skolēna
(ilgums – 1–1,5 h)
Tālrunis informācijai un ekskursijas
pieteikšanai: 29287290
CIEMOS PIE MĀJAS SALDĒJUMA
„GOGELMOGELS” MEISTARIEM
Vistu kūts apskate
Mājas saldējuma tapšanas stāsts
Degustācija
Atrašanās vieta: „Ceplīši”, Skultes
pagasts, Limbažu novads
Izmaksas: 3 EUR no skolēna
(ilgums – ~40 min.)
Tālrunis informācijai un ekskursijas
pieteikšanai: 29177990
Gidi:
Diāna Nipāne, tālr. 28790256,
Gundars Plešs, tālr. 26351433,
Ieva Leimane, tālr. 29230538,
Tamāra Pavlova, tālr. 26489363
Limbažu novada tūrisma
informācijas centrs
Adrese: Torņa iela 3, Limbaži
Tālrunis: 64070608 vai 28359057
www.visitlimbazi.lv
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veidot raksturu. Nenoliedzami,
pirms tam skolotājam ir jāveic pa
pildu darbs, piemēram, jāsaskaņo,
vai maršrutā nav privātīpašumu,
pa un gar kuriem īpašnieks iebilst
pārvietoties.

Iemācās rūpēties par dabu
un viens par otru

A. Ieriķe stāsta, ka ar savas au
dzināmās klases bērniem gandrīz
vienmēr līdzi ņēmuši arī atkritumu
maisiņu, gumijas cimdus, lai pa
ceļam paceltu citu nomestās plast
masas pudeles, papīrus, tādā veidā
pievēršot uzmanību rūpēm par
dabu. Kādā pārgājienā piedāvājusi
uzdevumus pa pāriem vai grupās,
piemēram, jābūt vērīgam un jāat
rod putna spalva, interesants koka
gabaliņš, pelēkas krāsas akmentiņš.
Nonākot apmešanās vietā, skolotā
ja izklāj gaiša auduma drānu, uz
kuras saliek atrasto, un visi kopā
secina, vai un cik pamesto žagatas
dārgumu ir izdevies atrast, piemē
ram, kam pieder atrastā spalva utt.
„Svarīgi ir iemācīt iekārtot no
metnes vietu: kur liks mugurso
mas, kur kurinās ugunskuru. Lai
nav jāsēž uz mitras zemes vai zāles,
iepriekš paši izgatavo paliktņus,
kas ir celofāna maisiņā ielikta avīze
vai žurnāls – papīrs dod siltumu,
bet celofāns aizsargā no mitru
ma. Pēc tam papīru uzmanīgi var
sadedzināt ugunī,” pieredzē dalās
skolotāja.
Pārgājiens ir arī iespēja visiem
kopā mācīties pagatavot ēdienu.
Skolēni iemācās sagriezt koka zaru
stibiņas (līdzi jābūt nelielam nazī
tim) un izcept ugunskura maizītes.
Skolotāja iepriekš ir sagatavojusi
maizes mīklu, kuras recepte ir šāda:
1,5 l kviešu miltu,
1,5 l kliju miltu,
4 tējkarotes sāls,
4 ēdamkarotes cukura,
8 tējkarotes cepamā pulvera,
4 tējkarotes garšvielu (anīss,
fenhelis),
1 l ūdens.
Izveido tādu kā desiņu un aptin
ap nomizotu koka nūjiņu. Porcija
ir paredzēta 30 ēdājiem.
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„Jāatceras, ka spirālveida mai
zīte ir jācep uz oglēm, nevis uguns
liesmās, lai tā nesadegtu. Ja līdzi
ir arī desiņas, tad izdodas lieliskas
sviestmaizes – un veikalā nav jā
pērk hamburgeri,” atzīst A. Ieriķe.
Viens no pārgājiena veidiem
vecākajās klasēs ir došanās eks
pedīcijā. Lauku apvidū tā var būt
izpēte, cik cilvēku dzīvo apdzīvo
tajā vietā, iepriekš pārrunājot, kā
uzrunāt sastaptos iedzīvotājus, kā
piesargāties no nedraudzīgiem su
ņiem. Skolēni var novērtēt dižko
kus, laukakmeņus. Pilsētā var rīkot
orientēšanās spēles, lai atrastu kon
krētus objektus.
Kā uzsver brīvdabas pedagoģe,
pārgājiens tomēr vairāk ir došanās
dabā, kad, piemēram, vēro apkār
tējos kokus, mācās tos noteikt, un
to var darīt arī tuvējā parkā. „Daba

atraisa fantāziju, tādēļ, īpaši jaunā
kā vecuma bērniem, ir jāļauj apstā
ties un vērot, ja viņš ir pamanījis ko
neparastu. Visbiežāk skolotājs jau
sagatavo darba lapas, kurās norāda,
ko pētīs, meklēs, lai saskaitītu, iz
mērītu, salīdzinātu. Vēl var izman
tot soļu skaitītāju un skaitīt noietos
soļus. Iespēju ir daudz, tikai pašam
skolotājam jābūt atvērtam un iein
teresētam kopā ar skolēniem atklāt
dabas daudzveidību, izprast savu
iespēju robežas, stiprināt veselību,
būt aktīvam vērotājam un pētnie
kam, lai pārgājiens radītu prieku.
Būt dabā ir veids, kā uzlabot bērna
attīstību, un pamats krietnumam –
kopā ar zinošiem, atbildīgiem un
mazliet avantūristiskiem pieaugu
šajiem. Ļoti svarīgi ir pašiem pie
dzīvot un pašiem būt atklājējiem,”
aizrautīgi saka A. Ieriķe.

Minizoo „Buki”
atrodas tikai 6 kilometru
attālumā no
Ventspils centra
Pie mums ir iespējams
ne tikai aplūkot, bet arī
pabarot un apčubināt
dažādu sugu dzīvniekus
un putnus, sākot ar kazām,
zosīm, vistām un beidzot
ar kamieli, alpakām, emu,
ēzeli un citiem dzīvniekiem.
Bērniem ir pieejami
bezmaksas batuti, šūpoles
un citas atrakcijas.
Ir iespēja iekurināt
ugunskuru un cept desiņas.
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Skolēnu uzvedība: kā to
rībām – arī viņi mēdz neizpildīt
uzdevumus, runāt nevietā.
„Skolā svarīga ir sadarbība –
starp bērniem, starp skolotājiem,
starp skolēniem un skolotājiem,
piemēram, ja vidusskolā skolē
nam ir problēmas četros mācību
priekšmetos, ir jānoskaidro situā
cija. Gan skolēnu, gan skolotāju
mēdzam lūgt uz lapas uzrakstīt,
kā katrs stundās ir uzvedies, jo
ir svarīgi, ko un kā māca, vai visi
saprot, kas jāpaveic. Ir vieglāk, ja
skolā ir vienošanās par vienu pie
eju,” stāsta I. Brūvere.

IK ILZE BRINKMANE
Austrālijas Dievmātes (Notre Dame) universitātes (Sidneja)
bijušās lektores un pieredzējušās
pedagoģes Ilonas Brūveres (Bruveris) lekciju „Skolēnu uzvedība:
kā to izprast un mainīt”, ko or
ganizēja Valsts izglītības satura
centrs, interesenti varēja noklau
sīties vēl pirms vasaras brīvlaika
Latvijas Kara muzejā. I. Brūvere
ir programmas „Uzvedība un ap
meklētība” („Building Appropria
te Classroom Management Eco
systems”) direktore, sniedz pado
mus Austrālijas skolotājiem, lai
atbalstītu viņus skolēnu, kuriem
ir uzvedības problēmas, izglītoša
nā, kā arī strādā valsts pētījumu
programmā „Inovatīvi risinājumi
sociālajā telerehabilitācijā Latvijas
skolās iekļaujošās izglītības kon
tekstā (VPP INOSOCTEREHI)”.

Dažādi pieeju modeļi

Uzvedība ir atkarīga
no situācijas

„Grāmatas „Nārnijas hronika”
autors Klaivs Steiplss Lūiss (Clive
Staples Lewis) raksta, ka izmaiņas
nav izaugsme, jo tā rodas, kad ir
sintēze starp pārmaiņām un ne
pārtrauktu darbību, un, ja nav
nepārtrauktības, nav izaugsmes.
Varu tikai piekrist, jo bērna uzve
dības traucējumi rodas tad, kad
nav laika padomāt un ieslīdam
vecajās sliedēs. Ja arī savā darbā
izmantojam ko pierādītu, ir jāpa
domā, kāda skolotāja es esmu, ko
es domāju par bērnu audzināša
nu, ko es domāju, kad mācu bēr
nus klasē, un ko domāju par viņu
savaldību,” aicina I. Brūvere.

Maldīgi ir domāt,
ka labs skolotājs
visu paveiks viens
pats, kā arī ka stingra
disciplīna izraisa
psiholoģisku kaitējumu.
Austrālijā ir noteikumi
gan skolā, gan klasē,
tos visi zina, un tie ir
jāievēro.



Lektore salīdzina praksi Aus
trālijā un redzēto Latvijā. Vi
ņasprāt, maldīgi ir domāt, ka labs
skolotājs visu paveiks viens pats,
kā arī ka stingra disciplīna izraisa
psiholoģisku kaitējumu. Austrāli
jā ir noteikumi gan skolā, gan kla
sē, tos visi zina, un tie ir jāievēro,
piemēram, visās skolās skolēni
valkā formastērpus, jo ir atzīts,
ka tas veicina piederības izjūtu
konkrētai skolai; klasē nedrīkst
ieiet bez skolotāja, un pirms tam
visiem ir jāsastājas rindā.
„Ja kādam skolēnam ir uzve
dības problēmas, daudzi vainu

FOTO: no personiskā arhīva

Ilona Brūvere atgādina, ka uzvedību klasē iespaido arī tas, kur skolotājs stāv un kā runā, piemēram, ir
secināts, ka sadarbība veidojas labāk, ja pedagogs stāv telpas malā, nevis tieši pretī skolēniem, tāpēc ka
tad arī pēdējos solos sēdošie redz, ka tiek pamanīti.
mēģina meklēt nerātnajā bērnā
vai viņa vecākos, bet manā rīcībā
nav šādu pētījumu un pierādīju
mu. Uzvedība ir ļoti atkarīga no
situācijas. Iedomājieties sevi –
mājās, kopā ar draugiem, darbā:
atšķirīgās situācijas nosaka, kāda
ir jūsu uzvedība. Arī situācija kla
sē nosaka bērna uzvedību, tādēļ
ir jārēķinās ar skolotāju (-iem),
ar citiem bērniem, ar to, ko viņš
zina par uzvedību, ko prot un ne
prot, jo bieži par kādu bērnu iz
veidojas zināms priekšstats – un
citādi viņu vairs neuztver,” stāsta
pieredzējusī skolotāja.
Lektore uzsver, ka skolotā
jam sadarbībā ar skolēnu ir jā
noskaidro, vai skolēns ir sapratis
stāstīto, jo uztveri un izpratni var
traucēt pieredzes trūkums. Sko
lotājs lieto vārdus un jēdzienus,
kurus skolēns nesaprot vai izprot
citādi; traucē apstākļi – troksnis,
pārāk daudz norādījumu vien
laikus u. tml. Puiši un vīrieši vis
biežāk dzird tikai to, ko konkrētā
situācijā uzskata par svarīgu. Ir
lietderīgi vienmēr pārjautāt, kas
bija jādara, lai pārliecinātos, vai
bērni ir sapratuši iepriekš stāstī
to, uzdoto.

Ārējie un iekšējie
traucējumi

I. Brūvere atgādina par ārē
jiem un iekšējiem informāci
jas uztveres traucējumiem. Vi
ņasprāt, digitālās tehnoloģijas
veicina uzmanības traucējumus,
jo, tās lietojot, noris ātras izmai
ņas, bet klasē ne vienmēr notiek
līdzīgi.
„Skolās svarīga ir cieņa. Ja
skolēnam ir zema pašcieņa, ja

viņš domā, ka ir nekam nederīgs
un nevērtīgs, tad kā gan viņš sa
pratīs, ko skolotājs saka? Pavisam
citādi viss notiks, ja bērns domās,
ka visu var izdarīt. Ir jāizprot arī,
kad bērns savu zemo pašcieņu
slēpj aiz bravūras vai arī ieņem
aizsargpozīciju, tāpēc ka ir pie
radis tikai pie negatīviem aizrā
dījumiem,” par traucējumiem
savstarpējā saziņā pieredzē dalās
pedagoģe.
I. Brūvere ir pārliecināta: ja
skolēns nesaprot, piemēram, ma
temātiku, tad skolotājam ir jā
mēģina cits veids, kā izskaidrot,
nevis jāizmanto viena metode.
„Ja turpina darīt to, kas nestrā
dā, tikai velti zaudē enerģiju un
vēlmi mācīt. Tādēļ nav jāmainās
bērnam, bet pašam, pieejai, pie
mēriem – visam,” uzsver lektore,
piebilstot, ka būt skolotājam ir

 Situācija
klasē nosaka

bērna uzvedību,
tādēļ ir jārēķinās ar
skolotāju (-iem), ar
citiem bērniem, ar
to, ko viņš zina par
uzvedību, ko prot un
neprot, jo bieži par
kādu bērnu izveidojas
zināms priekšstats –
un citādi viņu vairs
neuztver.

Ja turpina darīt to,
kas nestrādā, tikai
velti zaudē enerģiju
un vēlmi mācīt. Tādēļ
nav jāmainās bērnam,
bet pašam, pieejai,
piemēriem – visam.



fantastiska iespēja pilnveidoties
pašam, strādāt ar bērniem, ar
nākotni. Viņa iesaka izmantot
izplānotas stratēģijas, piemēram,
„ja uzvedas tā, tad teikšu un darī
šu to”, sākt ar vienas un vieglākās
uzvedības problēmas risināšanu.
Austrālijā lielu uzmanību
pievērš dažādībai un atšķirībai,
jo klasēs mācās vismaz 10 tautu
bērni. Piemēram, bērns no abori
gēnu ģimenes neskatās acīs, jo tas
viņu kultūrā nav pieņemami, bet,
ja skolotājs to nezina, viņš aizkai
tinājuma brīdī var likt skatīties
acīs, situāciju padarot vēl sliktā
ku. Ļoti individuāla attieksme ir
arī pret pieskārieniem: kāds roku
uz pleca uztvers pozitīvi, bet kā
dam tas sagādās nepatiku. Tādēļ
ir jāizjūt, kas notiek klasē, un jā
būt informētam par katru skolē
nu.
Lektore, būdama skolas di
rektore, nav pieņēmusi skolotā
ja apgalvojumu, ka kāds bērns
nekad nepilda uzdevumus, bet
aicinājusi izzināt, kāpēc viņš tos
nepilda: dažam tikai vajadzējis il
gāku laiku izpildei, tādēļ kļūdaini
ir domāt, ka skolēns tā dara vien
mēr; citkārt kļūdaini ir pievērt
acis uz tā saukto labo bērnu izda

Modelī „Withitness” (angļu
val. ‘liecība’) saprot, kas notiek
klasē, kontrolē situāciju – vai au
ditorija nezaudē uzmanību, vadī
ba ir plūstoša.
„Bērnus ļoti iespaido atsauk
smes, arī par uzvedību. Austrā
lijā tās izsaka galvenokārt tad, ja
kaut kas ir izdarīts nepareizi. Ja ar
kādu visu laiku runā par negatī
vo (pārkāpi noteikumus, likumus
utt.), tad arī pretī saņems negāci
jas. Vajag dot atsauksmes arī par
labu uzvedību. Ir jāatšķir uzslava
no atsauksmes, jo uzslavas mēdz
būt pārspīlētas un mazticamas.
Atsauksme par uzvedību stāsta
par bērna pieeju, par domāto un
plānoto darbību, un tad ir iespē
jams ieteikt padomāt vēl par citu
iespēju,” stāsta lektore.
I. Brūvere aicina izvairīties no
reaktīvas pieejas, piemēram, visu
skolēnu priekšā skaļi nosodīt vai
izraidīt no klases – šāda rīcība ne
liek savaldīties, bet ar bērniem, ku
riem ir uzvedības traucējumi, īpaši
vajag sarunāties un sadarboties.
Daudzi bērni zina sociālās pras
mes, bet neprot vai arī nevēlas tās
izmantot. Viņasprāt, tikai 1–7 %
bērnu ir nepieciešamas individuā
lās programmas uzvedībai.

Bērnam ir jāizjūt,
ka viņš ir vērtīgs,
ka nepatīk viņa
uzvedība,
nevis viņš pats.



Lektore stāsta, ka kāds no
skolēniem visu laiku, gandrīz
katrā teikumā, esot lietojis rupjus
vārdus, īpaši vārdu, kas sākas ar
burtu f. Nolēmusi sazināties ar
vecākiem, bet pirmais, ko izdzir
dējusi no tēva, bijis vārds, kas sā
kas ar burtu f… Tad sapratusi, ka
ir jāatrod cita pieeja.
„Bērnam ir jāizjūt, ka viņš ir
vērtīgs, ka nepatīk viņa uzvedība,
nevis viņš pats. Esmu ievērojusi,
ka tad, kad aicinu izteikties par
dusmām, daudziem ir mazs vār
du krājums, bet vismaz to vajag
iemācīt darīt. Ir jāpalīdz atrast
veidu, kā risināt konfliktus, ne
tikai izkaujoties. Arī uzdevumi ir
jādod tādi, lai redz, ka virzās uz
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izprast un mainīt
priekšu, nevis tikai izkrāsot attē
lus u. tml.,” iesaka I. Brūvere.
Kad ir pagājusi apmēram
stunda, vieslektore aicina klausī
tājus uz dinamisku pauzi – pie
celties un blakussēdētājam pama
sēt plecus – un mudina to darīt
arī klasē.

Sagādā skolēniem
drošu vidi!

„Ir būtiski, vai skolēni un sko
lotāji zina, kādas skolā ir prasības,
piemēram, ja kāds citus terorizē
vai iebiedē. Īpaši labi to pieprot
meitenes, kas dažkārt upuri no
grupas izstumj vien ar skatu, bet
puiši draud atklāti un iedunkā.
Ikviens mācību priekšmeta sko
lotājs pirms stundas sagatavojas,
tāpat ir jāsagatavojas dažādiem
uzvedības modeļiem un tas jāie
māca arī bērniem, piemēram, ka
arī skatiens var būt iebiedēšana
un šāda rīcība nav pieļaujama,”
uzsver I. Brūvere un atgādina par
savstarpējas cieņas nozīmi. „Katrs
cieņu var izprast atšķirīgi, tādēļ
noskaidrojiet, ko tas nozīmē jūsu
klasē, tāpēc ka, iespējams, mājās
to izprot citādi. Vai skolēni tavās
stundās drīkst viens otru paze
mot? Vai tu viņiem māci, kā pie
klājīgi atrisināt domstarpības?”

cieņu var
 Katrs
izprast atšķirīgi,

tādēļ noskaidrojiet,
ko tas nozīmē jūsu
klasē, tāpēc ka,
iespējams, mājās to
izprot citādi. Vai skolēni
tavās stundās drīkst
viens otru pazemot?
Vai tu viņiem māci,
kā pieklājīgi atrisināt
domstarpības?
Nereti veidojam tādu emo
cionālo vidi un izmantojam tādas
metodes, kas nedarbojas. „Muļ
ķīgi ir jautāt, kāpēc bērns to vai
to ir darījis, tāpēc ka uz šo jau
tājumu atbildi viņš nezina. Bieži
tiek pieprasīts tūlītēji atvainoties,
bet varbūt tomēr vajag sākt no
skaidrot uzvedības cēloņus un
atvainošanos atstāt noslēgumam.
Ja bērns ir uzbudināts, nevietā ir
viņu spiest atzīt, ka ir melojis vai
kļūdījies, – tas nepalīdzēs uzlabot
situāciju. Sadarboties nepalīdz
skolotāja sarkasms un izsmiekls.
Austrālijā nedrīkst izmantot varu
un skolēnu aiz rokas vilkt kaut
kur prom, atskaitot situācijas,
kad viņa uzvedība apdraud citu
un paša drošību,” skaidro lektore.
Uzvedība, viņasprāt, visbie
žāk ir saistīta ar notiekošo klasē,
piemēram, daudziem nav viegli

iemācīties lasīt, tāpēc nereti sko
lēni labāk izvēlas sacelt traci un
slikti uzvesties nekā citiem at
klāt, ka neprot lasīt. Nevar spiest
mācīties, ja bērns par kaut ko ir
uzbudināts, jo koncentrēties viņš
nespēj. Ne vienmēr skolotājam
ir jācenšas pateikt pēdējo vārdu,
reizumis skolotāji pārāk daudz
šķendējas un pārāk daudz runā,
kliedz vai ar skolēniem strīdas.
Uzvedības problēmas tas neat
risina, turklāt neļauj skolēniem
domāt.

Ja bērns ir
uzbudināts,
nevietā ir viņu spiest
atzīt, ka ir melojis
vai kļūdījies, – tas
nepalīdzēs uzlabot
situāciju. Sadarboties
nepalīdz skolotāja
sarkasms un izsmiekls.



I. Brūvere nosauc frāzes, ku
ras nav piemēroti teikt skolēnam
brīdī, kad viņš slikti uzvedas, ir
agresīvs, uzbudināts:
tev vajag… (nomierināties
u. tml.);
tev nav taisnība;
mēs nevaram (šajā klasē tā
darīt);
tu nesaproti (ka jāuzvedas tā
un tā);
mēs to nedarīsim;
tu esi stulbs;
tu esi jucis;
es esmu pārāk aizņemts, lai ar
tevi runātu;
tev būtu… (labāk jāraksta
utt.).
„To visu var pārrunāt, bet ne
konflikta brīdī. Piekrītu, ka arī
skolotāji uztraucas, uzbudinās,
bet profesionālim ir jāiemācās
kontrolēt situāciju. Bērni bieži
dusmojas, pat īsti neapjaušot, par
ko. Nedrīkst bērnam likt izjust
kaunu par dusmām, citādi katru
reizi, kad viņš par kaut ko izjutīs
dusmas, izjutīs arī kaunu. Empā
tiju var iemācīt, bet tikai tad, ja
bērni izprot savas jūtas. Dusmo
ties ir pieņemami, bet ir jāpado
mā par uzvedību, kas var sekot,”
uzsver I. Brūvere.
Pieredzējusī pedagoģe norā
da, ka katrā klasē ir jābūt uzvedī
bas standartiem, kas tiek izstrādā
ti kopā ar skolēniem, lai palīdzētu
sadarboties, radītu drošu fizisko
un emocionālo vidi, turklāt no
teikumiem ir jābūt pozitīviem,
piemēram, ja pieprasa respektu,
tad ir jāpasaka, kā tas tiek izrā
dīts, bet katrs skolotājs, protams,
meklēs savu pieeju, lai panāktu
vēlamo. I. Brūvere saka: „Ir svarī
gi, kā uzvedības standartus īsteno
klasē – ar tiem ir jāstrādā katru
dienu, un tiem ir jāattiecas pilnīgi

uz visiem. Ir regulāri jāpārbauda,
cik efektīvi tie darbojas, un, ja ne
darbojas, tad ir jāmaina.”

Kļūdaina domāšana

Pedagoģe secina, ka bērni,
kuriem ir uzvedības traucējumi,
bieži par notiekošo domā kļūdai
ni, bet viņiem var iemācīt domāt
citādi, piemēram, ja kāds skolas
pagalmā skolēnu pastumj, pirmā
doma var būt, ka kāds grib darīt
pāri, grib kauties, taču var aicināt
aizdomāties, ka varbūt otrs ir zau
dējis līdzsvaru, paklupis vai arī
kāds cits ir piespiedis tā uzvesties.
Cits piemērs: skolotāja neklausās,
ko bērns stāsta, un viņš kļūdaini
domā, ka „viņai ir vienalga, kas
ar mani notiek, viņa man netic”,
taču, iespējams, skolotājai tobrīd
bija jāpabeidz darīt ko citu.
I. Brūvere aicina skolotājus
izstrādāt plānu krīzes situācijām,
īpaši darbā ar bērniem, kuriem
ir nepieciešama īpaša program
ma, piemēram, ko darīs pats un
kā liks rīkoties skolēniem, ja ag
resīvais bērns klasē sāks mētāt
priekšmetus, turklāt ir jārēķinās,
ka pārējie var smieties, viņu ķir
cināt. „Brīdī, kad bērns eksplodē,
nav jārunā par uzvedību, bet ir
jācenšas viņu iekļaut klases dar
bībā. Skolotājam ir jāsaprot sava
reakcija, lai neļautu sevi izaicināt,
ko šie bērni labi prot, piemēram,
sāk rupji runāt, lai izraisītu sko
lotāja reakciju, bet to dara neap
zināti,” uzsver I. Brūvere un pie
bilst, ka viņai vienmēr esot palī
dzējis humors. Visbiežāk bērni ar
uzvedības traucējumiem labprāt
vēlas darboties fiziski, sportot.

 Irkāsvarīgi,
uzvedības

standartus īsteno
klasē – ar tiem ir
jāstrādā katru dienu,
un tiem ir jāattiecas
pilnīgi uz visiem.
Ir regulāri jāpārbauda,
cik efektīvi tie darbojas,
un, ja nedarbojas,
tad ir jāmaina.
„Bērniem ir jāiemāca emocio
nālā prasme saprast savas un citu
jūtas. Iemācīt savaldīties ir iespē
jams. Svarīga ir veselīga pašcieņa,
vecumam atbilstīga neatkarība. Ja
bērnam ir vismaz viens pieaugu
šais, kas par viņu interesējas, tas
palīdzēs tikt galā ar sevi un dzī
vi, atgūt pašcieņu un savaldīties.
Jebkurās attiecībās svarīga ir laip
nība un cieņa,” secina I. Brūvere.

Teorētiķi
par efektīvu mācīšanos

Vieslektore atgādina, ka uz

vedību klasē iespaido arī tas, kur
skolotājs stāv un kā runā, pie
mēram, ir secināts, ka sadarbība
veidojas labāk, ja pedagogs stāv
telpas malā, nevis tieši pretī sko
lēniem, tāpēc ka tad arī pēdējos
solos sēdošie redz, ka tiek pama
nīti.
Viens no teorētiķiem Džei
kobs Konins (Jacob Kounin) at
balsta darbu grupās, uzskatot, ka
tas veicina sadarbību, nodarbības
tad nav vienmuļas, skolēniem ir
dažādas lomas (vadītājs, stāstī
tājs, pierakstītājs) un tas liek do
māt.
Austrālijā ir pieņemts skolē
nus sēdināt pāros vai arī darbs
notiek grupās, taču, viņasprāt,
izkārtojuma veids ir jāmaina, tā
pēc ka, piemēram, bērni, kam ir
uzvedības traucējumi, nosēdināti
viens otram pretī, nedzird sko
lotāja runāto, bet vēro pretimsē
došo vai lūkojas laukā pa logu.
I. Brūvere aicina skolotājus apzi
nāties, ko vēlas panākt, un neno
sodīt bērnus, ja, sasēdināti grupā,
viņi sarunājas, nevis klausās sko
lotāja runātajā.
Lī un Marlēna Kanteri (Lee
and Marlene Canter) uzskata, ka
skolotāja tiesības un pienākums
ir klasē nodrošināt kārtību un to
paveikt neatlaidīgi, uzturot labas
attiecības. Skolotājs paskaidro,
ko no skolēniem sagaida, bet, ja
noteikumi netiek izpildīti vai ie
vēroti, skolēns pelna negatīvus
punktus, kas summējas. Sekas ir
pārrunas kopā ar vecākiem un
skolas vadību, jo skolotājam ir jā
saņem atbalsts.
Rūdolfs Dreikurss (Rudolf
Dreikurs) ir pārliecināts, ka bērnu
vada kāds no četriem mērķiem:
pievērst sev uzmanību; pārņemt
varu; atriebties; parādīt nevarību.
Skolotājam tas ir jāzina un jāiz
manto demokrātiskas metodes,
lai panāktu vēlamo.
„Austrālijā skolās daudz runā
par valsts iekārtu, vēlēšanām, to,
kas ir propaganda, u. tml. Demo
krātija ļauj ne tikai brīvi izteikties,
bet liek neaizmirst arī par saviem
pienākumiem, piemēram, ja pil

kad bērns
 Brīdī,
eksplodē, nav

jārunā par uzvedību,
bet ir jācenšas viņu
iekļaut klases darbībā.
Skolotājam ir jāsaprot
sava reakcija, lai
neļautu sevi izaicināt,
ko šie bērni labi prot,
piemēram, sāk rupji
runāt, lai izraisītu
skolotāja reakciju, bet
to dara neapzināti.

soņi neiet uz vēlēšanām, tad ir
jābūt pamatotam attaisnojumam
vai jāmaksā sods. Ja piedalies de
mokrātijā, tad esi daļa no tās! Ci
tādi tu no tās izvairies,” pieredzē
dalās vieslektore.

Visa pamatā ir
labas attiecības:
skolotājam ir jāpalīdz
izjust, ka skolēns
iederas (klasē, skolā),
saņem mīlestību un
uzmanību. Ieteiktā
sadarbības forma klasē
ir sarunas aplī, dodot
iespēju izteikties visiem.



Viljams Glasers (William
Glasser) ir atzinis, ka skolotājam
ir jāizprot skolēna vajadzības
un jāpalīdz izvēlēties. Viņaprāt,
visa pamatā ir labas attiecības:
skolotājam ir jāpalīdz izjust, ka
skolēns iederas (klasē, skolā),
saņem mīlestību un uzmanību.
Ieteiktā sadarbības forma klasē
ir sarunas aplī, dodot iespēju iz
teikties visiem. V. Glasers ir pār
liecināts, ka skolēniem nav jāie
mācās fakti, bet gan jāapzinās,
kā viņi mācās, jāzina, kā atrast
nepieciešamo informāciju, bet
skolotājam ir jāpanāk, lai skolēni
brīvprātīgi pilda mājasdarbus un
veic pašvērtējumu. Visa pamatā
ir pozitīva attieksme, prieks no
tā, ko dari.

Izglītības sistēma
Austrālijā

I. Brūvere nedaudz iepazīsti
na ar Austrālijas Jaundienvidvel
sas pavalsts izglītības sistēmu.
Pavalstī ir aptuveni 2200 skolu,
kas darbojas centralizēti, apmē
ram 22 000 skolotāju, viņu vidū
ļoti maz vīriešu. Katra gada plānu
izstrādā izglītības departaments,
kurā strādā apmēram 2000 darbi
nieku, un katru gadu valsts izglī
tības vadlīnijās ir noteikti galve
nie uzsvari.
Bērni var sākt mācīties ar
4,5 gadu vecumu, bet piecu gadu
vecumā viņi uzsāk mācības 1. kla
sē bērnudārzā, kur grupā nedrīkst
būt vairāk par 18 bērniem. Vēlā
kajās klasēs var būt līdz 35 sko
lēniem, minimums nav noteikts,
bet, ja kādā pamatskolā ir tikai
15 bērnu, tad, piemēram, veido
apvienoto 4. un 5. klasi. Pamat
skola ir līdz 12 gadu vecumam,
un visi obligāti apmeklē vidus
skolu līdz 10. klasei, bet 11. un
12. klase jau ir pirmā augstākās
izglītības pakāpe. 9. un 10. klasē
ir pieci obligātie un divi izvēles
mācību priekšmeti, 11. klasē obli
gātais priekšmets ir angļu valoda,
bet pārējie – izvēles.

12

SEMINĀRS

2017. gada 14. septembris www.izglitiba-kultura.lv

Dalās pieredzē
un veido sadarbības iespējas
Skolotāji norāda, ka vecā
kiem, savukārt, ir svarīgi, cik dro
ša ir skolas vide.
Visi vienojas, ka kritēriji nav
un nedrīkst būt centralizēto ek
sāmenu rezultāti, tādēļ nevajag
veidot skolu reitingus. Būtiskāk
ir tas, vai skola spēj elastīgi reaģēt
uz pārmaiņām un individuālām
vajadzībām, lai ikviens būtu sa
dzirdēts, saredzēts, novērtēts, cie
nīts, tad arī sabiedrība skolu no
vērtēs pozitīvi. Atliek atrast vei
du, kā izveidot labsajūtas skalu.

IK ILZE BRINKMANE
Laikraksta 31. augusta numu
rā iesākām stāstīt par brīvprātī
go skolu tīklu, kurā patlaban ir
apvienojušās 50 skolas un kura
pārstāvji tikās vasaras universitā
tē Līgatnē, lai rastu atbildi uz jau
tājumu, kuri ir galvenie izglītības
un skolas kvalitātes indikatori.

Tīklā joprojām var
iesaistīties

Rīgas Juglas vidusskolas di
rektore Aija Melle laikrakstam
atzīst, ka svarīgi ir diskutēt, runāt
par jautājumiem, dalīties pie
redzē un paņemt to, kas darbā
var noderēt, ko skolotāji var iz
mēģināt, – starpdisciplināri, teh
noloģiju jomā u. tml. „Nav katrā
jomā jāizdomā velosipēds no jau
na. Šajā vasaras universitātē kopā
pulcējušies 120 cilvēki, bet jopro
jām katrs, kas vēlas, brīvprātīgajā
tīklā var iesaistīties. Vienīgais no
sacījums – ka skola izvērtē savu
stipro pusi, nišu, ko var piedāvāt
kā pieredzes stāstu, vienlaikus
tādā veidā ceļot skolas un skolo
tāju pašapziņu,” mudina A. Melle
un piebilst, ka tā veidojas jauni
kontakti un sadarbības iespējas.

svarīgi, kā
 Irdirektors
virza

cilvēkus, kas ir sanākuši
kopā. Katrs dzīvē
satiktais cilvēks ir mūsu
skolotājs, piemēram, arī
bērns, kas klasē izaicina,
skolotājam palīdz
noslīpēt kā dimantu
savu pacietību.
Kritēriji ir mīlēt bērnu,
atvērtība un sadarbība,
mīlēt to, ko dari.
„Pārmaiņu katalizators ir sko
lotājs. Tas nozīmē, ka visvairāk
ir jāiegulda skolotājā. Runa nav
tikai par algu – ir jādod iespēja
pilnveidoties, apmeklēt koncer
tus, teātra izrādes, izstādes, mā
cīties. Netaps jau uzreiz jauns
saturs un jauni skolotāji,” uzsver
brīvprātīgā skolu tīkla veidotāja.
Uz vaicājumu, ko, vadot Rī
gas Juglas vidusskolu, uzskata
par galveno, direktore atbild: „Ir
jābūt skaidrai skolas vīzijai un jā
zina, vai tas ir skaidrs arī skolo
tājiem. Ejam savu ceļu, strādājam
starpdisciplināri. Mans princips
ir skolotājiem dot brīvību, jo tad
viņi kļūst radošāki un atbildīgā

Kritērijs – katra bērna
individuālā izaugsme

Aija Melle.
ki. Vienlaikus viņiem ir jāpieņem
jauni izaicinājumi, jo nevar ilgi
dzīvot vienās čībās. Patīk strādāt,
un nebaidos no jauniem skolotā
jiem, jo ir, kas pat rindā gaida, bet
diemžēl valstī vienā brīdī nebūs
matemātikas, fizikas un ķīmijas
skolotāju – viņu trūkst jau pat
laban. Lai arī cik laba būtu sko
la, direktoram visu laiku ir jābūt
procesā, jāmācās.”
„Tikai caur runāšanu nāk
darīšana, jo tā cilvēks noformu
lē savas domas. Ir patīkami, ka
notiek brīvas diskusijas un saru
nas turpinās arī pārtraukumos.
Secinām – lai gan skolu pārstāv
ji ir no dažādiem reģioniem,
viedokļi ir līdzīgi, varbūt vien
citiem vārdiem izteikti. Visiem
būtiskas ir cilvēcīgās attiecības,
arī uzdrīkstēties un runāt par pe
dagoģiskām problēmām un tās
risināt,” stāsta ideju grupas „Ra
došuma pils” un Mūžizglītības un
kultūras institūta „Vitae” izaug
smes trenere Ilga Kušnere.
Skolotāja ir izbrīnīta par uzzi
nāto, ka dažas izglītības pārvaldes
nav tālāk nodevušas informāciju
par šā skolu tīkla izveidi. Atbildot
uz jautājumu, cik liela loma skolā
ir vadītājam, I. Kušnere ir pārlieci
nāta, ka noteicoša. Viņa atzīst: „Ir
svarīgi, kā direktors virza cilvēkus,
kas ir sanākuši kopā. Katrs dzīvē
satiktais cilvēks ir mūsu skolotājs,
piemēram, arī bērns, kas klasē iz
aicina, skolotājam palīdz noslīpēt
kā dimantu savu pacietību. Kri
tēriji ir mīlēt bērnu, atvērtība un
sadarbība, mīlēt to, ko dari.”

Diskusijās
dzimst patiesība

Sadaloties pēc dzimšanas
gadalaika – pavasara, vasaras,
rudens un ziemas grupā, 16. au
gusta semināra dalībnieki uzsāka
prāta vētru.
„Skolas, uz kurām bērni do
das ar prieku, lai ne tikai tiktos ar

Jānis Lagzdkalns.

Lāsma Petermane.
draugiem, bet arī aktīvi iesaistī
tos mācību procesā, ir atradušas
kvalitātes kritērijus, bet, kā to iz
mērīt, nezinu,” atzīst Mārupes vi
dusskolas direktors Jānis Lagzd
kalns.
Kandavas internātvidusskolas
direktore Elita Lavrinoviča uz
skata, ka ir svarīgi, vai skolas un
klases vide iedvesmo gan skolo
tājus, gan skolēnus darboties un
gūt panākumus. Sarunā iesaistītie
norāda, ka prieks atklājas sajūtu
līmenī, bet to nevar izmērīt skait
ļos, toties var izmērīt, piemēram,
skolēnu akadēmisko izaugsmi,
kad nevis skatās uz centralizē
to eksāmenu rezultātiem, bet uz
noteiktu līmeni tad, kad bērns ir
ieradies skolā, un salīdzina, vai
kopš tā laika pārmaiņas ir aug
šupējas vai lejupējas. Ja bērns at
nāk ar 13 nesekmīgām atzīmēm,
bet mācību gada beigās vairs ir

tikai trīs nesekmīgas, tas ir ļoti
labs rezultāts. E. Lavrinoviča pie
bilst, ka valsts diagnosticējošie un
pārbaudes darbi var atklāt aka
dēmiskos sasniegumus, jo atklāj
līmeni, kurš mūsu sabiedrībai ir
pa spēkam. Viņasprāt, arī bērnu
laiks ir ierobežots, un viņi nevar
paspēt visu – piedalīties projek
tos, interešu izglītības pulciņos
utt., un tad var aizbildināties, ka
saistošāks bija kāds pasākums,
nevis akadēmiskā stunda.
Darba grupas dalībnieki seci
na, ka būtiska ir skolēna pašsajū
ta skolā – tā ietekmē vēlmi nākt
uz skolu un mācīties. Liela loma
ir emocionālajai audzināšanai
un vērtībizglītībai, tātad skolo
tāja emocionālajai inteliģencei
un personībai. „Bērni ļoti izjūt,
ar kādām emocijām un izjūtām
skolā strādā pieaugušie,” uzsver
J. Lagzdkalns.

Kad atkal visi semināra dalīb
nieki ir vienkopus, Nīcas vidus
skolas direktore Lāsma Peter
mane vaicā, vai pietiek ar pašu
skolas darbinieku apziņu, ka vi
siem klājas labi, jo pastāv taču arī
konkurence.
Rīgas Teikas vidusskolas di
rektore Ilona Bergmane stāsta,
ka savā domnīcas grupā esot iz
sprieduši – ir svarīgi, kā skolēns
apgūst pamatprasmes, un viens
no galvenajiem kritērijiem ir la
sītprasmes kvalitāte – un tā nu
gan ir izmērāma.
Arī citi piekrīt, ka katra bēr
na individuālā izaugsme ir viens
no galvenajiem izglītības un sko
las kvalitātes indikatoriem, taču
daļa kritēriju vienmēr būs kopīgi
visiem, bet daļa – katrai skolai
individuāli. Vieni būs piemēroti
lielo pilsētu, citi – attālāko nova
du skolām, tādēļ tiem ir jābūt di
ferencētiem. Vecāki īpaši novērtē
ne tikai skolas akadēmiskos rādī
tājus, bet arī emocionālo un fizis
ko drošību, tādēļ skolēnu skaits
nedrīkst būt izšķirīgais skolas
liktenim.
Rīgas 18. vakara (maiņu) vi
dusskolas direktora vietniece
izglītības jomā Ksenija Kozika
uzsver savā grupā secināto – in
dikators ir kvalitatīva stunda, bet
publiskajā telpā nevajag runāt par
skolu reitingiem, jo bērni un viņu
iespēju robežas ir ļoti atšķirīgi.
L. Petermane atceras kāda
inspektora atziņu – visas skolas
ir labas, tikai dažās ir kaut kas
pilnveidojams. „Manuprāt, skolas
direktoru uzdevums ir ar kolē
ģiem vienoties, kas ir labs un ko
var pilnveidot. Prieks, ka arī šajās
dienās domājam un meklējam
atbildes. Dažkārt tās grūti nofor
mulēt, un tas ir normāli. Galve
nais – visi esat radoši, interesanti
un atvērti cilvēki,” uzsver Nīcas
vidusskolas direktore.
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas
direktors Kārlis Strautiņš aicina
atcerēties kopīgi darītā svarīgu
mu. Izglītības un zinātnes mi
nistrijas (IZM) vērtēšanas rīki
joprojām ir centralizētie eksāme
ni, un skolu reitingu tabulas, ie
VISI FOTO: Andris Bērziņš
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Visi vienojas,
ka kritēriji nav
un nedrīkst būt
centralizēto eksāmenu
rezultāti, tādēļ nevajag
veidot skolu reitingus.
Būtiskāk ir tas, vai
skola spēj elastīgi
reaģēt uz pārmaiņām
un individuālām
vajadzībām, lai ikviens
būtu sadzirdēts,
saredzēts, novērtēts,
cienīts, tad arī
sabiedrība skolu
novērtēs pozitīvi.



skolā ir radušās idejas, kuras
varam piedāvāt citiem. No sko
las budžeta esmu iztērējusi jau
aptuveni 1500 eiro, lai skolotāji
kursos apgūtu, kā mācīt kompe
tenču pieejā. Skolas muzejā at
radām 1962. gada avīzes, un tur
ir rakstīts tas, par ko tagad runā
kā aktualitāti, – ir jāmainās, tikai
citiem vārdiem. Manuprāt, lielā
kais ieguvums ir starpdisciplinā
rā pieeja – lai nebūtu strīdu, kurš
mācību priekšmets ir galvenais.”
Balvu pamatskolas direktore
Larisa Krištopanova par galve
no ieguvumu no iesaistes tīklā
uzskata dalīšanos pieredzē. Viņa
norāda: „Pārliecina tādas perso
nības kā A. Melle, Rolands Ozols.
Viņi ir viedokļa līderi, kuriem
uzticas visa mūsu skolas vadības
komanda.”
Mārupes vidusskolas direk
tors J. Lagzdkalns atklāj, ka viņa

SEMINĀRS / DZEJAS DIENAS
vadītā skola ir starp tām 100 iz
glītības iestādēm, kas aprobēs
Eiropas Sociālā fonda projekta
„Kompetenču pieeja mācību sa
turā” ekspertu piedāvāto pro
grammu. „Vēlējāmies tur būt, lai
nepaliktu tikai kritiski vērotāji
no malas, bet ar savu redzējumu
mēģinātu ietekmēt IZM un pro
jekta autoru izpratni par lietām,
jo sanākam kopā un jārada no
nekā kaut kas. Brīvprātīgajā skolu
tīklā esmu, lai dalītos ar izjūtām
par notiekošo aprobācijas proce
sā, jaunām idejām; saprastu, par
ko domājam līdzīgi, ko nebijušu
varētu izmēģināt,” saka J. Lagzd
kalns. „Salīdzinot vasaras univer
sitātē atmosfēra ir brīvāka un de
mokrātiskāka. Līdzi aicināju arī
divas jaunās skolotājas, lai viņas
dzird, ko kolēģi domā un runā.
Pēc tam varēsim ar pārējo kolek
tīvu apspriesties, izprast, vai val
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Ilona Bergmane.
dība un tauta domā līdzīgi. Ļoti
ceram, ka ministrija demokrātiju
tikai nespēlē un dokumentu iz
strāde taps, ieklausoties arī pārē
jās sabiedrības viedoklī.”

Ksenija Kozika.

spējams, kalpos skolu tīklu opti
mizēšanai. „Pēc šiem kritērijiem
Rīgā vajadzētu atstāt tikai dažas
skolas,” secina K. Strautiņš. Semi
nāra dalībnieki piekrīt, ka vēlētos
izprast, kas notiek visā valstī, ne
tikai savā skolā.
Pēc dzirdētā A. Melle secina,
ka sanākušo mērķis ir audzināt
personības, kas dzīvē var izdarīt
labāko, ko spēj.

Kāpēc iesaistījās
skolu tīklā?

Uz šo jautājumu lūdzu at
bildēt L. Petermani, kura atzīst:
„Patīk radošā attieksme. Tā ir
iespēja ātrāk nokļūt pārmaiņu
procesā, uzklausīt profesionāļu,
piemēram, Karines Oganisja
nas, viedokļus. Savukārt mūsu

Kārlis Strautiņš.

Larisa Krištopanova.

Skolotāji dzīvi pieraksta dzejā
IK ILZE BRINKMANE
Septembris Latvijā ir dzejas
dienu mēnesis. Laikraksts uzru
nāja trīs skolotājus, kuri ir atklā
juši, ka savu dzīvi pieraksta dze
jas formā – sākumā kā sarunu ar
sevi, bet, tuvāko iedrošināti, ļāvu
ši uzrakstīto lasīt arī citiem.

Jauniešus uzrunā
dzejas forma

Uz jautājumu, ar ko asociējas
vārdi „dzejas dienas”, skolotājs un
Mūžizglītības un kultūras institū
ta „Vitae” vadītājs Rolands Ozols
atbild, ka pirmā asociācija ir sko
las laika pieredze – notikumi pie
Raiņa pieminekļa, Ojāra Vācieša
muzejs un dzejas lasījumi.
Vai ir arī autoritātes dzejā?
„Nezinu, vai autoritātes, bet drī
zāk cilvēki, kurus es izjūtu kā
līdzīgi domājošus un kuri ir pa
līdzējuši man veidoties par tādu
cilvēku, kāds es esmu patlaban.
Un tie ir dzejnieki Ojārs Vācietis,
Vizma Belševica un Imants Zie

donis,” stāsta Rolands.
Šogad ir izdots R. Ozola
dzejoļu krājums „Dienas tēma”,
kura titullapā ir norādīts laiks:
2014. gada februāris – 2016. gada
februāris. Jautāts, vai tikai pirms
trim gadiem dzejas formā sācis
pierakstīt visu, kas notiek, – par
sevi, dzīvi, cilvēkiem līdzās, au
tors atklāj, ka tik tiešām pirms
tam neko tādu nav darījis. „Lai
gan tā atradu radošu veidu, kā
izteikt sevi un to, ko izjūtu vis
apkārt, ir liela atšķirība starp
profesionāliem dzejniekiem un
tādiem kā es, kurus saucu par
pierakstītājiem. Vienā brīdī ne
sapratu, ko ar to visu iesākt, bet,
kad apkārtējie mudināja publicēt,
tad arī uzdrīkstējos, taču grāma
tas brīvā tirdzniecībā nav.” Kas
ir cilvēki, kuriem skolotājs uztic
savas domas? „Dzejoļus vispirms
sāku sūtīt Rīgas Juglas vidussko
las direktorei Aijai Mellei, kura
ir arī krājuma sakārtotāja, no
mūsu ikdienas saziņas arī radās
nosaukums „Dienas tēma”. Kad

tagad dzirdu atsauksmes par paša
uzrakstīto, pat nedaudz pārsteidz
tas, ka vairāk kopīga atklājas ar
jauniem cilvēkiem, piemēram,
mans deviņpadsmitgadīgais dēls
ir atzinis, ka runāju par to, ko
izjūt un saredz arī viņš. Tātad šī
forma viņam ir saprotama. Līdzī
gi apgalvo jaunieši, kuri uzrakstī
to iestudēja. Toties mana paaudze
tikai daļēji uztver patiesi domā
to,” pārdomās dalās R. Ozols.
Vai ir nācies konstatēt, ka
ir kādi dzejoļi, kuri citus uzru
nā īpaši? Kad nesen Daugavpilī
skandējis dzeju un ar klavier
mūziku to pavadījis bijušais au
dzēknis, tad R. Ozols secinājis,
ka emocionāli atsaucīgāki izrā
dījušies krievi. Pēc izglītības kon
ferences Saldū 29. augustā tajā
pašā dienā uzrakstīto publicējis
sociālajā tīmeklī „Facebook”, un
dzejolis – pašam par pārsteigu
mu – uzrunājis ļoti daudzus. Tā
tad ir parādības, kuras, nosauktas
vārdā, rod atbalsi arī citos.
Turpinājums 14. lpp. 

Rolands Ozols.

FOTO: Andris Bērziņš
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Skolotāji dzīvi pieraksta dzejā
Turpinājums no 13. lpp. 
***
tev vēl lidot un lidot
un spārnus vēzināt
un tik daudz ko
par sevi izzināt
tev vēl lēkt un lēkt
pāri pļavām
un šauri platajām gravām
lai vari sevi izzināt
tev vēl mīlēt un mīlēt
mazo rudzupuķi
un atrast to ugunspuķi
lai sevī vari uzziedēt
– Tu jautā,
vai esi izlaidis
savu pusaudzi
laukā.

***

– Nē, bērnu.
– Pusaudzis ir
puse no visa.
Pusciets, puslauzts,
pusplēsts, pustēsts.
Asiņojošs un
kliedzošs.
Par to, kas
zūd un projām
bēg.
– Tu saki,
pusaudzis
ir radošs.
– Nē, bērns.
– Ar savu acu skatu,
ar savu mazo prātu.
Ar prieku vienu
par katru dienu.
– Tu jautā,
ar ko bērns
no pusaudža
dažāds.
– Ar tuvumu.
Ar maigumu.
Ar īstumu.

Daudzi dzejā meklē
romantismu

Jau otro dzejoļu krājumu
šogad ir izdevis Liepājas Valsts
1. ģimnāzijas latviešu valodas un
literatūras skolotājs Dr. philol. Nor
munds Dzintars.
Atbildot uz jautājumu, ko vi
ņam nozīmē dzejas rakstīšana,
N. Dzintars saka: „Izjūtu izlikšana
uz papīra. Reizēm tā ir saruna ar
sevi, bet kādreiz – ar citu. Galvā ie
nāk kādas rindas, motīvs – un tas
spēlējas, līdz vizualizējas dzejolī.
Reizēm ietekmē kāds notikums, tā
ka apstākļi, kā rodas dzeja, ir da
žādi.”
Vai par grāmatu „Dzej-oļi”
jau ir saņemta atgriezeniskā saite
no lasītājiem, un ko ir secinājis?
Autors atzīst, ka reizēm interpre
tācijas ir ļoti dažādas, bet to uz
skata par labu zīmi, taču pārsvarā
domubiedrus atrod starp tiem,
kas meklē romantiskas noskaņas:

Normunds Dzintars.
„Varbūt romantisma mūsdienās ir
par maz, jo prātus pārņēmis post
modernisms. Manuprāt, katrs rei
zēm savās izjūtās un pārdomās ir
dzejnieks, tikai tās nepieraksta.”

„21. gadsimta
cilvēks ir neprātīgi
sadrumstalots. Citādāk
nemaz nevar būt –
mums ir jāpaspēj
aptvert visu un
sadalīt uzmanību tā,
lai neviens nepaliek
bešā. Tomēr katram
ir nepieciešams atrast
savu meditāciju. Es
savējo atradu dzejā.
Kāpēc citiem tā ir
svarīga, nezinu.”



Jautāts, kādu dzejnieku dar
bos pats ir meklējis neatrastās
atbildes un sev tuvo, Normunds
atklāj, ka saistījis O. Vācietis,
V. Belševica, pēdējā laikā – Kār
lis Vērdiņš, bet pirmais krājums
„Ziedoņlaiks” (2011) bijis veltī
jums I. Ziedonim.
Kā dzeju uztver jaunā paau
dze? „Vienmēr skolā ir kāds, kas
ne tikai lasa, bet arī raksta dzeju,
kam ir dabas dots talants un kurš
reizēm ir tikai jāpamudina. Lai
rakstītu, protams, ir nepiecieša
mas zināšanas, jo tā ir strukturēta
forma, taču reizēm viss notiek in
tuitīvi un sanāk pat ļoti labi. Ģim
nāzijā izdodam radošo darbu krā
jumu „Laiks nekur nepazūd”, kur
publicē jauniešu rakstīto dzeju un
prozu,” stāsta skolotājs.
Uz jautājumu, vai stundās lasa
savu dzeju, Normunds smaidot

FOTO: no personiskā arhīva

atsaka: „Ar saviem gabaliem neuz
bāžos, bet, ja prasa, tad neatsaku,
lasa arī „Facebook” publicētos.”
Vai dzejas dienu laikā par šo
žanru sabiedrībā joprojām ir inte
rese? N. Dzintars apgalvo, ka Lie
pājā noteikti, piemēram, 12. sep
tembrī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā
notika dzejas sports – tas nozīmē,
ka katram bija iespēja uz brīdi kļūt
dzejniekam un radīt savas dzejas
rindas. Bet Šlokenbekas muižā
17. septembrī plkst. 17.00 būs dze
jas vakars.
Ieskatam – daži N. Dzintara
dzejoļi no jaunākā krājuma, bet, ja
kāds vēlas to iegādāties, tad ir jāsa
zinās ar autoru.
Pēc zvaigžņu lietiem
smaržo zeme…
Pēc zvaigžņu lietiem smaržo zeme,
Pat sēņu negaisi vēl ausīs dzied,
Prom aiziet saule neizlēma,
Un vasara vēl līdzi iet.
Re, nosarkst miglas zaķiem ausis,
Bet vai tādēļ jāskumst mums?
Kas gan tādus zaķus klausīs,
Rītam ir savs noslēpums!
Lūk, lēniem soļiem atnāk diena,
Lūk, tumsa izkūst papardēs.
Tu nebūsi nekad vairs viena –
Diena tevi uzmeklēs.
Pēc zvaigžņu lietiem smaržo zeme,
Kaut sēņu negaisi vēl ausīs dzied,
Bet tā ir tava… tava zeme,
Kur dienai vari pretī skriet.
Pirms sniega
Drīz snigs
Un gaišs būs lauks,
It visur sniega rozes plauks.
Drīz snigs,
Skries pāri gulbju spārnu vēdas,
It visur zudīs tumsas pēdas.
Drīz snigs,
Drīz neprātīgi snigs
Un ikvienam
Gaismas brīnums tiks.
Drīz snigs,
Drīz neprātīgi snigs.

Jana Kolbina.

Dzejoļi top neprognozēti –
kā akūta nepieciešamība

Rīgas Valdorfskolas skolotāja
un apbalvojuma „Laiks Ziedonim
2017” nominācijas bērniem un
jauniešiem „Rabarbers” laureā
te Jana Kolbina šogad audzina
1.a klasi. Skolotāja gan apgalvo, ka
nepretendē uz dzejnieces statusu,
taču maijā ir izdots viņas dzejoļu
krājums „Sila purene”, kas pieteikts
kā jauna cilvēka dienasgrāmata
dzejas valodā.
„Es arī neradu dzeju. Tā rodas
pati. Vienkārši reizēm ir sajūta, ka
vajag pierakstīt, un to pat īsti nevar
nosaukt par vēlmi pierakstīt, tā ir
akūta nepieciešamība, jo kaut kas
sāp, par kaut ko ir prieks… un tas
ir jāpieraksta.
Dzejoļi top neprognozēti. Im
pulsu var radīt teju jebkas – cilvē
ku saruna vilcienā, ķilda pie veika
la kases, dīvaina izskata pienene,
meža smarža rudenī pēc lietus…
Kas notiek tālāk? Bieži vien es
pierakstu tikai aprautas frāzes, at
slēgvārdus, kas jau nākamajā mir
klī paši savirknējas zināmā secībā,
ko pārlasot atzīstu par labu esam,”
stāsta Jana. „Grāmatiņa tika izdota
ļoti spontāni. Un tautā aizgāja vēl
jo netīšāk. Publicēju „Facebook”
fotogrāfiju, kurā bija redzams jau
nās grāmatas vāks. Un tad sapratu,
ka būtu negodīgi, ja tā paliktu tikai
man. Tomēr neplānoju to tirgot, jo
tā ir ļoti personīga, un nedomāju,
ka tā būtu kādam kritiski jāķidā.
Tuvākie, protams, ir teikuši tikai
tos labākos vārdus.”
Atbildot uz jautājumu, kāpēc,
viņasprāt, mūsdienu cilvēkam
vajag dzeju, jaunā skolotāja saka:
„21. gadsimta cilvēks ir neprātī
gi sadrumstalots. Citādāk nemaz
nevar būt – mums ir jāpaspēj ap
tvert visu un sadalīt uzmanību tā,
lai neviens nepaliek bešā. Tomēr
katram ir nepieciešams atrast savu
meditāciju. Es savējo atradu dzejā.
Kāpēc citiem tā ir svarīga, nezinu.”
Jautāta par autoritātēm dzejā,
arī Jana šaubās, vai tās saukt par

FOTO: no personiskā arhīva

autoritātēm. Viņa saka: „Nekad
neesmu skatījusies uz dzeju kā uz
kritizēšanas objektu. Dzeja nevar
patikt vai nepatikt. Mēs nekad ne
varam zināt, ko autors ir domājis
rakstīšanas brīdī. Manuprāt, sva
rīgi ir tas, ko lasīšanas brīdī paņe
mam sev. Bieži vien pašai rodas tik
jokainas rindas, ko pati līdz galam
nemāku izskaidrot. Bet cilvēks no
malas izlasa un saka: „Jā, šis ir arī
par mani, es tevi ļoti labi saprotu.”
Tas, manuprāt, ir skaisti. Dzeju kā
formu dievinu kopš bērnības. Jā,
vidusskolā saucu sevi par Ziedoņa
meiteni, tajā pašā laikā mans lielais
Draugs ir arī novadnieks Knuts
Skujenieks.”
J. Kolbina atklāj, ka augusta
noslēgumā atgriezusies no dienvi
diem – 28 dienās mērojusi franču
ceļu uz Santjago de Kompostelu
Spānijā. Kādas atziņas guvusi ceļā?
„Pirmā atziņa, ko nepārprotami
izjūtu, – cilvēka spējām nav nekā
du robežu. Jūtos tik lieliski kā reti
kad iepriekš,” atbild Jana.
Ja kāds vēlas iepazīt Janas dze
ju – 20. septembrī „Sila purene”
ciemosies Baložu bibliotēkā.
Bet šis dzejolis ir tapis jau pēc
krājuma izdošanas.
***
Sasien man acis
Ar pūkainu miglu,
Aizved, kur lietus ar vēju
Rūtainos kreklos
Nedejo kantri, bet džigu.
Aizved, kur tramvaji
Staigā uz riņķi.
Aizved, kur vēnās iekodē
Dzīvi ar sarkanu tinti.
Pieskaries saviem pleciem
Caurspīdīgiem pirkstiem!
Pacelies nedaudz augstāk –
Pāri ikdienības smiltīm!
Pieskaries, pacelies,
Mani šeit neaizmirsti!

11.08.2017.
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SĀKAM

iespiestās un elektroniskās avīzes „Izglītība un Kultūra”,
elektronisko žurnālu „Pirmsskolas Izglītība” un
„Vecākiem”, iespiestā žurnāla „Praktiskie Rokdarbi”
2018. gada abonēšanas kampaņu REDAKCIJĀ!
Laikraksta gada abonements – 66,50 EUR
(cena VAS „Latvijas pasts” – 70 EUR)

KOMPLEKTĀ IZDEVĪGĀK!

1. „Izglītība un Kultūra” +
iespiestais žurnāls „Praktiskie
Rokdarbi” – 86,48 EUR

4. „Izglītība un Kultūra” +
iespiestais žurnāls „Praktiskie
Rokdarbi” + „Pirmsskolas
Izglītība” + „Vecākiem”
elektroniski (PDF) –
142,48 EUR

2. Žurnāli „Pirmsskolas
Izglītība” + „Vecākiem”
elektroniski (PDF) – 56 EUR

5. „Izglītība un
Kultūra” +iespiestais
žurnāls „Praktiskie
Rokdarbi” + „Vecākiem”
elektroniski (PDF) –
114,48 EUR

3. „Izglītība un Kultūra” +
„Pirmsskolas Izglītība” + „Vecākiem”
elektroniski (PDF) – 122,50 EUR

6. „Pirmsskolas
Izglītība” + „Vecākiem”
elektroniski (PDF) +
iespiestais žurnāls
„Praktiskie Rokdarbi” –
75,98 EUR

7. „Izglītība un
Kultūra” + „Vecākiem”
elektroniski (PDF) –
94,50 EUR

Kaspara Bikšes
jaunā grāmata
„Skolotāja
obligātais
konspekts”
Bieza grāmata
cietos vākos.

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” (IK) un elektronisko izdevumu
„Pirmsskolas Izglītība” (PI) un „Vecākiem” (V) abonēšanas cenas 2018. gadam
N.
p. k.

Kaspara Bikšes
pedagogu
profesionālās
pilnveides un
tālākizglītības
kursi, dalība
vecāku
sapulcēs
un semināri izglītojamajiem par
mācīšanās un uzvedības motivāciju.
www.pedagogs.lv
Tālr.: 25856256,
e-pasts: kanceleja@pedagogs.lv

Sīkāk – zvanot uz
tālr. 25856256

PASTARIŅA MUZEJS –

vieta izzinošai atpūtai klases ekskursijām!

Komplekta nosaukums / Mēnesis

I

1.

IK (iespiesta vai
elektroniska)

6,55

13,30

32,30

37,05

44,65

47,50

55,10

57,00

62,70

66,50

66,50

2.

V

2,70

5,40

8,10

10,80

13,50

16,20

21,60

24,30

27,00

28,00

28,00

3.

IK + V

9,25

18,70

40,40

47,85

58,15

63,70

76,70

81,30

89,70

94,50

94,50

4.

PI + V

6,20

12,00

21,00

24,80

31,00

37,20

49,60

50,90

52,50

56,00

56,00

5.

IK + PI + V

12,75

25,30

53,30

61,85

75,65

84,70

104,70 107,90

115,20

122,50 122,50

6.

IK + iespiestais
žurnāls „Praktiskie
Rokdarbi” (PrR)

16,75

43,95

57,49

68,54

79,59

86,48

7.

IK + PrR
ar pielikumiem

16,75

43,95

61,45

68,54

79,59

94,40

8.

IK + PI + V + PrR

28,75

68,75

94,69

118,14

132,09

142,48

9.

IK + PI + V + PrR
ar pielikumiem

28,75

68,75

98,65

118,14

132,09

150,40

10.

IK + V + PrR

22,15

54,75

73,69

90,14

106,59

114,48

AICINĀM
Iepazīt rakstnieku Ernestu Birznieku-Upīti, viņa dzimto vietu un
daiļradi
Apskatīt vienīgo atjaunoto Ziemeļkurzemes lauku sētu, ar lauku
darbiņiem iepazīt latviešu dzīvesveidu 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā
Spēlēt Pastariņa bērnības spēles un rotaļas
Īpašais piedāvājums – apgūt maizes cepšanas iemaņas, izveidot
maizes kukulīti, izcept to īstā maizes krāsnī
Apskatīt ekspozīcijas „Saldūdens zveja”, „Klēts – dzimtas turības
spogulis”
Piedāvājumā arī piknika vieta

11.

IK + V + PrR
ar pielikumiem

22,15

54,75

77,65

90,14

106,59

122,40

Skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas, ieeja muzejā ir bez maksas.

12.

PI + V + PrR

15,45

31,70

47,19

63,04

69,39

75,98

13.

PI + V + PrR
ar pielikumiem

15,45

31,70

51,15

63,04

69,39

83,90

Informācija un pieteikšanās: 28651091, pastarinamuzejs@tukumamuzejs.lv
„Bisnieki”, Dzirciems, Zentenes pagasts, Tukuma novads
www.tukumamuzejs.lv

II

III

IV

V

VI

VII*

VIII

* Jūlijā laikraksts un tā pielikumi neiznāk ne drukātā, ne elektroniskā formātā

IX

X

XI

XII

Seko mums: „Twitter”; „Facebook”
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GRĀMATPLAUKTS
Pusaudži jāmīl citādāk!
Vissvarīgākā grāmata pusaudžu vecākiem un audzinātājiem!

5 mīlestības valodas pusaudžiem

Tīņu audzināšana vienmēr ir
bijusi grūta, taču šodienas pusau
dži ienāk būtiski atšķirīgā pasau
lē. Modernās tehnoloģijas pakļauj
pusaudžus visu cilvēces kultūru
vislabākajām un vissliktākajām
iezīmēm. Ierastos uzskatus un tra
dīcijas ir aizskalojis plurālisms –
daudzu ideju pieņemšana par
līdzvērtīgām. Mūsu pusaugu bēr
nu dzīve ir spriedzes pilna – mie
ga bads, biedējošas ziņas plašsazi
ņas līdzekļos, narcisms, pastāvīga
ekrānu klātbūtne, pārspīlēta sek
sualitāte. Tomēr visā šajā juceklī
nemainīgs joprojām ir fakts, ka
tīņiem ir ārkārtīgi svarīgi saņemt
vecāku atbalstu. Stabilitāti šajā
trauksmainajā laikā pusaudzis var
gūt vienīgi apziņā, ka vecāki viņu
joprojām mīl. Varētu pat teikt, ka
viena no pusaudža pamatvajadzī
bām ir vecāki, kas mājās uzņemas
mīloša līdera lomu.
Grāmatas centrā ir mīlestība –
vispamatīgākais materiāls, no kā
tiek veidotas vecāku un padsmit
nieku attiecības. Izmantojot autora
Gerija Čepmena ieteikumus, kas
izkristalizēti no fundamentālām
zināšanām un vairāk nekā 40 ga
dus ilgas praktiskās pieredzes, pus
audžu vecāki spēs apmierināt savu
bērnu emocionālo vajadzību pēc
mīlestības. Slikta tīņu uzvedība
galvenokārt liecina par to, ka viņu
mīlestības krātuve ir tukša. Turklāt
nevis tāpēc, ka vecāki viņus nemīl,
bet gan tāpēc, ka pusaudži šo mī
lestību nejūt, jo viņu vecāki to ne
prot paust emocionālā līmenī.
Grāmata ir ļoti mērķtiecīgi
strukturēta. Pirmajās nodaļās ir

pastāstīts par pārmaiņām, kādas
piedzīvo bērns, pārejot pusau
dža kārtā, kā arī par to, kādā īsti
pasaulē viņam nākas dzīvot. Nā
kamajā nodaļā autors izskaidro
vecāku lomu tīņa dzīvē. Mātei
un tēvam dažkārt maldīgi šķiet,
ka nu jau bērns ir liels un viņu
atbalsts vairs nav svarīgs, taču
jaunā cilvēka attīstībā nav nekā
svarīgāka kā pārliecība, ka vecāki
viņu mīl. Turpmākajās nodaļās
detalizēti tiek analizētas mīlestī
bas dažādās valodas un veidi, kā
atklāt sava pusaudža mīlestības
valodu. Grāmatā iekļauta anketa
mīlestības valodas noteikšanai un
sava pusaudža izprašanai. Varētu
domāt, ka ar pusaudzi ir jāturpi
na runāt tajā pašā bērna mīlestī
bas valodā. Taču ne! Pusaudži ir
jāmīl citādāk! Un noslēguma no
daļās autors atklāj, kā mīloši va
dīt, noteikt robežas un palīdzēt,

ja ir radušās kādas ķibeles mīļotā
tīņa dzīvē.
Autors ir cieši pārliecināts, ka
veselīgs jaunietis var izveidoties
tikai tad, ja padsmitnieka gados
tiek apmierinātas tīņa emocio
nālās vajadzības. „Vecāki, kuri
pietiekami mīlēs, nevainos sevi,
nesprediķos, necentīsies neko
„saremontēt”, iejūtīgi klausīsies,
atbalstīs un rādīs virzienu – tur
klāt visu darīs beznosacījumu mī
lestības garā –, pieredzēs, ka viņu
padsmitnieki milzu soļiem dodas
pretī briedumam.” Pusaudža at
tīstībai un pašapziņai neko labu
nedod vecāki un audzinātāji, kas
no aizmugures knābā par kļūdām
vai rauj sev līdzi, liekot pielāgoties
viņu vēlmēm. Padsmitniekam ir
vajadzīgi vecāki un audzinātāji,
kas iet blakus, sarunājas tīņa mī
lestības valodā un patiesi vēlas ie
mācīt atbildīgu rīcību. Tikai tas ir
veiksmīgu attiecību pamats.
Grāmatā „5 mīlestības valodas pusaudžiem” noskaidrosiet:
kādiem iekšējiem un ārējiem
izaicinājumiem ir pakļauti
pusaudži;
cik svarīga pusaudža emocio
nālajai, intelektuālajai, sociā
lajai un garīgajai attīstībai ir
vecāku mīlestība;
kāda ir jūsu pusaudža mīlestī
bas valoda;
kā visefektīvāk izrādīt mīlestī
bu savam pusaudzim;
kāpēc pusaudzim ir svarīgi iz
just neatkarību, atbildību un
piemērotas robežas;
kā palīdzēt pusaudzim pārva
rēt neveiksmes.

Sēriju „Raibā pasaule” papildina „Matemātika. Mājturība

un tehnoloģijas 2. klasei, 2. daļa” un
„Latviešu valoda 3. klasei, 1. daļa”

Mācību satura apguvei grā
matā „Latviešu valoda 3. klasei”
tiek piedāvāts plašs daudzveidī
gu uzdevumu un vingrinājumu
klāsts. Lielākā daļa uzdevumu un
vingrinājumu ir tematiski saistī
ti ar mācību grāmatā izmantoto
tekstu saturu, tāpēc tie ir jēgpilni
un nodrošina iespēju skolēniem
apgūt valodas struktūru, saziņas
un tekstveides prasmes ar perso
nisko pieredzi saistītā praktiskā
darbībā. Savus mācību sasniegu
mus katras nodaļas noslēgumā
skolēni var izvērtēt, izmantojot
sadaļā „Pazīstu, zinu, protu” pie
dāvātos uzdevumus.
Integrētā matemātikas un
mājturības un tehnoloģiju mā
cību satura apguve dod iespēju
mācību stundā dažādot mācību
darbības veidus, apgūt tēmu ve
selumā, saistībā ar ikdienas dzīvi,

sekmēt skolēnu intelektuālo un
emocionālo attīstību. Apgūstot
jaunu darbības paņēmienu, ir
svarīgi to tūlīt pārbaudīt praktis
ki. Praktisko prasmju apguve ir
saistīta ar plānveidīgu darbību,
kam ir nepieciešama pētnieciska

pieeja problēmas risinājumam.
Skolēni ne tikai apgūs darbības
ar skaitļiem un risinās teksta uz
devumus, bet arī mērīs, aplicēs,
modelēs, pētīs, eksperimentēs,
plānos un novērtēs savu darbību
un prasmes.
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Mazākie klasē.
Latvijas mazie zvēri un putni
Jāņa Brikmaņa grāmata ir vel
tīta dažiem Latvijā mazākajiem
putniņiem un zvēriņiem, kuri
reizēm tiek piemirsti. Lasot to,
var uzzināt, piemēram, kurš put
niņš ir vismazākais, kuram aste
gandrīz vienmēr ir izslieta gaisā,
kurš izmanīgi aizvilina no ligzdi
ņas ienaidniekus, kuram ligzdiņa
karājas lokana zara galā, kuram
dzīvnieciņam ir jādarbojas dienu
un nakti, jo bez ēšanas viņš var
nodzīvot tikai četras stundas.
Aplūkojot skaistās ilustrāci
jas, var iepazīt vidi, kurā mājo
mazputniņi, cirslīši, strupastes,

pundurpeles un citas dzīvās radī
biņas. Dabā tos var pamanīt tikai
pacietīgs un zinošs vērotājs!

Apgāda „Zvaigzne ABC”
izdevumi 2017. gada AUGUSTĀ
E. Krastiņa u. c. Raibā pasaule. 2. klase. Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas, 2
V. Golubova u. c. Raibā
pasaule. 3. klase. Latviešu
valoda, 1
B. Andermane. Rudentiņš
bagāts vīrs. Radošo darbu
grāmata bērniem
Ilustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs skolēniem un
vecākiem
Alfabēts. Soli pa solim
Dārzā. Čibu-čabu grāmatiņa
Mežā. Čibu-čabu grāmatiņa
Virtuvē. Krāso, spēlējies,
mācies. Krāsojamā grāma
ta + rotaļu virtuves piederu
mi
Darbarīki. Krāso, spēlējies, mācies. Krāsojamā
grāmata + rotaļu darbarīki
Mīļie draugi. 3–5 gadi. Uz
devumi un uzlīmes
Pirmie 200 vārdi latviešu-angļu valodā. 3–5 gadi.
Uzdevumi un uzlīmes
Motocikli. Sērija „Turbo
motori”. Līmē uzlīmes un
izkrāso!
Apvidus auto. Sērija „Tur
bomotori”. Līmē uzlīmes un
izkrāso!
Kravas auto. Sērija „Turbo
motori”. Līmē uzlīmes un
izkrāso!
Sporta auto. Sērija „Turbo
motori”. Līmē uzlīmes un
izkrāso!
Tehnikas pasaule. Uzziņu
izdevums
Dzīvnieku pasaule. Uzziņu
izdevums
Auto grāmata. Skanošā
grāmata
T. Volfs. Meža stāstiņi
V. Rūmnieks. Laika spēles.
Sērija „Lasītprieks!”
J. Vegēliuss. Kapteiņa pērtiķis

S. Pastiss. Timijs Negals
K. Kauela. Kā pieradināt
pūķi
R. R. Rasela. Nikijas dienasgrāmata, 9
Dzīvnieki. Sērija „Iepazīs
ti!”. Vēro un mācies, līmē un
spēlējies
Koki. Sērija „Iepazīsti!”.
Vēro un mācies, līmē un
spēlējies
Lauku sēta. Sērija „Iepazīs
ti!”. Vēro un mācies, līmē un
spēlējies
Putni dārzā. Sērija „Iepa
zīsti!”. Vēro un mācies, līmē
un spēlējies
Pirmā kosmosa enciklopēdija. Pirmā zināšanu grā
mata
M. Zīle. Ar tādām neprecas. Romāns
E. Venters. Poseidona galva. Stāsti
B. Boljē. Tūkstots un viena
nakts ātrās palīdzības nodaļā. Romāns
R. Puertolā. Meitenīte, kas
norija mākoni Eifeļa torņa
lielumā. Romāns
B. A. Parisa. Aiz slēgtām
durvīm. Romāns. Sērija
„Zvaigznes trilleris”
B. T. Bredforda. Kavendonas nams. Romāns. Triloģi
jas pirmā grāmata
Dž. E. Smita. Iespēja iemīlēties no pirmā skatiena.
Jauniešu romāns
K. Klēra. Zudušo dvēseļu
pilsēta. Jauniešu romāns.
Piektā grāmata
J. Klētnieks. Seno laikmetu
lokos
E. Garsija, F. Miraljess. Ikigai. Ilgas un laimīgas dzīves
noslēpumi no Japānas
D. M. Ruiss. Mīlestības
meistars. Praktisks palīgs
ceļā uz harmoniskām attie
cībām
D. fon Kramma. Zīdaiņu
uzturs

