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Skolotāju algas 
ne tik daudz palielinājušās, cik samazinājušās

karikatūra: Gaļina Gruziņa

„Neviena pedagoga algai pēc skolotāju atalgojuma jaunā modeļa ieviešanas nevajadzētu samazināties. Tiesa, lielāku algu saņēmējiem atalgojuma pieaugums būs mazāks” – tas ir 
izglītības un zinātnes ministrs Kārļa Šadurska teiktais intervijā Latvijas radio šā gada 1. septembra rītā. Taču oktobra pirmajās dienās ir jāsecina, ka skolotāji ministra teiktajam 
ir ticējuši velti. Lielās un mazās skolās pilsētās un laukos daudzi skolotāji, saņemot īsziņu par ieskaitīto darba samaksu septembrī, gandrīz zaudējuši valodu, jo ieskaitītā summa, 
pastāvot tādai pašai vai ļoti līdzīgai darba slodzei, ir mazāka – un ne jau par dažiem eiro, bet gan par dažiem desmitiem vai pat simtiem eiro.
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aktualitātes izglītībā

ar plašiem un sirsnīgiem svētku pasākumiem pašvaldībās 
skolotāji tika godināti viņu profesionālajos svētkos. Daudzi 
skolotāji tieši svētku brīdī, visiem esot kopā, saņēma bankas 
sūtīto īsziņu par ieskaitīto septembra darba algu. Diemžēl 
prieka gaviles par ministra kārļa Šadurska pēc atalgojuma 
reformas solīto algu palielinājumu neatskanēja, vien iestājās 
mulsinošs klusums. kā neatlaidīgs dzenis galvu kala doma: kā 
izdzīvot, kā skolot savus bērnus, ja makā ir robs – no dažiem 
desmitiem līdz pat dažiem simtiem eiro?

Šādā situācijā pēc ilgi kaldinātās un daudz kritizētās refor-
mas ir nonākuši ļoti daudzi skolotāji. Visvairāk viņus sarūg-
tina izglītības un zinātnes ministrijas (iZM) izstrādātā jaunā 
norma, kurā ir paredzēts piemaksu par kvalitātes pakāpēm 
maksāt tikai par kontaktstundām un fakultatīvajām nodar-
bībām, nevis pilnu darba likmi, jo vai gan, audzinot klasi, 
konsultējot skolēnus, labojot mājasdarbus, viņi strādā mazāk 
kvalitatīvi nekā mācību stundās? tieši piemaksa par kvalitātes 
pakāpēm būtiski samazina skolotāju darba samaksu. ir jāat-
gādina, ka iZM šīs izmaiņas regulējumā pieteica vien 5. jūlija 
rītā, kad jautājumu pēc dažām stundām jau skatīja valdības 
sēdē. arī sabiedrisko organizāciju un pašvaldību daudzie brī-
dinājumi par iespējamajiem riskiem, pieņemot normatīvo 
aktu ar tik pamatotām iebildēm par sagaidāmajiem riskiem, 
valdības locekļiem nebija saistoši, un normatīvie akti tika ap-
stiprināti. tas nekas, ka jau septembrī bija jāveic grozījumi iz-
glītības likumā, lai mazākumtautību skolām valsts nodrošinā-
tu adekvātu finansējumu pedagogu algām, jo šīs skolas nevar 
darboties atbilstīgi pieņemtajam regulējumam. kā lai dzīvo šo 
skolu skolotāji tos mēnešus, kamēr varas gaiteņos tiks veikti 
grozījumi normatīvajos aktos? tas jau viņu pašu ziņā…

ir nožēlojami, ja katra no ministrijām citādi interpretē li-
kuma normas. tieši šā iemesla dēļ skolotāju algām ir sadalīti 
vien 7,3, nevis plānotie 9 miljoni eiro. kāda jēga ir rakstīt 
noteikumus, likumus, ja pašiem tie vai nu nav saistoši, vai 
saprotami vai arī ar likuma interpretāciju tiek piesegtas pie-
ļautās kļūdas aprēķinos?

Par nozari atbildīgais ministrs kārlis Šadurskis algu sama-
zinājumu cenšas attaisnot ar demogrāfiskās situācijas paslik-
tināšanos. kādēļ tikai skolotājiem ir jācieš par pēdējo desmit-
gažu valdību darbības sekām, kuru rezultātā valsti ir pametuši 
simtiem tūkstošu cilvēku reproduktīvajā vecumā? Ja valdība 
miera apstākļos ir spējīga īstenot tikai tādas reformas, kuru 
rezultātā valsts iedzīvotāju dzīves līmenis vienīgi pasliktinās, 
tad pirmais, kas būtu jādara, – jāsamazina algas valsts pārvaldē 
strādājošajiem, deputātiem, kā arī valsts pārvaldes darbinieku 
skaits proporcionāli iedzīvotāju skaita samazinājumam katra 
finanšu gada sākumā. Ja arī amatpersonu maciņos parādītos 
robi, ko ir radījusi tieši viņu īstenotā politika, tad varbūt tiktu 
meklētas un īstenotas idejas valsts attīstībai, nevis iznīdēšanai.

kopš 2008./2009. mācību gada Latvijā skolu skaits ir saru-
cis no 947 līdz 733. Valstī ir likvidētas 214 skolas, un tuvāka-
jos gados tāds pats liktenis ir sagaidāms vēl gandrīz simtam 
skolu. Cik valsts pārvaldes izglītības institūciju ir likvidēts 
šajā laikā? Prātā nāk tikai viena – Vispārējās izglītības kva-
litātes novērtēšanas valsts aģentūra. Pērn tika plānots reor-
ganizēt Studiju un zinātnes administrāciju, taču tā joprojām 
turpina darbu, tiesa, nodarbinot tikai 15 cilvēkus.

Lai gan visos plānošanas dokumentos valdība runā par 
policentrisku valsts attīstību, dzīvē tiek īstenots pilnīgi pretē-
jais – ar redzamiem un neredzamiem instrumentiem Latviju 
koncentrē tikai rīgā un Pierīgā. Valdības reformās mērķtie-
cīgi tiek gādāts, lai pārējā Latvijas teritorija kļūtu nelabvēlīga 
apdzīvošanai. tāda ir skaudrā realitāte, kurai atliek pievieno-
ties vai klusi protestēt, iekāpjot 22. autobusā ar vienvirziena 
aviobiļeti kabatā…
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laikraksta 
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Labākie „eTwinning” skolu projekti – Daugavpilī, Dobelē un Babītē

Atklāj RTU Dizaina fabriku

Valsts prezidents godina starptautisko mācību olimpiāžu dalībniekus

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas 
skolu sadarbības tīkla „etwinning” ietvaros šā gada 8. oktobrī 
rīgā Spīķeru koncertzālē rīkoja nacionālo „etwinning” kon-
ferenci, kurā apbalvoja konkursa „Nacionālā etwinning bal-
va 2016” uzvarētājus. Nacionālo „etwinning” balvu nacionā-
lo projektu kategorijā ieguva Dobeles 1. vidusskolas projekts 
„Matemātiskās multfilmas”, kas ir īstenots sadarbībā ar Babītes 
vidusskolu; starptautisko projektu kategorijā – Daugavpils Sa-
skaņas pamatskolas projekts „Green Missions”. Skatītāju balvu 
ieguva Lībagu sākumskolas projekts „No manis pie tevis: От 
меня к тебе”.

7. oktobrī Valsts prezidents raimonds Vējonis kopā ar no-
zaru pārstāvjiem sveica starptautisko mācību priekšmetu olim-
piāžu dalībniekus un viņu pedagogus.

Šovasar 27 izcilākie skolēni no Daugavpils, Jēkabpils, Mār-
upes, rīgas, Siguldas un tukuma piedalījās astoņās starptau-
tiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: fizikas, ķīmijas, bio-
loģijas, informātikas, matemātikas, vācu valodas, ģeogrāfijas 
un filozofijas. Skolēni izcīnīja vienu zelta, trīs sudraba, četras 
bronzas medaļas un sešus atzinības rakstus. Zelta medaļu in-
formātikā ieguva rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvents aleksejs 
Popovs, kurš patlaban studē Masačūsetsas tehnoloģiju insti-
tūtā aSV.

Svinot rīgas tehniskās universitātes (rtU) 154. jubileju, 
šodien plkst. 18.00 rtU Dizaina centrā Ķīpsalas ielā 6 notiks 
rtU Dizaina fabrikas atklāšana.

Dizaina fabrika ir vieta, kur zinātnieku un studentu ra-
došās idejas, pateicoties tehnoloģiskajām iespējām, pārtop 
prototipos, kas vēlāk kļūst par produktiem un sadarbībā ar 
uzņēmējiem nonāk tirgū. Dizaina fabrikā ir iespaidīgs teh-
noloģiskais aprīkojums, arī četri dažādu izmēru 3D printeri 
un citas vērtīgas ierīces – lāzergriešanas, gravēšanas, lielfor-
māta drukas, kā arī elektronikas darbnīca. Dizaina fabrikā 
dažādu rtU fakultāšu studenti un mācībspēks strādā kopī-
gi, prototipu izveidē integrējot daudzpusīgas zināšanas.
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22. SEPTEMBRA ELEKTRONISKAJĀ 
IZDEVUMĀ „VECĀKIEM”

Atbildība sociālajos tīklos
Drošāka interneta centrā iesaka datoru mājās novietot visiem 

pieejamā telpā, vienoties par ģimenes noteikumiem interneta lieto-
šanā un interesēties par sava bērna drošību tiešsaistē.

Kā vecāki iemāca bērniem attieksmi pret darbu
Pirmais, no kā bērns mācās, ir vecāku attieksme pret darāmo 

darbu, attieksme vienam pret otru un pret bērniem.

Pieprasīt atbildību arī ir jāprot
Lai bērni sevi novērtētu adekvāti, pieaugušajiem uzslavā ir jāie-

kļauj bērnus raksturojoši vārdi. tādā veidā bērni mācās apzināties 
savas stiprās puses.
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Skolotāju algas 
ne tik daudz palielinājušās, cik samazinājušās
turpinājums no 1. lpp. 

Detalizētu analīzi par 
atalgojumu IZM sola 
pēc pāris nedēļām
Saņemot pirmās ziņas par sko-

lotāju zemajām algām, izglītības 
un zinātnes ministrija (iZM) stei-
dza rīkot preses konferenci, kurā 
skaidroja, kā notiek mērķdotācijas 
sadale, ko dara iZM, pašvaldība un 
izglītības iestāde, kā arī būtiskākās 
izmaiņas kopš šā gada 1. septem-
bra. iZM amatpersonas ir pārlieci-
nātas, ka viņu izstrādātā pedagogu 
algu reforma ir laba, taču piebilst, 
ka visu mācību gadu analizēs tās 
rezultātus un, ja atklāsies būtiskas 
nepilnības, līdz nākamajam mācī-
bu gadam tās centīsies novērst.

Svarīgākās izmaiņas, kas ir no-
tikušas pedagogu mērķdotācijas 
sadalē un darba samaksas aprē-
ķināšanas kārtībā, ir: bērnu un 
skolēnu skaits 1. septembrī (ie-
priekš – 27. maijā); skolotāju slo-
dze – 30 stundu (iepriekš – 21 kon-
taktstunda); pedagoga zemākā mē-
neša darba algas likme ir 680 eiro 
pirms nodokļu nomaksas, pirms-
skolas izglītības pedagogiem – 
620 eiro pirms nodokļu nomak-
sas, ar 2018. gada 1. septembri – 
680 eiro pirms nodokļu nomaksas. 
ar šo mācību gadu ir paaugstināti 
izglītības pakāpju koeficienti (pie-
mēram, iepriekš sākumskolas sko-
lotāju algām piemēroja koeficientu 
0,75, ar šo mācību gadu – 1), mainī-
ti programmu koeficienti, izdalītas 
septiņas administratīvo teritoriju 
grupas atbilstīgi normētā bērnu 
skaita attiecībai pret vienu pedago-
ga mēneša darba likmi, piemēram, 
rīgā ir 16,5 skolēni pret vienu pe-
dagoga mēneša darba likmi, Pierīgā 

šī attiecība ir 14 : 1, astoņās repub-
likas nozīmes pilsētās – 15,5 : 1, pil-
sētnovadu centros – 13 : 1, savukārt 
atlikušie novadi ir sadalīti vēl trijās 
daļās, kur skolēnu un skolotāju 
attiecība ir 11,5 : 1 vai 10,5 : 1 un 
14 novados – 10 : 1. iZM skaidro, 
ka pašvaldībām papildus tiek aprē-
ķināts finansējums piemaksu fon-
dam – 13,5 % no skolotāju darba 
samaksai aprēķinātās mērķdotāci-
jas, finansējums administrācijai ir 
12 %, atbalsta personālam – 6 %. 
Papildus tiek aprēķināts atalgojums 
logopēdam darbam ar bērniem, sā-
kot ar piecu gadu vecumu, nosakot 
vienu amata likmi uz 200 bērniem. 
internātskolām un speciālās izglītī-
bas iestādēm ir izmaiņas pedago-
ģisko likmju noteikšanas kārtībā. 
iZM sola detalizētu situācijas ana-
līzi pēc pāris nedēļām, kad valsts 
izglītības informācijas sistēmā būs 
apstiprinātas visas tarifikācijas un 
varēs redzēt izmaiņas katra sko-
lotāja darba algā. Pagaidām iZM 
nevarēja atbildēt uz jautājumu, cik 
daudz pedagoģisko likmju ir šajā 
mācību gadā un cik daudz skolotā-
ju tās īsteno, salīdzinot ar iepriekšē-
jiem mācību gadiem.

Preses konferencē iZM amat-
personas netika atbildējušas arī uz 
„izglītības un kultūras” jautājumu 
par to, cik liels ir finanšu ietaupī-
jums no kvalitātes pakāpju piemak-
sām, ko šajā mācību gadā nerēķina 
no pilnas slodzes, bet gan tikai no 
kontaktstundu un fakultatīvo no-
darbību skaita, un kādiem mēr-
ķiem iZM šo finanšu ietaupījumu 
plāno izmantot. Savukārt Latvijas 
izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrība (LiZDa) ir saņēmusi 
iZM atbildes vēstuli, kurā ir teikts, 
ka ar jauno normatīvo regulējumu 
no kvalitātes pakāpju piemaksām 
plānotā finansējuma 2016. gada 
valsts budžetā ietaupīs apmēram 

640 000 eiro, bet 2017. gadā – ap-
mēram 1,9 miljonus eiro.

„Ņemot vērā, ka valsts budže-
tā finansējums kvalitātes pakāpju 
piemaksām ir iezīmēts 11,6 miljo-
nu eiro apmērā, to nav iespējams 
izmantot citiem mērķiem. tiek 
plānots, ka ietaupītais finansējums 
tiks izmantots no 2017. gada 1. sep-
tembra, lai nodrošinātu izmaiņas 
kvalitātes pakāpju piemaksu finan-
sēšanā,” atbildes vēstulē LiZDa ir 
informējusi iZM.

IZM algām sadalījusi vien 
7,3 no paredzētajiem 
9 miljoniem eiro
LiZDa priekšsēdētāja Inga Va-

naga atzīst, ka vislielākais sašutums 
ir par iZM nekaunību, 29. septem-
bra valdības ārkārtas sēdē virzot 
apstiprināšanai rīkojumu, kurā bija 
paredzēts pedagogu algām mērķdo-
tācijā sadalīt 7,3 miljonus eiro, bet 
atlikušos 1,7 miljonus eiro no peda-
gogu algu palielināšanai 2016. gadā 
paredzētajiem 9 miljoniem eiro 
novirzīt internātskolu uzturēšanas 
izdevumiem, lai tos varētu nodroši-
nāt pilnā apjomā, nevis kā līdz šim – 
tikai 84 %. Finanšu ministrija (FM) 
nepiekrita iZM iecerei 1,7 miljonus 
eiro novirzīt internātskolu uzturē-
šanas izdevumiem, tādēļ patlaban 
šī summa ir palikusi valsts budžetā 
nesadalīta. kā laikrakstam skaid-
roja FM komunikācijas departa-
menta direktora vietniece Maija 
Straupmane, likuma „Par valsts 
budžetu 2016. gadam” 58. pantā 
ir noteikts, ka pedagogu darba sa-
maksas reformas ieviešanai valsts, 
pašvaldību un privātajās izglītības 
iestādēs ar 2016. gada 1. septembri 
valsts budžeta resorā „74. Gadskār-
tējā valsts budžeta izpildes procesā 
pārdalāmais finansējums” rezervē-
tais finansējums 2016. gada četriem 
mēnešiem ir līdz 9 000 000 eiro.

atbilstīgi iZM veiktajiem aprē-
ķiniem, kas tika iesniegti izskatīša-
nai 29. septembra valdības ārkārtas 
sēdē, pedagogu darba samaksas no-
drošināšanai ar šā gada 1. septem-
bri ir nepieciešami 7 273 192 eiro 
(74. resora programmā 06.00.00 
„Pedagogu darba samaksas refor-
mas ieviešanas finansējums”). tas 
nozīmē, ka iZM ir sagatavojusi 
priekšlikumus pārdalīt finansē-
jumu no 74. resora programmas 
06.00.00 „Pedagogu darba samak-
sas reformas ieviešanas finansē-
jums” uz iZM, kultūras ministrijas 
un pašvaldību budžetiem, paredzot 
par 1 726 808 eiro mazāku summu, 
nekā sākotnēji bija ieplānots. Mi-
nēto finansējumu drīkst izmantot 
tikai likumā „Par valsts budžetu 
2016. gadam” 58. pantā noteikta-
jam mērķim. „atlikušos 1,7 miljo-
nus eiro ir iespējams izmantot tikai 
likumā paredzētajam mērķim – pe-
dagogu darba samaksas reformas 
īstenošanai, ja tam ir objektīvs pa-
matojums. Ja tas nenotiek, šie lī-
dzekļi paliek valsts budžetā,” uzsver 
M. Straupmane.

„Uzskatu, ka tā ir ļoti nekrietna 
iZM rīcība – zinot, ka ir pedagogu 
grupas, kurām ir nevienlīdzība gan 
slodžu veidošanās, gan atalgojuma 
ziņā, nenovirzīt paredzēto finan-
sējumu darba algām, kā tas bija 
paredzēts, bet tērēt citu izdevumu 
segšanai, kur arī netiek nodrošināts 
finansējums pilnā apjomā,” saka 
i. Vanaga. Viņa stāsta, ka LiZDa 
patlaban vairāk saņem negatī-
vu nekā pozitīvu informāciju par 
algu reformu. Līdz 17. oktobrim 
LiZDa dalīborganizāciju priekšsē-
dētāji būs apkopojuši informāciju 
par izmaiņām darba samaksā, lai 
varētu objektīvi vērtēt situāciju un 
19. oktobrī lemt LiZDa valdes un 
Latvijas izglītības vadītāju asociāci-
jas valdes ārkārtas kopsēdē, kā arī 

LiZDa padomes sēdē. LiZDa sāks 
skolotāju parakstu vākšanas akciju, 
lai patlaban valsts budžetā nesada-
lītie 1,7 miljoni eiro tiktu novirzīti 
pedagogu algām, kā arī par dis-
ciplinārlietas ierosināšanu pret 
iZM atbildīgajām amatpersonām 
par pieļautajām kļūdām pedagogu 
mērķdotācijas sadalē.

Pievilti augstāk 
kvalificētie skolotāji
Vislielākā vilšanās par jauno 

darba samaksu ir pedagogiem, kuri 
ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pa-
kāpi. Līdz šim piemaksa par kvali-
tātes pakāpi tika aprēķināta par vie-
nu pedagoga darba likmi propor-
cionāli tarificētajai slodzei, bet ar šā 
gada 1. septembri to rēķina par vie-
nu pedagoga darba likmi propor-
cionāli tarificēto mācību stundu 
skaitam, savukārt izglītības psiho-
logam, skolotājam logopēdam un 
speciālajam pedagogam – propor-
cionāli tarificētajai amata slodzei. 
Gan rīgas Valsts 1. ģimnāzijas di-
rektors Māris Brasla, gan rīgas Zo-
litūdes ģimnāzijas direktore Svetla-
na Semenko laikrakstam atzina, 
ka, ievērojot izmaiņas piemaksās 
par kvalitātes pakāpēm, visi izcilā-
kie skolotāji zaudē vismaz 70–
80 eiro, lai gan arī skolās vēl šonedēļ 
detalizēti salīdzina izmaiņas darba 
samaksā pret pagājušo mācību 
gadu. Direktori atzīst, ka 13,5 % fi-
nansējumu, kas ir paredzēts pie-
maksu fondam, lielākoties ir iz-
mantojuši tam, lai varētu nodroši-
nāt mācību plāna īstenošanu un 
skolotājiem nebūtu milzīgi liels 
atalgojuma samazinājums. Savu-
kārt daudzām pašvaldībām ir nā-
cies pieņemt ārkārtas lēmumu par 
papildu finansējuma piešķiršanu 
no pašvaldības budžeta, lai skolotā-
jiem nodrošinātu algas vismaz ie-
priekšējā gada līmenī. 

    DAigA KļAnSKAiK

Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolā pedagogu 
darba alga samazinājusies vidēji par 119,39 eiro

Neretas J. Jaunsudrabiņa 
vidusskolas direktore

ieviešot jauno darba algas 
modeli, Neretas Jāņa Jaunsud-
rabiņa vidusskolā 28 pedagogi 
ir zaudētāji, ne ieguvēji. Vidēji 
skolā skolotāju darba alga ir sa-
mazinājusies par 119,39 eiro.

Pedagogi, tāpat kā liela daļa 
sabiedrības, savu ģimenes bu-
džetu plāno atalgojuma ietvaros. 
Uzskatām – nepieņemama ir 
situācija, ka pat līdz septembra 
beigām pedagogi vēl nezināja, 

kādas algas saņems par jau no-
strādāto septembri.

Pēc jaunā darba algas mode-
ļa, pedagogi zaudē no darba al-
gas piemaksu arī par pedagogu 
kvalitātes pakāpēm. iepriekš par 
kvalitāti tika maksāts arī tad, ja 
skolotājs gatavojas stundām, 
konsultē, audzina klasi, bet ta-
gad – tikai par fakultatīvajām 
nodarbībām un kontaktstun-
dām. Vai tas ir godīgi? tika ru-
nāts, ka būs pielikums, bet re-
zultātā ir mazāk! Vienmēr taču 
rēķināmies ar tiem līdzekļiem, 
kurus varētu ieguldīt ģimenes 
budžetā.

Ministru kabinets 5. jūlija sēdē 
lēma uz laiku (līdz 2018. gada 
31. augustam) apturēt pedago-
gu profesionālās darbības kvali-
tātes novērtēšanas procesu. tas 
nozīmē, ka, sākot ar 2017. gada 
1. septembri, astoņiem, bet, sā-
kot ar 2018. gada 1. septembri, 
septiņiem mūsu skolas skolotā-
jiem algas kļūs vēl zemākas.

Vai ir pieļaujams, ka pēc jau-
nās reformas skolotājiem pie-
maksā pašvaldības (kuras to var 
atļauties) tik daudz, lai algas sa-
glabātos tādas, kādas ir bijušas 
iepriekš?

reformas rezultātā minimā-

lais atalgojums par vienu peda-
goģisko likmi tika palielināts no 
420 eiro (21 kontaktstunda) līdz 
680 eiro (30 kontaktstundu), 
taču vienlaikus tika pārskatītas 
skolēnu un pedagogu skaitliskās 
proporcijas un pedagogu dar-
ba slodzes. Netieši pedagogi ir 
zaudētāji, jo viņu darba slodze ir 
atkarīga no demogrāfiskās situā-
cijas Latvijā.

Visa iepriekšminētā rezultātā 
lielākajai daļai pedagogu darba 
algas samazinās. Vai tāds ir re-
formas mērķis? Uzskatām, ka 
valdībai ir jāuzņemas atbildība 
par radušos situāciju valstī. 

    LAimA gREbSKAiK
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ievērojot izglītības darbinieku 
un sabiedrības plašās diskusijas par 
iecerēto regulējumu, laikraksts „iz-
glītība un kultūra” lūdza zvērinātu 
advokātu Edgaru Pastaru komen-
tēt jauno likumprojekta normu.

Saskaņā ar spēkā esošo izglī-
tības likuma redakciju jau ir no-
teikts, ka pedagogam un izglītības 
iestādes vadītājam ir jābūt lojālam 
pret Latvijas valsti un tās Satvers-
mi, kādi noteikumi ir jāievēro mā-
cību procesā, veidojot attieksmi 
pret sevi, citiem, darbu, dabu, kul-
tūru, sabiedrību un valsti. izglītī-
bas un zinātnes ministrija (iZM) 
likumprojektā ir iekļāvusi sank-
ciju – pienākumu nekavējoties 
atbrīvot skolas direktoru vai peda-
gogu, ja viņš šīs normas neievēro. 
Likumprojekta tekstā ir pateikts, 
ka pārkāpuma gadījumā peda-
goga nodarbināšana ir aizliegta 
un darba devējam ir pienākums 
nekavējoties izbeigt darba tiesis-
kās attiecības ar pedagogu Darba 
likumā noteiktajā kārtībā, pret ko 
nevienam nevajadzētu būt iebil-
dumiem. taču ir jāpatur prātā divi 
principiāli jautājumi. Pirmkārt, 
iZM bija nepareizi identificējusi, 
pēc kura Darba likuma panta di-
rektors vai pedagogs tiktu atbrī-
vots. iZM bija iedomājusies, ka tas 
ir Darba likuma 115. pants, kurā 
runā par gadījumiem, kad, piemē-
ram, skolotājs būtu sodīts krimi-
nālprocesa kārtībā par kādu var-
darbīgu noziegumu vai arī kāda 
cita institūcija, visticamāk, tiesa, 

kuras spriedumā būtu atzīta peda-
goga vaina, būtu uzdevusi atbrīvot 
skolotāju no darba. Šajā gadījumā 
darba devējam ir jāizpilda tiesas 
lēmums un pedagogs jāatbrīvo no 
darba. Situācijā, kad pedagogs ne-
ievēro kādu no izglītības likumā 
noteiktajām prasībām, risinājums 
ir jārod atbilstīgi Darba likuma 
101., nevis 115. pantam. Darba li-
kuma 101. pantā ir noteikta darba 
devēja uzteikuma kārtība, kur ir 
jābūt uzteikuma pamatojumam, 
vērtēšanai, paskaidrojumam, pro-
ti, visai darba tiesībām raksturīga-
jai darba uzteikšanas kārtībai, kas 
ir diezgan komplicēta. Ja kāds iZM 
bija iedomājies iet šo taisnvirziena 
ceļu, kā ir lasāms likumprojekta 
anotācijā, tad viņam ir jāmācās 
darba tiesības. Ja skolotājs mācību 
stundā stāsta, ka Latvija nav ne-
atkarīga valsts un tā ir jāpievieno 
krievijai, tad viņu jau pašlaik var 
atlaist no darba. Jaunā likumpro-
jekta norma neko nerisina, tā ir 
kļūda pieejā, kā interpretēt Darba 

likumu. Saprotu, ka likumprojekts 
nav bijis iepriekš saskaņots ar dar-
ba tiesību speciālistiem. Sabiedrī-
ba ir bezjēdzīgi satracināta, jo jau 
pašlaik darba devējam ir vairākas 
iespējas atbrīvot no darba skolo-
tājus, kuri neievēro likuma nor-
mas. Ja darba devējs nevar uzteikt 
darbu vienpusējā kārtībā, tad var 
sniegt prasību tiesā ar lūgumu 
izbeigt darba tiesiskās attiecības 
tikumības un taisnprātības ap-
svērumu dēļ, un tad lemj tiesa. Šī 
likuma norma attiecas uz jebkuru 
darbinieku, un skolotāji nav izņē-
mums.

Otrkārt, ir jārunā par to, kas 
un kā regulē, ko skolotājs mācību 
stundā drīkst un ko nedrīkst teikt. 
No vienas puses, ir sabiedrībā ne-
pieņemami jautājumi, bet vien-
laikus mācību process var iekļaut 
zināmu provokācijas elementu. 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē 
ir bijuši gadījumi, kad ir vērtētas 
skolotāja tiesības uz vārda brīvī-
bu, piemēram, Vācijas skolotājas 
politiskā darbība, kas varbūt nav 
pieņemama vācu sabiedrībai, taču 
nebija vērsta pret konstitucionālo 
iekārtu, tādēļ Eiropas Cilvēktiesību 
tiesa atzina, ka skolotājas vārda brī-
vības ierobežošana ir nepamatota. 
Pasaulē ir prakse izvirzīt paaugsti-
nātas prasības skolotāju darbam 
mācību procesa laikā, tomēr ir 
jāsaprot, ka tā nedrīkst būt totāla 
kontrole un šablonu veidošana. 

Virzot likumprojektu, nav no-
tikusi analīze, un tika piedāvāts 
ātrs un ļoti virspusējs problēmas 
risinājums. 

aktuāli4

4. oktobrī valdība akceptēja 
izglītības un zinātnes ministri-
jas (iZM) sagatavotos izglītības 
likuma grozījumus, kas ir saistīti 
ar valsts budžeta likumprojektu 
„Par valsts budžetu 2017. gadam” 
un „Par vidēja termiņa budžeta 
ietvaru 2017., 2018. un 2019. ga-
dam” apstiprināšanu. Lai grozīju-
mi stātos spēkā, par tiem vēl lems 
Saeimā.

ar grozījumiem izglītības li-
kumā ir paredzēts pastiprināt iz-
glītības iestāžu vadītāju un peda-
gogu atbildību. Darba tiesiskās at-
tiecības varēs izbeigt ar izglītības 
iestādes vadītāju vai pedagogu, 
ja tiks konstatēts, ka viņš nav lo-
jāls Latvijai un tās Satversmei vai 
arī bērniem mācību procesā tiek 
veidota nepareiza attieksme pret 
sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, 
sabiedrību un valsti. Būs aizliegts 
nodarbināt valsts, pašvaldības vai 
valsts augstskolas dibinātas iz-

glītības iestādes vadītāju, ja viņa 
profesionālā darbība ir novērtēta 
neapmierinoši.

Par šo likumprojekta normu 
valdībā izvērtās plašas diskusijas. 
Latvijas izglītības un zinātnes dar-
binieku arodbiedrības priekšsēdē-
tāja Inga Vanaga uzsvēra, ka šis 
grozījums ir sasteigts un tam nav 
saistības ar nākamā gada valsts 
budžeta likumprojektu. „Mēs šajā 
likumprojekta normā saskatām 
vairākus riskus, proti, kā tiks de-
finēta nepareiza attieksme, kas 
un kā to noteiks, jo interpretācija 
var būt ļoti plaša,” sacīja i. Vana-
ga. Viņa uzsvēra, ka direktoru un 
pedagogu atlaišana no darba tā-
dēļ, ka viņi nav lojāli pret Latviju 
un tās Satversmi, būs masveidīga. 
„Šie likumprojekta grozījumi ne-
drīkst sabiedrībā radīt priekšstatu, 
ka pedagogi, nepareizi audzinot, 
nodarīs skādi jaunajai paaudzei, 
tādēļ par tiem vajadzētu profe-
sionālas diskusijas. Ja šo likum-
projekta normu akceptēsiet, tad 

skatīsimies, kā strādāt ar iZM, jo 
saprotam, ka likumprojektam būs 
arī pakārtotie Ministru kabineta 
noteikumi, kas reglamentēs kār-
tību, kā noteikt nepareizu attiek-
smi,” teica i. Vanaga.

kultūras ministre Dace Mel-
bārde atzina, ka nav šaubu par to, 
ka kaut kas ir jādara ar izglītības 
darbinieku nelojalitāti pret valsti, 
bet viņu uztraucot tas, kā tas tiks 
ieviests dzīvē. „Vai ir izsvērti riski 
par darba devēju patvaļu, vai ir 
vadlīnijas, kā vērtēt, ka mācību 
procesā skolotājs ir veidojis nepa-
reizu attieksmi pret sevi, citiem, 
darbu, dabu, kultūru, sabiedrību 
un valsti. tas ir ļoti slideni nofor-
mulēts regulējums,” teica D. Mel-
bārde.

izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis skaidroja, ka 
izglītības kvalitātes valsts die-
nests (ikVD) izskata skolotāju, 
vecāku, skolēnu iesniegumus, un, 
ja tie ir izvērtēti un atzīti par pa-
matotiem, tad ir juridiski korekti 

jākonstatē skolas direktora vai 
pedagoga neatbilstība konkrētai 
likuma normai. Ministrs uzsvēra, 
ka viens valstij nelojāls skolotājs 
var sabendēt dzīvi 100 un vairāk 
skolēniem un ka, akceptējot šo 
likumprojekta normu, tiks ietau-
pīts Valsts policijas un Drošības 
policijas finansējums. Piemēram 
viņš minēja kādu rīgas skolu, 
kura prettiesiski – bez licences 
un akreditācijas – turpina izglītot 
skolēnus. „Mēs bezpalīdzīgi plā-
tām rokas. ikVD aiziet vienreiz 
un konstatē, ka skolēni nāk uz 
skolu, otrreiz. Vēršamies konkrē-
tās pašvaldības policijā ar lūgumu 
nonākt pie tiesiska risinājuma, 
bet tas nav rasts. te rodas tāds 
absurda teātris, ka mums ir de-
klaratīva likuma norma, ka valstij 
nelojāli skolu direktori, skolotāji 
ņirgājas par likumu,” sacīja k. Ša-
durskis. Uz Ministru prezidenta 
Māra kučinska iebildi, vai ar šādu 
likumprojekta normu netiks netī-
šām sodīti arī godprātīgi pedago-

gi, k. Šadurskis atbildēja, ka šādos 
gadījumos lēmumu varēs apstrī-
dēt vispirms ikVD, tad izglītības 
ministram vai arī vērsties tiesā.

k. Šadurska nostāju atbalstīja 
iekšlietu ministrs rihards koz-
lovskis, kurš apstiprināja, ka pat-
laban nav instrumentu, kā vēr-
sties pret valstij nelojāliem skolu 
direktoriem un skolotājiem. arī 
tieslietu ministrs Dzintars ras-
načs uzskata, ka šāda likuma 
norma ir nepieciešama, jo nereti 
skolās tiek izmantoti neatbilstīgi 
mācību līdzekļi.

runājot par to, cik daudz valstī 
varētu būt pedagogu, kuri nav lo-
jāli Latvijai un tās Satversmei, 
k. Šadurskis norādīja, ka šī li-
kumprojekta norma varētu attiek-
ties uz nepilniem 30 izglītības ies-
tāžu vadītājiem un pedagogiem. 
„Domāju, ka 29 no viņiem izlasīs 
likumu un pārdomās savu attiek-
smi un tikai viens tiks atbrīvots 
no darba,” ir pārliecināts k. Ša-
durskis. 

   DAigA KļAnSKAiK

Valdība akceptē grozījumus
Izglītības likumā, no darba 
paredzot atbrīvot Latvijai nelojālus pedagogus

Jaunā likumprojekta norma neko nerisina
    DAigA KļAnSKAiK

FOtO: no Edgara Pastara personiskā arhīva

Zvērināts advokāts Edgars Pastars norāda, ka jaunā likumprojekta 
norma neko nerisina, tā ir kļūda pieejā, kā interpretēt Darba 
likumu.

Sabiedrība
ir bezjēdzīgi 

satracināta, jo jau
pašlaik darba 
devējam ir vairā-
kas iespējas atbrīvot 
no darba skolotājus, 
kuri neievēro likuma
normas.
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Par iespējām, 
kas jāapzinās, ko jāspēj un jāgrib izmantot

Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Dzīvē nereti ir tā, ka visil-
gāk meklētā atbilde turpat, acu 
priekšā, vien ir bijusi, tikai citā 
veidolā tērpusies, citos vārdos 
nosaukta, drusku sāņus no ie-
rastā ceļa atrodama. tiešām ir 
tā, ka dzīves uzdevumu atbildes 
bieži vien atrodas ne tajā kastītē, 
kurā meklējam, bet pavisam kur 
citur – arī iespējās, kuras nepa-
manām vai nenovērtējam. iespē-
ja dodas rokā, ja saņemamies, 
apstājamies, padomājam, apru-
nājamies ar citiem un tad rīko-
jamies citādāk nekā līdz šim. Ja 

„darīsim tā, kā mēs vēl nezinām”, 
kā savulaik sarunās ar pedago-
giem citēju kāda maza zinātkāra 
puisēna izteikto priekšlikumu. 
Starp citu, šoruden saņēmu ziņu, 
ka kādai no Vidzemes puses sko-
lām šis teiciens esot kļuvis glu-
ži vai par darbības moto. Lieki 
piebilst, ka jutos laimīga, tāpēc 
turpināšu mudināt un iedrošināt 
jūs, mīļie lasītāji, domāt un darīt 
plašāk un dziļāk, arī (jo īpaši) ja 
tas nozīmē – neierastāk.

Daudzo notikumu un krāsai-
no lapu virpuļos savērpies, arī ok-
tobris ir ne vien skolēnu, bet arī 
skolotāju mācīšanās mēnesis. kā 
tad notiek šī mācīšanās? Protams, 
kursos, semināros, konferencēs 
un citās kopā sanākšanās, kur 
varam noķert manis pieminētās 
iespējas: ieraudzīt, ko un kā dara 
citi, sadzirdēt, par ko viņi runā un 
ko domā, izstāstīt savu pieredzi 
un dzīves (ne tikai mācību stun-
das vai programmas) redzējumu. 
Vienlaikus aizvien vairāk tiek ru-
nāts par to, ka nepietiekami tiek 
izmantota tā mācīšanās, kas no-
tiek visu laiku, – pārdomājot no-
tiekošo, apzinoties nejaušos pe-
dagoģiskos un cilvēciskos atklāju-
mus, ieliekot mirkļus un pieredzi 
kontekstā un savienojot ar kopējo 
redzējumu par dzīvi un izglītību.

Brīnišķīgs resurss šādas ikdie-

nas mācīšanās sekmēšanai ir sko-
las iekšienē esošo iespēju izman-
tošana savstarpējas bagātināšanās 
un kopīgas izaugsmes nolūkos. 
Vai nu to saucam par pedagogu 
mācīšanos skolas vidē (school-ba-
sed teachers learning), kā tas bija 
nupat rīgā notikušajā program-
mas „Pestalozzi” starptautiskajā 
seminārā, vai kā citādi, bet pa-
matprincipi ir vieni un tie paši: 
apzināties (izveidot) kopīgu re-
dzējumu par izglītību 21. gadsim-
tā, un tad pamazām atrast taciņas 
un ceļus, pa kuriem šo mērķi ir 
iespējams sasniegt. Lai kā gribē-
tos kaut ko praktisku, „ar ko rīt 
var iet stundā”, ir jāsāk ar lielajiem 
procesiem, jo, kamēr viens mācīs 
fiziku, bet otrs – bērnus, skolas 
darbība būs fragmentēta un ne-
saprotamu pavērsienu pilna gan 
pašiem kolēģiem, gan skolēniem 
un viņu ģimenēm.

kopīga mācīšanās un augšana 
vienotā virzienā nevar notikt bez 
efektīvas sadarbības, kas, apko-
pojot dažādās Eiropas Savienības 
valstu skolās uzkrāto pieredzi, 
balstās uz četriem pīlāriem, ko ir 
iespējams likt darbības program-
mas pamatā vai arī izmantot kā 
kontrolsarakstu pašreizējo nori-
šu izvērtēšanai. Pirmais, kam ir 
jāpievērš uzmanība, ir profesio-
nālās iesaistīšanās kultūra. tā 
ir izvēle un ceļš uz savas ietekmes 
robežu apzināšanos un aktīvu 
izmantošanu, lai rezultātā, kā 
rakstījis Deivids Frosts (David 
Frost), skolotājs ir profesionālis, 
kas palīdz radīt mācību program-
mu radošā, domājošā un aktīvā 
procesā, nevis tehniskais darbi-
nieks, kas vienkārši pasniedz to, 
kas ir. Šis ir lielais jautājums par 
vielu un programmu no vienas 
un profesionālo un cilvēcisko 
godaprātu no otras puses: vai es 
izdaru visu, lai pašreizējā situāci-
jā veiktu visvairāk piemērotās iz-
vēles par labu saviem skolēniem, 
kurus tieši es pazīstu un saprotu 
vislabāk (vai vismaz cenšos, lai 
tā būtu). Pētnieki to dēvē arī par 
pārdomātu izglītības politikas un 

prakses interpretāciju pretēji „kā 
liek, tā darām” pieejai. ir grūti 
tādu apņemšanos īstenot vienam, 
tieši tāpēc vienota skolas kā pro-
fesionāļu kolektīva un pilsonis-
kās sabiedrības grupas darbība ir 
izšķiroša. tā ir atbilde uz jautāju-
mu, kādu skolu un kādu sabied-
rību mēs vēlamies redzēt un paši 
savā ikdienas darbā veidojam.

Nākamais aspekts jeb pīlārs – 
dziļa sadarbība, kas ietver sav-
starpēju atbalstu (liekot pie malas 
skolotāju istabas un citus kašķus), 
spēcīgu komandas identitāti (kas 
nebūt nerodas pati no sevis, bet 
ir pacietīga darba rezultāts), ko-
pīgu radošu sadarbību veseluma 
pieejas ietvaros, kas nozīmē arī 
to, ka ne mans priekšmets un tajā 
kārtojamais eksāmens ir vissva-
rīgākais (kaut arī tas, ak šausmas, 
ietekmē skolas reitingu), bet katra 
skolēna un visas klases vajadzības 
un specifika – un te nu skolotāji, 
kas sadarbojas vienas klases ie-
tvaros, var stāstīt daudzus stāstus 
par burvju atslēdziņām, kas pēk-
šņi atrodas uz skolēnu prātiem 
un sirdīm.

Vēl viena mozaīkas sastāvdaļa 
ir līdztiesības vai sociālā taisnī-
guma aspekts, kas vistiešākajā 
veidā attiecas gan uz mācību dar-
bu un tā rezultātiem, gan pašu 
pedagogu izpratni par savu dar-
bu un pašizjūtu: cik līdzvērtīgas 
iespējas (jā gan, atkal runājam 
par iespējām) ir katra attīstībai 
(izaugsmei un mācīšanās proce-
sam), līdzdalībai (būt sadzirdē-
tam un iesaistītam dažādu līmeņu 
lēmumu pieņemšanā), kultūras 
pieredzei (nevis pieņemot vienu 
dominējošo, bet pievienojot kat-
ram savu redzējumu) un resur-
su respektēšanai (izvairoties no 

nepamatotas sociāli ekonomisko 
atšķirību uzsvēršanas vai atstum-
šanas). Šie ir jautājumi, kurus 
pedagoģiskajās sēdēs un meto-
diskajās komisijās apspriež retāk, 
bet – ai, kā vajadzētu, jo tie bieži 
vien ir tie zemūdens akmeņi, aiz 
kuriem, nesasniedzot iecerēto 
mērķi, aizķeras šauri profesionā-
lās darbības.

Soli pa solim esam aizvirzīju-
šies līdz noslēdzošajam pīlāram: 
dziļa mācīšanās, kas aptver vie-
nā veselumā visas cilvēka spējas, 
radot pamatu iedvesmai un mēr-
ķa izjūtai; kas saliek visas krellī-
tes vienā skaistā virtenē – un arī 
tā, lai garums atbilst iecerētajam 
valkātājam. Dziļā mācīšanās ie-
tver arī pilsoniskuma un pilso-
niskās līdzdalības klātbūtni, jo 
viss kopā ir par profesionālisma 
pilnveidi, socializāciju, kļūstot 
un nostiprinoties par savas gru-
pas, kopienas un organizācijas 
dalībnieku skolā un apkārtējā 
kopienā, un individuālo izaug-
smi, attīstot spēju domāt kritiski 
un neatkarīgi un spējot nepie-
ciešamības gadījumā stāties pre-
tī grupas viedoklim.

tas viss kopā veido jēgpilnu un 
paliekošu pedagoga profesionālo 
pilnveidi skolas vidē. tas nav vie-
nas dienas un pat ne viena mācību 
gada darbs. tā ir augšana vismaz 
profesionāla mūža garumā, bet tajā 
ir arī daudz prieka un gandarīju-
ma. tas ļauj nevis iet uz darbu, bet 
strādāt, saredzot notiekošā jēgu sev 
un apkārtējiem. tas nav viegli, bet 
ir par iespējām, jo acis un sirdis 
kļūst aizvien redzīgākas, un lielie 
mērķi ir svarīgāki par katra spertā 
soļa komfortu. tad darīsim tā, kā 
mēs vēl nezinām, lai uz šiem mēr-
ķiem nokļūtu! 

FOtO: no personiskā arhīva

„Dzīves uzdevumu atbildes bieži vien atrodas ne tajā kastītē, kurā 
meklējam, bet pavisam kur citur – arī iespējās, kuras nepamanām vai 
nenovērtējam,” saka Aija Tūna.

   AiJA TūnAiK

Lai kā gribētos 
kaut ko 

praktisku, „ar ko 
rīt var iet stundā”, 
ir jāsāk ar lielajiem 
procesiem, jo, 
kamēr viens 
mācīs fiziku, bet 
otrs – bērnus, 
skolas darbība 
būs fragmentēta 
un nesaprotamu 
pavērsienu pilna 
gan pašiem 
kolēģiem, gan 
skolēniem un viņu 
ģimenēm.

Kopīga 
mācīšanās un 

augšana vienotā 
virzienā nevar 
notikt bez efektīvas 
sadarbības, kas, 
apkopojot dažādās 
Eiropas Savienības 
valstu skolās uzkrāto 
pieredzi, balstās uz 
četriem pīlāriem.



Skolotājs ir 
profesionālis, 

kas palīdz radīt 
mācību programmu 
radošā, domājošā 
un aktīvā procesā, 
nevis tehniskais 
darbinieks, kas 
vienkārši pasniedz 
to, kas ir.



Iespēja 
dodas rokā, 

ja saņemamies, 
apstājamies, 
padomājam, 
aprunājamies 
ar citiem un tad 
rīkojamies citādāk 
nekā līdz šim. Ja 
„darīsim tā, kā mēs 
vēl nezinām”, kā 
savulaik sarunās ar 
pedagogiem citēju 
kāda maza zinātkāra 
puisēna izteikto 
priekšlikumu.
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Karjeras pamatā ir zināšanas, 
prasmes, iemaņas un īstā attieksme

karjeras nedēļa visā Latvijā no-
tiks 10.–14. oktobrī, un izvēlētā 
tēma ir „Es būšu… darba tirgū”. tās 
mērķis ir palīdzēt skolēniem izzināt 
savas vēlmes, dotības un piemēro-
tību, izvēloties profesiju, kā arī uz-
zināt par karjeras iespējām Latvijā 
un Eiropā.

rīgā karjeras nedēļa ir pare-
dzēta 10.–21. oktobrī, bet pasā-
kumi notiek jau kopš 3. oktobra – 
kopš rīgas izglītības un informa-
tīvi metodiskais centrs (riiMC) 
organizē seminārus pedagogiem 
„karjeras kompasa izmantošanas 
iespējas pedagoga karjeras kon-
sultanta darbā”. riiMC izglītī-
bas vadības un projektu nodaļas 
galvenā speciāliste kitija Čipāne 
norāda, ka metodika „karjeras 
kompass” šogad ir izvēlēta par 
karjeras nedēļas simbolu un rīgas 
domes (rD) izglītības, kultūras 
un sporta departaments (ikSD) 
katrai rīgas pašvaldības skolai ir 
sarūpējis dāvanu – kompasu pa-
klāja formā.

Kompass efektīvi 
palīdz rast atbildes
Pedagogi karjeras konsultanti 

tika aicināti uz četru stundu se-
mināru, lai iepazītu šīs aktīvās un 
dinamiskās pieejas lietošanas ie-
spējas gan darbā ar individuālajiem 
klientiem, gan ar grupu, vadot mēr-
ķtiecīgas sarunas, atbildot uz svarī-
giem jautājumiem par karjeru un 
kompetencēm. karjeras kompasa 
metodiku ir izstrādājusi organi-
zācija „CiNOP Euroguidance The 
Netherlands”, bet ar „Euroguidance 
Latvia” atbalstu tā pirms diviem ga-
diem tika adaptēta Latvijas karjeras 
speciālistu vajadzībām. Metodiskais 
līdzeklis ir paredzēts kā praktisks 
instruments karjeras konsultan-
tiem izglītības jomā, tāpēc ir īpaši 
uzsvērta karjeras attīstība un prob-
lemātiskie jautājumi tieši pusaudžu 
un jaunības posmā.

„ir pierādījies, ka metodika 
„karjeras kompass” ir ļoti efektī-
va un arī skolēniem patīk staigāt 
pa šo kompasa paklāju, meklējot 
atbildes uz sev aktuālākajiem jau-
tājumiem, piemēram, par savām 
spējām, motivāciju, kontaktu vei-
došanu, darba iespēju izpēti un 
to, kā panākt, lai ieceres īstenotos. 
kopīgi ir jārod atbildes uz jautā-
jumiem, ko es spēju, kā es to varu 
panākt, ko es gribu. Ja cilvēks sāk 
izprast savu dzīves mērķi, tad 
apsver, kurš var palīdzēt uzzināt 
kaut ko vairāk – draugi, vecāki, 
skolotājs, karjeras konsultants – 
un kur to var darīt. tātad – izzi-
nāt konkrētu darba tirgus piedā-
vājumu,” stāsta k. Čipāne.

karjeras nedēļas laikā ir pare-
dzēts ļoti daudz dažādu pasāku-
mu, piemēram, starpskolu kon-

kursi, uzņēmumu apmeklējums, 
kā arī īpaši organizētas karjeras 
konsultācijas – meistarklases sko-
lēniem un viņu vecākiem.

Kā palīdzēt apgūt 
dzīves prasmes
Skolotāju semināru vadīšanā 

riiMC sadarbojas ar izcilām lek-
torēm karjeras konsultantēm – 
Dr. sc. admin., Mg. psych. agitu 
Šmitiņu un Mg. paed. intu Leme-
šonoku.

„Lai skolēni veiksmīgāk saga-
tavotos dzīvesdarbībai mūsdienu 
mainīgajā pasaulē, lai saprastu, kā 
kvalitatīvāk izmantot skolā iegūtās 
zināšanas, ir jāpalīdz arī skolotā-
jiem pilnveidot kompetenci karje-
ras vadības prasmju apguves inte-
grēšanai pedagoģiskajā procesā, tā-
pēc riiMC šogad īstenoja prioritāti 

„karjeras vadības prasmes un to 
integrēšana pedagoģiskajā procesā”. 
Notika kursi, semināri, meistarkla-
ses, kā arī izbraukumi uz uzņēmu-
miem, lai skolotāji labāk izprastu, 
kā saistībā ar mācību priekšmetu 
skolēnam palīdzēt apgūt arī dzīves 
prasmes,” uzsver k. Čipāne.

karjeras nedēļas noslēguma 
pasākums rīgas pedagogiem būs 
arī šīs prioritātes rezumējums, 
kad iesaistītie tiksies konferencē 
„karjeras vadības kompetence 
mūsdienīgam karjeras attīstības 
atbalstam izglītības iestādē”, kas 

notiks 26. oktobrī Friča Brīvzem-
nieka pamatskolā Zeļļu ielā 4.

„konferencē pedagogi uzzinās, 
vai karjeras vadības kompetence 
ir mūsdienīgas karjeras atbalsta 
mērķis un izaicinājums, kā, pa-
plašinot redzesloku, paplašinām 
nākotnes iespējas, vai veiksmī-
gas karjeras pamatā ir zināšanas, 
prasmes, iemaņas un īstā attiek-
sme, kā arī katrs varēs līdzdarbo-
ties paša izvēlētajās divās grupu 
darbnīcās,” norāda k. Čipāne.

Parādām visu krāsu 
paleti, un viņi paši glezno
Vienā no semināriem „karjeras 

kompasa izmantošanas iespējas pe-
dagoga karjeras konsultanta darbā” 
uzrunātie karjeras konsultanti at-
zīst, ka dzirdētais palīdzēs turpmāk, 
jo katrai vecuma grupai ir jāatrod 
sava pieeja. Pedagogi ir vienisprātis 
arī par to, ka līdz šim organizētie 
pasākumi skolās atšķiras.

rīgas 45. vidusskolas karjeras 
konsultante Inese Putniņa seci-
na, ka konsultācijām ir atvēlēts 
visai maz laika. Skolēni vispirms 
iepazīstas ar piedāvāto informāci-
ju, aizpilda anketas, kurās norāda, 
kādas profesijas ir ieinteresējušas. 
„Visbiežāk pieminēto profesiju 
pārstāvjus cenšos aicināt uz dis-
kusiju, bet, protams, nav garanti-
jas, ka tāda būs arī skolēna nākot-
nes izvēle,” atzīst i. Putniņa.

    iLzE bRinKmAnEiK

FOtO: Andris Bērziņš
Šogad karjeras nedēļas atklāšanas pasākums bija izvēlēts kā komandas saliedēšanas spēle ,,Pilsētas medības”, kurā sacentās 60 skolu 
komandas, veicot dažādus ar profesijām saistītus uzdevumus.

FOtO: Andris Bērziņš
RIIMC izglītības vadības un projektu nodaļas galvenā speciāliste 
Kitija Čipāne stāsta, ka metodika „Karjeras kompass” šogad ir 
izvēlēta par karjeras nedēļas simbolu un RD IKSD katrai Rīgas 
pašvaldības skolai ir sarūpējis dāvanu – kompasu paklāja formā.

FOtO: Andris Bērziņš
Rīgas 64. vidusskolas karjeras konsultante Gunta Stūrmane (no 
kreisās) dalās pieredzē, kā skolēni uzzina par dažādām profesijām 
jau mācību stundu laikā.

turpinājums 7. lpp. 
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rīgas Valsts 2. ģimnāzijas kar-
jeras konsultants Rolands Bleks 
ir pārliecināts, ka jaunieši viņa 
centienus novērtē. „tā kā skolā 
ir divas – nacionālā un starptau-
tiskā – bakalaurāta programma, 
jauniešu prasības ar katru gadu 
pieaug, jo viņi ir motivēti mā-
cīties. Vairākumā gadījumu ab-
solventi izvēlas studēt ārvalstu 
augstskolās, bet pieļauju, ka viņi 
atgriezīsies Latvijā kā profesionā-
ļi. Piemēram, ir profesijas, kuras 
nevar apgūt šeit, taču pēc studi-
jām ārvalstīs audzēknis strādās 
izvēlētajā profesijā – aviācijas 
inženierijā, bet ir, protams, iespē-
jas arī Latvijā. Mēs parādām visu 
krāsu paleti, un viņi paši glezno,” 
stāsta r. Bleks, piebilstot, ka dau-
dzi ģimnāzijas 10. un 11. klases 
audzēkņi vasarās strādā, puiši 
visbiežāk – celtniecībā, pēc tam 
atzīstoties, ka esot sapratuši, kādu 
darbu dzīvē nevēlētos darīt. „arī 
tā ir laba pieredze,” uzskata karje-
ras konsultants.

rīgas 64. vidusskolas karjeras 
konsultante Gunta Stūrmane ir 
pārliecinājusies, ka skolēnus ma-
zāk interesē klausīties uzaicinātos 
profesiju pārstāvjus, vairāk – ie-
saistīties pašiem.

Skolā tiek veiktas aptaujas un 

noskaidrotas vispopulārākās profe-
sijas attiecīgajā vecuma posmā. Pēc 
tam notiek izloze, par kuru no tām 
pašiem ir jāsameklē informācija un 
tā jāprezentē. „Skolēniem ļoti patīk 
tas, ja paši ir procesā. Jaunāko klašu 
skolēni arī apģērbjas attiecīgajā tēr-
pā u. tml. – iejūtas ārsta, policista 
utt. lomā. Pārrunājam profesijas 
plusus un mīnusus, lai zinātu, vai 
ir spējas un dotumi, lai šajā darbā 
strādātu,” skaidro G. Stūrmane.

Uz jautājumu, vai un kā palīdz 
uzzināt par mazāk zināmām pro-
fesijām, G. Stūrmane atbild, ka 
7. un 8. klasei ir tematiskas stun-
das „Mācību priekšmeti un pro-
fesijas”, kad skolēni izzina, kādu 
profesiju pārstāvjiem ir svarīgi 
apgūt fiziku, ķīmiju, ģeogrāfiju, 
informātiku un bioloģiju. „iesais-
tās priekšmetu skolotāji, skolē-
niem ir jāsagatavo prezentācijas, 
notiek konkurss. tiek izvēlētas arī 
netradicionālas specialitātes, pie-
mēram, arborists. katra klase ga-
tavo savu priekšnesumu, un pēc 
atraktīvas uzstāšanās pārējiem 
ir jāuzmin, par kādu profesiju ir 
runa,” pieredzē dalās rīgas 64. vi-
dusskolas karjeras konsultante.

Latvijas Universitātes (LU) lek-
tore Agita Šmitiņa atzīst, ka kar-
jeras konsultanti savu darbu veic 
profesionāli un ir ļoti radoši.

„LU ir karjeras centri, un mēs 

ļoti daudz konsultējam arī skolē-
nus. Viņi atklāj, ka skolās runā par 
karjeras tēmām, mācību priekš-
metu stundās tiek skaidrots, kā ie-
mācītais konkrētā jomā var node-
rēt tālāk dzīvē, kā pievērst uzma-
nību savām spējām un tās attīstīt,” 
stāsta a. Šmitiņa.

Svarīgi redzēt savām acīm
rD ikSD izglītības pārvaldes 

vispārējās izglītības skolu nodaļas 
galvenā speciāliste eksperte Velta 
Zdanovska stāsta, ka šogad karje-
ras nedēļas atklāšanas pasākums 
bija izvēlēts kā komandas salie-
dēšanas spēle ,,Pilsētas medības”, 
kurā sacentās 60 skolu komandas, 
veicot dažādus ar profesijām sais-
tītus uzdevumus: „Vēlējāmies ie-
saistīt pēc iespējas vairāk jauniešu 
un pievērst sabiedrības uzmanību 
karjeras atbalsta pasākumu nozī-
mīgumam. tika padomāts arī par 
līdzjutējiem un atbalstītājiem, kuri 
pasākuma laikā varēja apmeklēt 
vairākas radošās darbnīcas, ko 
sarūpēja rīgas bērnu un jauniešu 
centru darbinieki.”

Eksperte uzskata, ka mūsdie-
nu mainīgajā pasaulē jauniešiem, 
beidzot skolu, ir nepieciešamas ne 
tikai pamatzināšanas, ko sniedz 
vispārējā vai profesionālā izglītī-
ba, bet arī individuālas prasmes 
un attieksme, lai mācētu sevi pie-
teikt darba tirgum. „Darba devēji 
uzskata, ka jauniešiem nereti pie-
trūkst nepieciešamo iemaņu un 
viņi nav gatavi uzsākt patstāvīgas 
darba gaitas, ka skolēniem ir grū-
tības sasaistīt skolā iegūtās zinā-
šanas ar darba dzīves prasībām. 
Pašvaldībām, mācību iestādēm un 
jauniešu organizācijām ir nepie-
ciešams radīt iespējas jauniešiem 
iegūt nepieciešamās prasmes, at-

tīstot tādas rakstura īpašības, kas 
viņiem dos priekšrocības darba 
tirgus konkurencē. tāpēc par ak-
tuālu uzskatījām rīkot pasākumu 
,,Pieslēdzies!”, kura laikā neval-
stiskās jauniešu organizācijas ne-
formālā gaisotnē jauniešiem stāsta 
par brīvprātīgo darbu, to, kā pašam 
kļūt par pozitīvo pārmaiņu veici-
nātāju, par iespējām, kā pilnveidot 
sevi, kā kļūt par līderi, un citām tē-
mām. Šo pasākumu rD ikSD rīko 
sadarbībā ar jauniešu organizāci-
ju ,,Young Folks LV”, piedaloties 
programmas „Erasmus+” projektā 
„rakstura veidošanas izglītība jau-
niešiem”,” skaidro speciāliste.

V. Zdanovska norāda, ka liela 
uzmanība tiek veltīta arī uzņēmu-
mu apmeklēšanai, lai skolu audzēk-
ņi redzētu, kas un kā notiek, lai var 
„pataustīt” profesiju, piemēram, ie-
pazīties, kā ikdienā darbojas mo-
derns it uzņēmums, kā ražo būv-
materiālus un kā strādā būvniecībā, 
redzēt, kā notiek apgaismojuma un 
luksoforu darbības nodrošināšana 
rīgas teritorijā, kāds ir glābšanas 
stacijas „Vecāķi” glābēju ekipējums, 
kā darbojas mediķi neatliekamās 
medicīniskās palīdzības nodaļā utt. 
„Pieprasījums doties uz uzņēmu-
miem bija lielāks par piedāvājumu, 
bet tas liecina, ka skolēniem ir inte-
rese un vēlēšanās uzzināt kaut ko 
vairāk,” secina V. Zdanovska. 
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Metodika 
„Karjeras 

kompass” ir ļoti 
efektīva, un arī 
skolēniem patīk 
staigāt pa šo 
kompasa paklāju, 
meklējot atbildes uz 
sev aktuālākajiem 
jautājumiem, 
piemēram, par 
savām spējām, 
motivāciju, kontaktu 
veidošanu, darba 
iespēju izpēti un 
to, kā panākt, lai 
ieceres īstenotos.



Jau tradicionāli rudenī rīgas 
pašvaldība sumina labākos skolo-
tājus un izcilākos rīgas skolu ab-
solventus, pasniedzot balvu „Zelta 
pildspalva” pedagogiem un balvu 
„Zelta stipendija” skolēniem. Šo-
gad atzinībā par radošu, inovatīvu 
un profesionālu pedagoģisko dar-
bu, kā arī par ieguldījumu skolēnu 
izglītošanā un audzināšanā „Zelta 
pildspalva” nonāca pie 15 peda-
gogiem, kuri saņēma arī naudas 

balvu. „Zelta stipendija” (1138,30 
eiro) par izcilām zināšanām un 
augstiem sasniegumiem pilsētas, 
valsts un starptautiskajās mācību 
priekšmetu olimpiādēs un zināt-
niski pētniecisko darbu konkur-
sos ir piešķirta 20 absolventiem.

Šogad balvu pasniegšanas cere-
monijā Svētā Pētera baznīcā īpašu 
programmu – sveicienu skolotā-
jiem un skolēniem – ar Maestro 
raimonda Paula skaņdarbiem at-
skaņoja rīgas mūzikas skolu jaunie-
šu simfoniskais orķestris diriģenta 

kaspara Ādamsona vadībā, pieda-
loties pianistam romānam Vendi-
ņam, kā arī solistiem aijai Vītoliņai 
un Daumantam kalniņam.

Radīt interesi ir liela māka
rīgas domes izglītības, kultūras 

un sporta departamenta direktors 
Guntis Helmanis ir pārliecināts, ka 
šo balvu pasniegšana ir kļuvusi par 
spēcīgu un stabilu tradīciju: „Skolas 
tās augstu vērtē – lepojas gan ar sko-
lotājiem, gan ar skolēniem, kuri tās 
saņem. arī rīgas domē, apspriežot 

budžeta izdevumus, vienmēr atsaucī-
gi tiek atbalstīta svinīgā pasākuma rī-
košana un balvu sagatavošana.” Viņš 
atgādina, ka ir nedaudz mainīti atzi-
nības kritēriji – skolas kolektīvs var 
nominēt skolotājus, kas lieliski strādā 
ar bērniem, kuri varbūt nekad nepie-
dalīsies mācību priekšmetu olimpiā-
dēs, bet skolēnu izvēlē vērtē noteiktā 
mācību priekšmetu skaitā sasniegtos 
rezultātus, ārpusskolas aktivitātes, 
dalību zinātniski pētnieciskajās kon-
ferencēs un dažādos konkursos.

   iLzE bRinKmAnEiK

turpinājums 8. lpp.

Spēcīga un stabila tradīcija: Rīgā tiek pasniegta 
„Zelta pildspalva” un „Zelta stipendija”
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FOtO: Andris Bērziņš

Skolotāju semināru vadīšanā RI-
IMC sadarbojas ar lektori karje-
ras konsultanti Dr. sc. admin., 
Mg. psych. Agitu Šmitiņu, kura 
palīdz izprast, kā labāk izmantot 
karjeras kompasa metodiku.

FOtO: Andris Bērziņš

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas karjeras konsultants Rolands Bleks (pirmais no kreisās) un Rīgas 45. vidusskolas karjeras konsultante Inese Putni-
ņa (pirmā no labās) apspriež veidus, kā labāk uzrunāt skolēnus.

turpinājums no 6. lpp.
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Uz jautājumu, kādam ir jābūt 
mūsdienu pedagogam, G. Hel-
manis atbild, ka skolotāja loma 
ir būtiski mainījusies un uz to 
norāda arī skolēnu izteiktie vēr-
tējumi – skolotājs vairs nevar 
pretendēt uz visziņa lomu, viņš 
galvenokārt ir motivētājs. „Vi-
ņam ir jāprot par savu mācību 
priekšmetu ieinteresēt, jāprot 
strādāt gan individuāli, gan gru-
pās. tā kā daudzus gadus esmu 
strādājis par skolotāju, viena no 
panākumu atslēgām, manuprāt, 
ir pedagoģisko metožu daudz-
veidība – kad kaut ko vienu var 
izdarīt dažādos veidos. kad mā-
cīju fiziku, bieži skolēni pauda 
sašutumu, ka neko nesaprotot. 
tas man bija kā belziens, lai 
meklētu atkal citu un atšķirīgu 
paņēmienu. Lielākais gandarī-
jums bija, ja jaunietis pēc tam 
sāka saprast. Nepatiku var ie-
mantot diezgan vienkārši, bet 
radīt interesi – tā ir liela māka,” 
uzsver G. Helmanis.

Kopīgā darbā rodas 
labi rezultāti
Gadu no gada visvairāk zelta sti-

pendijas ieguvēju ir no rīgas Valsts 
1. ģimnāzijas, tādēļ tās direktoram 
Mārim Braslam vaicājām, kādi, vi-
ņaprāt, tam ir iemesli.

„Nenoliedzami, skolēni ir ta-
lantīgi, jo, lai mācītos ģimnāzijā, 
ir jāiztur konkurss. Šogad uz vie-
nu vietu 7. klasē pretendēja pieci 
jaunieši. Protams, liels nopelns 
ir arī pedagogiem, kuri ir profe-
sionāļi un sava darba entuziasti. 
kopīgā darbā rodas labi rezultāti. 
audzēkņi ir ļoti motivēti, paši cen-
šas uzzināt arvien vairāk, izpētīt. 
Viens no dzinuļiem ir vēlme pie-
dalīties valsts un starptautiskajās 
olimpiādēs, kam ir nepieciešams 
gan skolēnu un skolotāju papildu 
darbs, gan arī augstskolu mācīb-
spēks, kas iesaistās sagatavošanā 
pasaules līmeņa konkursiem un 
olimpiādēm. Ja talantu attīsta, tad 
iegūst izcilu rezultātu.

Sākoties jaunam mācību ga-
dam, allaž atgādinām, ka tikpat 
nozīmīga kā godalgotas vietas 
olimpiādēs ir arī balva „Zelta sti-
pendija”, kas, manuprāt, veicina 
skolēnu vēlmi censties, sevi pie-
rādīt, pašattīstīties. Skolēnu vidū 
notiek arī zināma sacensība. Jau-

nieši ir jāmotivē dzīvē sasniegt 
pēc iespējas vairāk labāku rezul-
tātu, tādēļ skolotāji cenšas iet lī-
dzi laikam, seko visam jaunajam, 
ir radoši. Citādāk nevar, jo skolē-
ni ir prasīgi,” stāsta M. Brasla.

Ģimnāzijas direktors atklāj 
arī citu niansi: „Daudzi pedagogi 
profesionālās darbības novērtēju-
mā ir ieguvuši augstākās kvalitā-
tes pakāpi, bet savā ziņā no valsts 
puses ir atņemts viens no moti-
vācijas rīkiem – iespēja saņemt 
papildu atlīdzību, ja esi pierādījis, 
ka strādā ļoti kvalitatīvi. tā vietā ir 
algas samazinājums, kas, protams, 
skolotājus sarūgtina, tādēļ jebkura 
pozitīva uzmanība patlaban rada 
gandarījumu.”

Jau 40 gadus kopā 
ar pirmklasniekiem
rīgas Ostvalda vidusskolas sā-

kumskolas skolotāja Jeļena Pla-
tonova atklāj, ka skolā strādā jau 
vairāk nekā 40 gadus, tāpēc piere-
dze un intuīcija palīdz atrast in-
dividuālu pieeju katram bērnam. 
tomēr skolotāja daudz lasa psi-
holoģisko un metodisko literatū-
ru, regulāri apmeklē kvalitatīvus 
skolotāju tālākizglītības kursus, 
piedalās izglītojošos semināros, 
iesaistās projektos.

Daudziem bērniem skolā J. Pla-
tonova ir pirmā skolotāja.

Kas jums šķiet pats svarī-
gākais darbā ar mazāko klašu 
skolēniem?

kad bērns sāk mācīties skolā, 
viņa dzīvē parādās jauna galvenā 
pamatnodarbošanās – mācīšanās – 
un reizē ar to arī jauns referents 
pieaugušais – skolotājs. Dažkārt 
jaunāko klašu skolēniem skolo-
tāja ietekme mēdz būt lielāka un 
nozīmīgāka par vecāku ietekmi. 
tieši skolotājs bērnam sākumsko-
las klasēs ir visnozīmīgākā un vis-
autoritatīvākā persona, tāpēc par 
galveno savā darbā uzskatu radīt 
kopīgu darba atmosfēru, kad no-
tiek sadarbība, veidojas savstarpē-
ja sapratne, cieņa. Veidojas jaunas 
kolektīvās attiecības klasē, un ir 
svarīgi arī bērnam un viņa vecā-
kiem radīt labvēlīgu psiholoģisko 
mikroklimatu. Skolotāja uzvedības 
stilu, viņa vārdus, žestus, intonāciju 
bērni intuitīvi pārņem, un tie kļūst 
par sava veida saskarsmes kultūru 
klasē – tieši ar to ir saistīta mana 
vislielākā atbildība.

Galvenais ir aizraut bērnus ar 

nopietnu darbu. apzinos, ka no 
manis, skolotājas, ir atkarīgs tas, vai 
bērns iemīlēs skolu, vai būs attais-
nojušās viņa vecāku cerības.

Cik bērnu ir klasē, un vai kat-
ram izdodas veltīt uzmanību?

Šajā mācību gadā 1. klasē ir 
32 skolēni – 21 meitene un 11 zēni. 
aktīvi, skaļi, jautri, smieklīgi, katrs 
ar savu bērnišķīgo spriešanu un 
domāšanu, īsi sakot – īsti pirm-
klasnieki. 

8 atzinība

Skolotāja 
uzvedības stilu, 

viņa vārdus, žestus, 
intonāciju bērni 
intuitīvi pārņem, un 
tie kļūst par sava 
veida saskarsmes 
kultūru klasē – tieši 
ar to ir saistīta mana 
vislielākā atbildība.



Patriotisms lielā 
mērā rodas 

caur tradīcijām, bet 
tās ir jāveido, jākopj, 
tās ir jāpadara par 
mūsu identitātes 
sastāvdaļu. To nevar 
iemācīt, to var tikai 
izjust – emocionāli, 
ar sirdi, prāts vien 
nepalīdzēs.



UZZIņA
Rīgas pašvaldības balva „Zelta pildspalva 2016” 
ir piešķirta šiem skolotājiem:
Romanam Alijevam, rīgas klasiskā ģimnāzija,
Jānim Arājam, rīgas Valsts 2. ģimnāzija,
Aleksejam Baranovam, rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola,
Lidijai Gaidamanovai, rīgas Zolitūdes ģimnāzija,
Kristīnei Hirštei, rīgas 4. speciālā internātpamatskola,
Santai Kazakai, Āgenskalna Valsts ģimnāzija,
Marutai Kusiņai, rīgas Valsts 1. ģimnāzija,
Violettai Liepiņai, rīgas rīnūžu vidusskola,
Ausmai Annai Miezei, rīgas 5. internātpamatskola–attīstības centrs,
Tatjanai Morozovai, rīgas Vakara ģimnāzija,
Jeļenai Platonovai, rīgas Ostvalda vidusskola,
Karinai Sčastnajai, rīgas Purvciema vidusskola,
Larisai Ukraincevai, rīgas 33. vidusskola,
Evijai Vaskai, pamatskola ,,rīdze”,
Antrai Zeilei, rīgas Valsts vācu ģimnāzija.

Rīgas pašvaldības balva „Zelta stipendija 2016” 
piešķirta šiem absolventiem:
Anrijam Kristiānam Ābelem, rīgas Valsts 1. ģimnāzija,
Haraldam Baunim, rīgas Valsts 1. ģimnāzija,
Ivanam Jānim Binderam, rīgas Valsts 2. ģimnāzija,
Aleksandrai Boikovai, rīgas Valsts 1. ģimnāzija,
Ritumam Cepītim, rīgas Valsts 1. ģimnāzija,
Irinai Česnokovai, rīgas 40. vidusskola,
Reinim Frēliham, rīgas Valsts 1. ģimnāzija,
Gļebam Jeršovam, rīgas 10. vidusskola,
Elizabetei Laiviņai, rīgas Franču licejs,
Jēkabam Mežinskim, rīgas Valsts 1. ģimnāzija,
Jānim Dāvim Osipovam, Āgenskalna Valsts ģimnāzija,
Aleksejam Popovam, rīgas Valsts 1. ģimnāzija,
Krišjānim Pudulam, rīgas Valsts 1. ģimnāzija,
Olgai Rogoženko, rīgas 10. vidusskola,
Anitai Līvijai Rozenvaldei, rīgas Valsts 1. ģimnāzija,
Helvijam Sebrim, rīgas Valsts 1. ģimnāzija,
Lainei Strankalei, rīgas Valsts 1. ģimnāzija,
Artūram Šilakam, rīgas 95. vidusskola,
Ksenijai Tarasovai, rīgas Valsts 3. ģimnāzija,
ņikitam Trojanskim, rīgas Valsts 1. ģimnāzija.

turpinājums no 7. lpp.

FOtO: Andris Bērziņš
Tradicionālo Rīgas pašvaldības gada balvu izglītībā „Zelta pildspalva” šogad saņēma 15 pedagogi, bet 
balvai „Zelta stipendija” tika nominēti 20 izcilākie Rīgas skolu 2015./2016. mācību gada absolventi, 
no kuriem vairākums jau studē ārvalstu augstskolās. Balvas pasniedza Rīgas domes amatpersonas, 
bet Sv. Pētera baznīcas velvēs svētku muzikālajā sveicienā izskanēja Maestro Raimonda Paula mūzika 
Rīgas mūzikas skolu simfoniskā orķestra izpildījumā.

Spēcīga un stabila tradīcija: 
Rīgā tiek pasniegta „Zelta pildspalva” un „Zelta stipendija”

turpinājums 9. lpp. 

FO
tO

: A
nd

ri
s B

ēr
zi

ņš

FO
tO

: A
nd

ri
s B

ēr
zi

ņš



2016. gada 13. oktobris     www.izglitiba-kultura.lv

katrs ar savu temperamentu, 
raksturu, manierēm, uzvedības 
un audzināšanas kultūru. Daž-
kārt mēdz būt sarežģīti, tomēr 
cenšos katram veltīt uzmanī-
bu: kādam pietiek ar skatienu, 
kādam ir nepieciešami vārdi, 
bet kāds vienkārši vēlas man 
pastāvēt blakus un piespiesties, 
pastāstīt par to, kā pavadījis 
brīvdienas.

Vai bērni mainās? Kas rak-
sturo mūsdienu skolēnu?

Protams, mūsdienu skolēni 
ir pilnīgi atšķirīgi – atvērtāki, 
informētāki, erudītāki, mobilā-
ki nekā viņu vienaudži iepriek-
šējos gados. Viņi ļoti viegli ap-
gūst jebkuras it. taču viņiem 
ir raksturīgas arī tādas pretējas 
jūtu izpausmes kā labsirdība 
un egoisms, kolektīvais un in-
dividuālais, drosme un bailes 
vienlaikus. Visbiežāk sastopa-
mā problēma mūsdienās jau-

nākā skolas vecuma bērniem 
ir disharmoniskā attīstība. tā 
ir atpalicība emocionālās un 
gribas sfēras attīstībā salīdzi-
nājumā ar vecumam atbilstī-
gi attīstīto intelektu – bērni ir 
infantili, nepatstāvīgi, ar vāju 
gribu, turklāt tas tiek ieaudzi-
nāts ģimenē.

iemesls tam ir fakts, ka mūs-
dienu bērni aug pilnīgi citā, in-
formatīvi pārsātinātā vidē. Viņi 
viegli un ātri uztver informāciju, 
ko apkārtējā vide piedāvā pārpā-
rēm, taču neprot to apkopot un 
sistematizēt. 

apkārtējās pasaules aina mūs-
dienu bērnam ir kā mozaīka – ka-
leidoskopiska. Bērni ir virzīti uz 
ātra un gatava rezultāta ieguvi bez 
pūlēm – kā datorā, ar vienu pogas 
klikšķi. 

Viņi neprot koncentrēties 
vienai darbībai, ir izklaidīgi, 
atrodas nemitīgā kustībā, viņus 
ir grūti noturēt savās mācību 
vietās, viņi bieži iesaistās strī-
dos spēļu laikā un neprot izlīgt 
mieru, pozitīvi risināt konflik-
tu. taču tās ir tikai dažas mūsu 
problēmas.

Ko jums nozīmē nominā-
cija balvai „Zelta pildspal-
va”?

Nominācija balvai „Zelta pild-
spalva” man, pirmkārt, ir liels 
gods, visaugstākais mana darba 
novērtējums, otrkārt, sava vei-
da kopsavilkums un secinājums 
par manu pedagoģisko karjeru 
un darbību.

Bērnu gara pasaules 
modinātāja
rīgas 4. speciālās internātpamat-

skolas speciālās izglītības skolotāja 
Kristīne Hiršte stāsta, ka pirms 
tam esot strādājusi vispārizglītojo-
šajā skolā, kur klasē ir 30 un vairāk 
bērnu, un ļoti pārdzīvojusi, jo esot 
bijis gandrīz neiespējami katram 
bērnam veltīt vajadzīgo individuālo 
uzmanību, lai cik un kā to vēlēju-
sies. Negaidīti esot nācis priekšli-
kums strādāt citos apstākļos, un 
skolotāja to pieņēmusi. Daudz 
jauna un alternatīva tika apgūts, 
turpinot izglītību Veseluma pie-
ejas augstskolā „izaugsme”, un 
īpašu pateicību k. Hiršte esot pa-
rādā pedagoģei irēnai Hadaņono-
kai, kura savu darba dzīvi ir veltījusi 
bērniem ar speciālām vajadzībām. 
Zinību pamatā ir holistiskā peda-
goģija jeb veseluma pieeja, kurā 
bērniem lietas rāda kopumā, kā 
veselu organismu. Viņa esot iemā-
cījusi redzēt bērnu kopumā, izprast 
konkrētās vajadzības, ne tik daudz 
strādāt pēc stundu plāna.

Uzmanību gaida ikviens 
bērns. Vai tagad esat iemā-
cījusies sadalīt savus spēkus, 
lai, piemēram, neizdegtu?

Pedagoga darbā ir grūti no-
vilkt robežu, īpaši, ja ieguldi 
visu savu sirdi. Vienmēr esmu 
apbrīnojusi pedagogus, kuri to 
prot. Viens, ko esmu sapratu-
si, – ir jāprot saskatīt skaisto, lai 
atjaunotu enerģiju sevī un pēc 
tam to ienestu arī skolas dzīvē. 
augstskolās pārāk maz māca 
par garīguma nozīmi, bet arvien 
vairāk praktizējam veidus, kad 
palīdz skaņa, mūzika, kustības.

Kas ir pats svarīgākais, ko 
vēlaties sasniegt?

Pats jaukākais manā profesijā 
ir brīdis, kad jūti, ka ir izdevu-
šies svētki – ikdienā ir izdevies 
iepriecināt otru un reizē ar viņu 
arī sevi, jo kāds ir sajuties va-
rošs kaut ko izdarīt. tad apkārt 
ir priecīgi un laimīgi bērni un 
kolēģi. Pamatuzdevums ir prie-
cāties par dzīvi. Mācāmies no 
dažādiem notikumiem – priecī-
giem, bēdīgiem.

Vispārizglītojošajās skolās 
būs karjeras nedēļa, kad visi 
tiks aicināti un virzīti domāt 
par savu iespējamo karjeru, 
darba tirgu, motivāciju. Mūsu 
bērniem, kas atrodas speciālajā 
vidē, karjera ir dzīve. Skolotāju 
uzdevums ir atklāt un palīdzēt 
ieraudzīt skaisto skolēnos, ko-
pīgi to meklējam. Nereti visu 
skolas laiku meklējam veidus, 
lai padarītu skolēna sirdi at-

saucīgu, lai viņš kļūtu darboties 
varošs. Mācos piekļūt bērnu 
garam un dvēselei, jo pati sev 
esmu formulējusi, ka esmu cil-
vēka gara pasaules modinātāja. 
kaut kas ir atņemts fiziski, bet 
bērnu dvēseles ir atvērtas un 
brīnišķīgas, tomēr bieži trūkst 
saiknes ar viņu garu. Mans 
mērķis ir šo trūkstošo saiti ra-
dīt un iekustināt.

Atzinību gūst skolēni, kuri 
ir motivēti, lai piedalītos kon-
kursos, olimpiādēs. Kādi in-
strumenti ir jūsu rokās?

Nekad neesmu īpaši atbalstī-
jusi šāda veida sacensību skolēnu 
vidū, bet diemžēl šāds sacensību 
gars tiek ieviests arī speciālajās 
skolās, un nereti kādam tas ir 
ļoti traumatiski. ir ļoti grūti ko 
izskaidrot bērnam, kurš ir darījis 
visu, ko varējis, un nesaņem pir-
mo, bet tikai otro vai trešo vietu. 
Manuprāt, uzsvars ir jāliek uz 
to, ka galvenais ir piedalīties un 
darīt to ar prieku – lai tas, ko da-
rām, patīk.

Nespēju aprakstīt emocijas, 
kad acīs sarodas prieka asaras – 
kad mūsu audzēkņi uzkāpj uz 
skatuves un uzstājas svētku 
koncertos 18. novembrī, Zie-
massvētkos utt. Pārņem sajūs-
ma par to, ko viņi var izdarīt, 
ja pirms tam ilgu laiku ir klu-
sējuši, par visu uztraukušies, 
pasākumu laikā skaļi raudājuši 
u. tml. Paiet ilgs laiks – vairāki 
gadi, līdz viņi skolotāju pavadī-
bā var doties uz muzeju, nosē-
dēt pasākumos, aplaudēt. tā ir 
mūsu, skolotāju, uzvara.

ikvienā darbā, bet, manuprāt, 
skolotāja profesijā it īpaši, ļoti 
nepieciešama ir mīlestība, tad 
var cerēt uz izdošanos.

Interesantums 
neslēpjas spēlēs
rīgas Valsts 2. ģimnāzijas vēs-

tures skolotājs Jānis Arājs apgal-
vo, ka stundās nemēģina kaut 
ko iemācīt un panākt, lai skolēni 
atcerētos faktus, jo tas neesot va-
jadzīgs.

Kā jūs runājat ar ģimnāzis-
tiem par vēsturi?

Mēģinu darīt tā, lai audzēkņi 
uz vēsturi lūkotos kā uz procesu, 
nevis mācību priekšmetu. Galve-
nais – atklāt, ka vēsture ir intere-
santa, tad būs motivācija strādāt, 
paši meklēs papildu informāciju.

Kā panākat, ka ir intere-
santi – nereti ir nācies dzirdēt 
skolotāju neapmierinātību, 
ka viņi negrasās taisīt cirku, 
vienkārši ir jāmācās?

Neesmu klauns un izklaidē-
tājs, tādēļ man ir lielas pretenzi-
jas pret jauno kompetencēs bal-
stīto izglītības saturu, jo to, kas 
ir kompetenču pieeja, īsti nespēj 
izskaidrot neviens izglītības un 
zinātnes ministrijas ierēdnis, mi-
nistru ieskaitot. Cik izprotu, tad 
tajā ir iekļauts ļoti daudz no tās 
pedagoģijas jomas, pret kuru man 
ir būtiskas pretenzijas, t. i., kad 
zināšanas noliekam plauktiņā kā 
sekundāras un visu mēģinām pa-
darīt interesantu. interesanti ne-
drīkst būt pašmērķis. Stundās es 
nespēlēju teātri un neorganizēju 
grupu darbu. Daudzi vēsturnieki 
esam pazaudējuši un aizmirsuši, 
ka vēsture ir stāsts, kas ir jāizstās-
ta, un tas to padara interesantu. 
Fakti un gada skaitļi patiesībā 
nav tik svarīgi, tie neko nemaina. 
Svarīgāk – lai saprot jēgu, rodas 
interese, tad arī paliek atmiņā.

Tātad jūsu stundās notiek 
sarunas?

Daļēji jā. Esmu konservatīvs, 
un stunda ir lekcijas formātā, to-
mēr nevis kā monologs, bet kā 
saruna. klases ir atšķirīgas – ir 
klusākas, ir runīgākas.

Lai sarunātos, ir kaut kas 
jāzina. Cik zinoši ir ģimnāzis-
ti, un vai viņiem ir vēlēšanās 
tādiem būt?

Ģimnāzijas audzēkņi ir gana 
pieauguši un apzinīgi, viņi labi 
saprot, ka daudz ko var, apzinās, 
ko spēj, un reizē ar to arī to, ko 
viņi grib. rodas liela problēma, 
ja pret šādiem jauniešiem attie-
camies kā pret bērniem un ar 
viņiem spēlējamies, t. i., stundās 
spēlējam spēlītes. tad viņi saprot, 
ka tas nav nopietni un tā pret mā-
cību priekšmetu arī izturas. Bet, 
ja jaunieši izprot, ka attieksme 
pret viņiem ir nopietna, kvalitatī-
va, tad mainās arī viņu attieksme, 
jaunieši kļūst vairāk pieauguši un 
prasa kvalitāti. Skolotājs nedrīkst 
citādi strādāt, ja kopīgi vēlas pa-
nākt rezultātu.

Patlaban ir aktuāli runāt 
par medijpratību. Kā skolē-
niem iemācīt atšķirt patiesību 
no maldiem, vai un kā pa-
līdzat atšķirt patiesību vēstu-
res faktos?

tas, ja runā par kādu vienu 

patieso vēsturi, ir saglabājies vēl 
no padomju laikiem. tādas pa-
tiesās vēstures nav. Vēstures zi-
nātnē akadēmiskajā līmenī esam 
atteikušies no pieejas, ka varam 
pretendēt uz patiesās vēstures 
rekonstrukciju. tā ir interpre-
tācija, jo nevaram pieprasīt, lai 
visi cilvēki domātu vienādi, no-
tikumiem nedrīkst būt vienota 
pieeja, tāpēc drīzāk ir nepiecieša-
ma kritiskā domāšana, lai varētu 
kritiski izvērtēt. Viens un tas pats 
notikums var tikt traktēts ļoti 
dažādi. Vēlos panākt, lai jaunie-
ši spētu paskatīties no dažādiem 
viedokļiem, saprast, kā tie veido-
jas, un argumentācijā atrast vājos 
punktus: jo vairāk vājo punktu, 
jo visticamāk, ka tā ir mākslīga 
konstrukcija un interpretācija. 
Nenoliedzami, vēsture ir daļa no 
politikas un ideoloģijas.

Tuvojas Latvijas simtgade. 
Ko, jūsuprāt, jauniešiem vaja-
dzētu zināt un atcerēties?

Nevēlos, lai viņi kaut ko zina, 
bet stundās daudz laika veltu 
Latvijas brīvības cīņām saistībā 
ar valstiskuma dibināšanu, vēlos 
parādīt, cik šie procesi bija sa-
režģīti, lai nešķiet, ka tas bija tik 
jauki un saulaini, kā nereti to pa-
sniedz valsts amatpersonas 11. un 
18. novembra svētku runās, pie-
mēram, sanāca, nodibināja orga-
nizācijas un nolēma dibināt Lat-
viju, jo pastāvēja milzum daudz 
valstiskuma variantu. Lai saprot 
un tik tiešām atceras, kādi cilvēki 
šajā procesā piedalījās, kāda bija 
viņu loma un kuri ir aizmirstie 
cilvēki, kas politisko konjunktūru 
dēļ netiek pat pieminēti. Viens no 
tādiem ir pirmais Latvijas armijas 
virspavēlnieks Dāvids Sīmansons; 
zina vien Oskaru kalpaku.

Latvijas simtgade saslēdzas ar 
patriotisko audzināšanu, lai gan 
esam kļuvuši ļoti bailīgi un pat-
riotiskās audzināšanas vietā tiek 
runāts par pilsonisko audzināša-
nu. Es tomēr audzinu patriotiski 
un savu klasi 11. novembrī vien-
mēr vedu uz brāļu kapiem. Pat-
riotisms lielā mērā rodas caur 
tradīcijām, bet tās ir jāveido, jā-
kopj, tās ir jāpadara par mūsu 
identitātes sastāvdaļu. to nevar 
iemācīt, to var tikai izjust – 
emocionāli, ar sirdi, prāts vien 
nepalīdzēs. 

 9atzinība

Nevaram 
pieprasīt, lai 

visi cilvēki domātu 
vienādi, notikumiem 
nedrīkst būt vienota 
pieeja, tāpēc drīzāk 
ir nepieciešama 
kritiskā domāšana, 
lai varētu kritiski 
izvērtēt.



Interesanti 
nedrīkst būt 

pašmērķis. Stundās 
es nespēlēju teātri 
un neorganizēju 
grupu darbu. 
Daudzi vēsturnieki 
esam pazaudējuši 
un aizmirsuši, ka 
vēsture ir stāsts, 
kas ir jāizstāsta, 
un tas to padara 
interesantu.

turpinājums no 8. lpp.

Apzinos, ka 
no manis, 

skolotājas, ir 
atkarīgs tas, vai 
bērns iemīlēs skolu, 
vai būs attaisnojušās 
viņa vecāku cerības.
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Latvijas Universitātes (LU) 
Starpnozaru izglītības inovāciju 
centrā (SiiC) Zeļļu ielā 23 tapis 
jauns projekts – Prātnieku labo-
ratorija, kas, sākot ar 3. oktobri, 
jau pulcē pirmos 4.–5. klases 
skolēnus sagatavošanas grupā.

„Projekts ir vērsts nākotnē, jo 
plānojam piedāvāt nodarbības arī 
citām klašu grupām. Prātnieku 
laboratorijā skolēni veiks prātu 
attīstošus uzdevumus, aizraujoši 
mācoties dabaszinātnes, matemā-
tiku un programmēšanu. augsim 
līdzi ar skolēniem līdz pat pamat-
skolas beigām. Nodarbības vadīs 
topošie skolotāji sadarbībā ar pie-
redzējušiem kolēģiem, kuri mē-
ģinās mācību elementus sasaistīt 
vienotā sistēmā,” skaidro LU SiiC 
vadītāja Dace Namsone. Diemžēl 
grupa jau ir nokomplektēta, tā ka 
citiem interesentiem atliek pie-
teikties nākamajā mācību gadā.

Vecāki un bērni 
patiesi ieinteresēti
Uzrunātie vecāki, kuri ir atve-

duši savas atvases, stāsta, ka infor-
māciju par šo projektu uzzinājuši 
dažādi. Mārupes vidusskolas piekt-
klasnieka riharda Prūša māmiņa 
Dace Roze stāsta, ka tā bijusi ievie-
tota skolas mājaslapā.

„Manuprāt, izglītība Latvijā ir 
diezgan atrauta no reālās dzīves, 
jo skolēni neizprot, kā skolā mā-
cīto vēlāk lietos, kur tas būs vaja-
dzīgs. Ceru, ka šajās nodarbībās 
dēls paplašinās savu redzesloku, 
sapratīs, kāpēc mācīties ir nepie-
ciešams. Piemēram, būtu labi, ja 
skolā matemātiku mācītu sais-
tībā ar mūziku, jo tām ir daudz 
kas kopīgs, tā atklātu arī mūzikas 
lielo nozīmi,” uzsver D. roze. Vi-
ņasprāt, bērniem ir jāmāca pēc 
iespējas vairāk svešvalodu.

Anda Puķīte par šo iespēju esot 
uzzinājusi vietnē „Facebook”. kad 
viņa par to pastāstījusi savam dē-
lam, Babītes vidusskolas 4. klases 
skolēns Mārcis krafts bijis sajūsmā. 
anda atklāj, ka ģimenē matemātika 
padodas visiem, bet Mārcis prāt-
nieku skolā cer nopietnāk apgūt 
tieši programmēšanu.

Vita Šķēle stāsta, ka dēls alberts 
Jansons skolas gaitas tika uzsācis 
teikas vidusskolā, bet viņa esot sa-
pratusi, ka 32 bērnu klasē viņas at-
vase nesaņem gaidīto uzmanību, jo 
zēns ir ļoti zinātkārs. tagad alberts 
mācās privātajā sākumskolā „Dom-
daris”, kurā ir 80 bērnu četrās klases. 
„Dēlam ir interese par daudzām 
lietām, viņš labprāt skatās raidīju-
mus par zinātni, meklē informāciju 
internetā, bet uz daudziem jautāju-
miem nezinu atbildes, tādēļ ceru, ka 
te būs gudrāki cilvēki, kas aizpildīs 
robus, un viņš varēs daudzpusīgi 
darboties arī praktiski,” saka V. Šķē-
le, piebilstot, ka bērnus aizrauj tieši 
praktiska darbošanās.

Viens no tēviem Ilmārs Znotiņš 
ir pārliecināts, ka ir svarīgi, kāds ir 
cilvēks, kas ar bērniem strādā, kā 
prot ieinteresēt, ievilināt savā zi-

nātnes nozarē, jo arī rīgas katoļu 
ģimnāzijā ir dažādi pulciņi, bet 
viņš nekad neesot dzirdējis dēlu 
stāstām par uzzināto, piedzīvoto. 
tas, viņaprāt, par kaut ko liecina.

Prātnieki uzdrīkstas, 
atklāj un rada
Esam klāt arī pirmajās nodar-

bībās. Skolotājs Arnolds pavēsta, 
kas īsti ir prātnieks un kas viņam 
ir jādara: „Prātnieks uzdrīkstas, jo 
ar to viss sākas, tad var arī kaut ko 
atklāt un radīt.”

kad ir izkustinātas rokas un 
kājas, pārbaudīts reakcijas ātrums, 
savu matemātikas uzdevumu ar 
daudzkrāsainiem lego klucīšiem 
uzdod skolotājas Diāna un Linda. 
Visi sadalās pa pāriem. Uzdevums 
ir no sešu krāsu klucīšiem tos salikt 
pa divi tā, lai neviena krāsa neat-
kārtotos. alberts atklāj, ka sākumā 

esot likuši uz dullo, bet tad sāku-
ši grupēt pa krāsām – un veicies 
daudz ātrāk. Skolotājas novērtē 
prātnieku izvēlēto stratēģiju un ap-
galvo, ka arī citās nodarbībās būs 
iespēja mācīties domāt.

Ķīmijas nodarbībā visi nonāk 
īstā laboratorijā, kur ir gan stikla 
trauki, gan pudelītes ar ķīmiskajām 
vielām. Uzdevums – stikla trauciņā 
radīt savu dārzu. kāds no prātnie-
kiem darbojas lēni un prātīgi, īpaši 
meitenes, bet kāds cenšas darīt ātri, 
un gadās pieļaut arī kļūdas… Skan 
komentāri, jautājumi.

Uz jautājumu, kas domā uzde-
vumus, ko katrā nodarbībā sko-
lēni veiks, Prātnieku laboratorijas 
programmas vadītāja vadošā pēt-
niece Dr. math. Ilze France atbild, 
ka gan SiiC pētnieki, gan LU stu-
denti – topošie skolotāji. Mācību 
programma ir vērsta uz skolēna 

radošuma, pašizziņas attīstīšanu 
un domāšanas procesa analīzi, sa-
skatot kopīgo vairākās nozarēs.

Prātnieku laboratoriju veido arī 

Sia „Learn it”, projektu atbalsta 
Sia „Mikrotīkls”, ziedojumus ad-
ministrē LU Fonds, bet vecāku līdz-
finansējums ir 25 eiro mēnesī. 

FOtO: Andris Bērziņš
Prātnieku laboratorijas programmas vadītāja vadošā pētniece 
Dr. math. Ilze France katram audzēknim izsniedz savu darba 
mapīti.

FOtO: Andris Bērziņš
Prātniekiem nodarbībās būs iespēja mācīties domāt, veicot dažādus 
uzdevumus. Pirmajā matemātikas nodarbībā, piemēram, divatā 
vajadzēja vienoties, kā labāk sešu krāsu klucīšus salikt pa divi tā, lai 
neviena krāsa neatkārtotos.

FOtO: Andris Bērziņš
Ķīmija ir aizraujoša zinātne – apgalvo jaunie pedagogi.

FOtO: Andris Bērziņš
Nonākot ķīmijas laboratorijā, atkal ir iespēja darboties praktiski, 
kā arī uzzināt, ka, lai tajā strādātu, ir jāievēro dažādi noteikumi.

FOtO: Andris Bērziņš
Ja viss ir izdarīts pareizajā secībā un kārtībā, tad stikla traukā top 
mazs brīnums – pašam savs daudzkrāsains dārzs.

Sākusi darboties Prātnieku laboratorija
   iLzE bRinKmAnEiK

FOtO: Andris Bērziņš
Salikt jumtu no dažādām ģeometriskām figūrām nav nemaz tik 
viegli.
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tDa „Zelta sietiņš” 
mākslinieciskā vadītāja
Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

ir sācies jauns skolas cēliens, 
arī deju skolās, un, kā ik reizi, ir 
vēlme un vajadzība atskatīties uz 
padarīto un atskaitīties sev un 
arīdzan citiem. arī tautas deju an-
samblis (tDa) „Zelta sietiņš” tāda 
deju skola vien ir, kur dažādus 
deju elementus un prasmes – lat-
viešu deju, cittautu dejas, klasis-
kās un mūsdienu dejas pamatus, 
arī pantomīmu un dziedāšanu, 
aktiermākslu, tērpu nēsāšanas un 
skatuves kultūru, savstarpējo ko-
munikāciju un integrāciju sabied-
rībā – apgūst ap 300 bērnu un jau-
niešu 1,5–18 gadu vecumā.

ko tad mēs visi kopā paveicām 
laikā no viena septembra līdz ot-
ram? Skaitļos, saturā un vietās tas 
izskatās tā. Sagatavotas un node-
jotas sešas dažādas programmas, 
kurās piedalījās visas ansambļa 
grupas. Pagājušajā oktobrī Ādažu 
un Ogres kultūras centros parādī-
jām speciāli dzejniekiem aspazijai 
un rainim sagatavotu program-
mu „iepazīt un iemīlēt aspaziju 
un raini ar deju un dziesmu”. 
Novembrī notika tradicionālais 
rudens koncerts „tā tik bija vasa-
ra”, uz kuru allaž ielūdzam visu to 
vairāk nekā 50 skolu direktorus, 
kurās mācās mūsu dejotāji. tas 
bija kā koncerts atskaite ar dejām 
un atmiņām par trim jūrām – 
Baltijas, adrijas un Dienvidķīnas, 
par tālākām un tuvākām zemēm, 
kur dejoja mūsu bērni, – Somi-
ju, Zviedriju, Horvātiju, taivānu. 
Jaunais gads nāk ar dāvanām, un 
arī mēs, „Zelta sietiņš”, un „Dze-
guzēni” sagatavojām programmu 
„Dāvana Maestro”, kurā pats jubi-
lārs raimonds Pauls bija skatītāju 
rindās un varēja atsaukt atmiņā 
savu devumu bērnu mūzikas jomā 
un skolēnu dziesmu un deju svēt-
ku programmās. Bija apmierināts! 
tad arī sākās jaunais – Mērkaķa – 
gads, un ansambļa jaunākās grupi-
ņas un „Mazsietiņš” savu tradicio-
nālo Zvaigznes dienas balli, atva-
doties no kazas gada, nosvinēja ar 
koncertu „Manu mazu mērkaķīti”. 
Pavasaris nāca ar negaidītu, bet 
patīkamu un rosinošu uzaicinā-
jumu – sagatavot Eiropas dienas 
koncertam dažādu tautu deju 
programmu. Mums ir uzkrāts un, 
pateicoties VEF kultūras pils gādī-
bai, saglabāts liels krājums cittautu 
deju tērpu, un joprojām ir spēkā 
tradīcija no visiem ceļojumiem 
atvest attiecīgās tautas deju, tāpēc 
ar prieku pieņēmām režisores Di-
tas torsteres un Eiropas komisijas 
priekšlikumu. atcerējāmies un ap-
guvām poļu, somu, igauņu, vācie-
šu, rumāņu, čehu, portugāļu, itāļu, 
grieķu, zviedru dejas un rotaļas. 
Uzstāšanās izdevās, koncertu vai-
rākkārt demonstrēja LtV 1, un tā 
katrs varēja redzēt savus sasniegu-
mus un kļūdiņas. Pēc šā koncerta 

radās iecere veidot programmu 
„Latvju bērni dejo un dzied Ei-
ropu”, kuru 2017. gadā plānojam 
parādīt dažādās Latvijas pilsētās. 
Maijā – Mātes diena, un mūsu ma-
zākie dejotāji divos koncertos dejo 
un iet rotaļās ar savām māmiņām 
un vecmāmiņām. atceroties to, ar 
kādu atbildības izjūtu un pacilā-
tību viņas nāca uz kopmēģināju-
miem, saprotu, kas ir mūsu tautas 
stiprais balsts. Programma izdevās 
patiesi mīļa un aizkustinoša.

tie ir lielākie darbi, bet vēl jau 
bija piedalīšanās koncertos – operā 
deju granddāmas ingrīdas Saulītes 
jubilejā, Dailes teātrī tDa „ro-
taļa” jubilejā, jaunrades deju ska-
tē „Mēs un deja” (iegūtas sešas 
godalgotas vietas); dažādu grupu 
koncertu un draudzības braucieni 
uz kuldīgu, Bausku, Limbažiem, 
Salacgrīvu, ainažiem, Jēkabpili. 
kā jau noprotams, mēs esam lieli 
ceļotāji un brauktu vēl – gan tuvu, 
gan tālu –, būtu tikai tā naudiņa 
kultūrai un bērniem vairāk atvēlē-
ta! Un tomēr – par pagājušā deju 
gada veikumu varam uzsist sev uz 
pleca – ar sevi domājot ansambļa 
pedagogus, dejotājus un vecākus.

Septiņas ansambļa pamatgru-
pas un katrs no deju skolotājiem 
bija kādā no ārzemju braucieniem! 
Visiem aptaujātajiem uzdevu lī-
dzīgus jautājumus: cik braucienos 
būts? kādi iespaidi? kas atšķirīgs? 
ko ieguva? Lūk, viņu atbildes! Ieva 
Jundze, viena no jaunajām ansam-
bļa pedagoģēm, bet ar pamatīgu 
dejotājas stāžu – 20 gadi nodejoti 
„Zelta sietiņā”: „Pagājušajā sezonā 
biju braucienos uz Zviedriju, aus-
triju un Lietuvu, katrā ar atšķirīga 
vecuma dejotājiem. tā reizē ir gan 
liela atbildība, gan kolosāla kopā 
būšanas pieredze. Pats grūtākais ir 
panākt, lai tevi respektē kā skolotā-
ju, sadzird, paklausa. ir jābūt inte-
resantai, elastīgai, jāmāk motivēt, 
jāspēj panākt, lai uzticas ne tikai 
bērni, bet arī vecāki. Braucienā ar 
prāmi (pateicoties sadarbībai ar 
Sia „tallink”, mums līdz šim divas 
reizes gadā ir bijusi iespēja doties 
bezmaksas koncertbraucienos) uz 
Zviedriju devos ar grupu, ar kuru 
ikdienā nestrādāju, tāpēc jo īpaši 
svarīgi bija rast kontaktu. Uz aus-
triju, kurp reizē ar skolotāju Mai-
ritu devos ar divām grupām, līdzi 
brauca četri dejotāju vecāki, un 
biju patīkami pārsteigta par viņu 
saliedētību un organizatoru spē-
jām. ir forši, ka brauciens nav tikai 
koncerti, bet arī atpūta, ekskursijas 
un izklaide. Bērniem tas ir svarīgi – 
kā balva pēc labi padarīta darba, jo 
atbildības izjūta – nodejot pēc ie-
spējas labāk – dejotājos ir jūtama. 
Lietuvas pilsētā Šauļos, kur ar jau-
nāko dejotāju grupu piedalījāmies 
konkursā un izcīnījām 1. vietu, 
vērojot pat vislielākos draiskuļus 
pirms izgājiena uz skatuves, viņu 
acīs bija redzams satraukums un 
koncentrēšanās. Pēc pieredzētā 
secinu, ka kārtība, disciplīna, kon-
certi visdažādākajās vietās un si-
tuācijās, kā arī prieks par padarīto 

ir nemainīgas un stipras ansambļa 
braucienu tradīcijas.”

Viena no visvairāk pieredzē-
jušajām „Zelta sietiņa” deju sko-
lotājām Mairita Ramza (strādā 
kopš 1967. gada) vadīja braucienu 
uz austriju. Viņasprāt, grūtākais 
bija lielais dejotāju skaits – 22 pāri 
„tajā trakajā lecīgo vecumā”, to-
mēr, kā jau skolotāja ieva minēja, 
ļoti palīdzēja līdzbraucēji vecāki, 
kas organizēja gan sātīgas ēdien-
reizes (diemžēl brauciena rīkotāji, 
prasot tīri brangu maksu, nebija 
papūlējušies dejotājiem sagādāt 
pusdienas pat pēc nodejotajiem 
koncertiem!), gan saturīgus vaka-
ra pasākumus. No ieguvumiem ir 
jāatzīmē ekskursijas pa Vīni, Zalc-
burgu, brīvdabas muzeju, peldē-
šanās baseinā un, protams, spēja 
iepazīt vienam otru tuvāk un kat-
ru atsevišķi, kas deju nodarbībās 
ne vienmēr ir iespējams. Mairita 
atkārtoti guva pārliecību par to, 
ka mūsu jaunieši uz Eiropas fona 
izskatās mobilizētāki, punktuālāki, 
organizētāki, ir augstā sagatavotī-
bas līmenī gan fiziski, gan kā deju 
mākslinieki. to jūt un izbauda arī 
paši dejotāji, un tas dod pārliecību, 
ka dejot – tas ir labi, tas ir vajadzīgi 
un prestiži.

Otrs vērtīgais tDa „Zelta sie-
tiņš” jaunieguvums profesionāli 
izglītotais deju skolotājs Roberts 
Muciņš ir, ja varētu tā teikt, dejo-
tājs kopš pirmajiem dzīves soļiem: 
Vidzemes piekrastes pusē labi pa-
zīstamās deju un kultūras darbi-
nieces Solveigas Muciņas dēls ir 
dejojis un mācījis gan tautiskās, 
gan sarīkojuma dejas, kultūras 
akadēmijā beidzis Olgas Žitluhi-
nas mūsdienu deju kursu, nu savas 
zināšanas veiksmīgi sniedz „Zelta 
sietiņā”, arī tDa „rotaļa” un vidē-
jās paaudzes deju kolektīvā „Mana 
rotaļa”. Skolotājs roberts kopā ar 
skolotāju Daci divas grupas pava-
dīja uz krievijas ziemeļu galvas-
pilsētu Sanktpēterburgu. tās šar-

mu roberts apraksta tā: „Nebiju 
nekad aizdomājies, ka Pēterburga 
ir tik tuvu – tikai astoņas stundas 
brauciena ar autobusu. Man tā bija 
lieliska iespēja – doties šajā kon-
certizbraukumā uz pilsētu, kur 
katra ēka ir apvīta ar vēsturisku 
auru. krievijā biju pirmo reizi un 
biju patīkami pārsteigts par Sankt-
pēterburgas rietumniecisko no-
skaņu. trīs piepildītas dienas ar di-
viem koncertiem, meistarklasēm, 
daudzām apskatītām vietām – no 
Ermitāžas līdz stāstiem par čižiku-
pižiku. Mans ieguvums – ieraudzīt 
bērnus ārpus deju zāles, izjust 
pilsētas vēsturiskās noskaņas un 
8. marta atmosfēru. tā ir mana 
dzimšanas diena, un bija patīkami 
saņemt dejotāju novēlējumus – tik 
dažādus un patiesi sirsnīgus.”

Pašā vasaras vidū 24 tīņi, skolo-
tāju Daces, Janas un Baibas satre-
nēti un sagatavoti, devās tālajā un 
nezināmajā ceļā uz festivālu ka-
zahstānas galvaspilsētā astanā. arī 
mums patīk apgūt jaunas zemes, 
iepazīt jaunus ļaudis, gūt jaunus 
iespaidus un panākumus. tas viss 
arī bija, tomēr noslēgumā šis izvēr-
sās par vienu no satraucošākajiem 
un sarežģītākajiem ansambļa visu 
laiku braucieniem. Īsumā – dzīvo-
šana bija laba, ēdināšana – pašva-
ka, redzējām daudz skaistu lietu, 
koncertu panākumi – lieli, skatī-
tāji lielākajā astanas tirdzniecības 
centrā, kas atgādina Monomaha 
cepuri, un Pionieru pilī apbrī-
noja gan mūsu dejotprasmi, gan 
latviešu deju temperamentu, gan 
tērpu krāšņumu. Ne velti starp-
tautiskajā festivālā „Sārtās buras” 
ieguvām Grand Prix un aicināju-
mu gatavoties 2018. gada pasaules 
izstādei „EXPO”. Šoreiz lai stāsta 
brauciena dalībnieks rīgas Valsts 
1. ģimnāzijas skolnieks, tV raidī-
juma „Gudrs, vēl gudrāks” finālists 
Kārlis Baidekalns: „Dejoju kopš 
bērna kājas. Nevaru apgalvot, ka 
nekad nav bijusi vēlme pārtraukt 

dejot, bet tomēr es vēl esmu šeit. 
Šis man bija ceturtais brauciens 
ar „Zelta sietiņu”, divreiz bijām 
Zviedrijā, aizceļojām arī līdz tai-
vānai un kazahstānai. 

Šajos braucienos es nokļūstu 
vietās, kurās neesmu bijis, labi 
pavadu laiku, kā arī nereti iegūstu 
jaunus draugus, kurus, visticamāk, 
dzīvē vairs nesatikšu, bet kopīgas 
atmiņas taču nezūd. Daudziem 
varētu būt izveidojies ne tas labā-
kais iespaids par šo valsti filmas 
„Borats” dēļ, bet patiesībā zeme 
ir ļoti krāšņa, astana ir vienkārši 
pasakaina. Debesskrāpji ieskauj 
parkus un grandiozas mošejas, 
vietējie bija ļoti laipni.”

kas tad īsti notika 15. jūlija nak-
tī? Laikus ieradāmies lidostā, sākās 
iekāpšana. Veiklākie no dejotājiem 
jau bija reģistrējušies, un, protams, 
gandrīz pusei rokās bija kāda veida 
mobilais aparāts. 
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FOtO: no personiskā arhīva
Koncertu panākumi – lieli, skatītāji lielākajā Astanas tirdzniecības centrā un Pionieru pilī apbrīnoja gan 
mūsu dejotprasmi, gan latviešu deju temperamentu, gan tērpu krāšņumu. Ne velti starptautiskajā festivālā 
„Sārtās buras” ieguvām Grand Prix un aicinājumu gatavoties 2018. gada pasaules izstādei „EXPO”.

kultūrizglītība

… un sākas viss no gala
   bAibA ŠTEinAiK

Mūsu jaunieši 
uz Eiropas 

fona izskatās 
mobilizētāki, 
punktuālāki, 
organizētāki, 
ir augstā 
sagatavotības līmenī 
gan fiziski, gan kā 
deju mākslinieki. To 
jūt un izbauda arī 
paši dejotāji, un tas 
dod pārliecību, ka 
dejot – tas ir labi, 
tas ir vajadzīgi un 
prestiži.
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Centra „Dardedze” 
preventīvo programmu vadītāja

konsultējot no vardarbības cie-
tušus bērnus un viņu ģimenes, ar-
vien biežāk sastopamies ar gadīju-
miem, kad neapdomīgas darbības 
virtuālajā vidē vienā acumirklī ir 
pārvērtušās par reālu vardarbību 
pret bērnu – emocionālu, arī fizis-
ku un seksuālu. Jaunieši par sek-
stingu stāsta kā par savu realitāti, 
bet daudzi vecāki neapzinās to kā 
problēmu. tāpēc te – par skolotāju 
ārkārtīgi svarīgo lomu arvien jau-
nu vardarbības veidu pamanīšanā 
un novēršanā.

Vardarbība pret bērniem diem-
žēl nav nekas jauns, taču vēl nekad 
tā nav bijusi tik grūti pamanāma 
kā šodien. Vecāki – iespējams, tieši 
rūpēs par sava bērna drošību – jau 
pirmajās klasēs steidz pirkt bēr-
niem viedtālruņus, lai gan vēl nav 
gatavi ar savām atvasēm runāt par 
drošības noteikumiem viedierī-
ču lietošanā. Bērns eksperimentē 
un spēlējoties nosūta kādam savu 
kailfoto, bet jau mirkli vēlāk bil-
des ceļi vairs nav izsekojami. Pus-
audzis meklē uzmanību, aizsūta 
intīmu bildi draudzenei, bet pēc 
neilga laika bilde jau ir pārsūtīta vi-

sai klasei. Meitene nosūta savu foto 
internetā iepazītam jaunietim, kurš 
vēlāk par to pieprasa naudu. Viens 
neapdomīgs solis bērnam var radīt 
ļoti lielas ciešanas un ietekmēt visu 
turpmāko dzīvi, lai gan tas, ļoti ie-
spējams, bija novēršams ar sarunu.

Ja ģimenē par šādām tēmām 
netiek runāts vai jaunietis nedzī-
vo ģimenē, vardarbības prevencijā 
aktualizējas skolotāja loma, taču 
izglītības satura standarti maz 
pievēršas jautājumiem par drošī-
bu virtuālajā vidē un attiecībās ar 
vienaudžiem. tā kā bērni un jau-
nieši savu virtuālo dzīvi no pieau-
gušajiem cenšas slēpt, skolotājiem 
nav viegli šādu vardarbību pama-
nīt. Viss ir atkarīgs tikai no paša 
pedagoga iniciatīvas – vēlmes iet 
līdzi laikam, meklēt informāciju 
par bērniem aktuālām problēmām 
un nevairīties runāt arī par neēr-
tām tēmām, to vidū par mūsdienu 
tehnoloģiju radītajiem riskiem.

Esam novērojuši, ka skolo-
tājs var darīt ļoti daudz. Var lai-
kus skaidrot bērniem gan savu 
bilžu sūtīšanas riskus, gan arī 
atbildību (tostarp kriminālli-
kumā noteikto) par vienaudžu 
bilžu izplatīšanu. Pamanot, ka 
skolā tiek izplatīts pazemojošs 
bērna vai pusaudža foto, sko-
lotājs var sniegt upurim psiho-
loģisko atbalstu un palīdzēt arī 
praktiski. Ja bērns pie skolotāja 
ir vērsies pēc palīdzības, ir ne-
pieciešams rīkoties – saglabāt 
pierādījumus par to, kur bilde ir 
nonākusi, sazināties ar Drošāka 
interneta centru (drossinternets.
lv), lai bildes izņemtu no inter-
neta, un iesaistīt policiju draudu 
vai šantāžas gadījumā. Protams, 
ļoti svarīga ir vecāku iesaiste 
un viņu atbalsts bērnam. arī 
turpmāk bērnam visdrīzāk būs 
nepieciešama papildu uzmanī-
ba: viņš var izjust kaunu, bailes, 
justies pazemots, bezpalīdzīgs, 
nomākts. Dažkārt, šķetinot seks-
tinga bildes rašanās iemeslus, 
atklājas stāsts par cita veida var-
darbību pret bērnu, ko ir pama-

nījuši vērīgi pedagogi.
rīkojot skolotāju apmācību 

par pusaudžu sekstinga problē-
mu, ar gandarījumu skatījāmies 
uz skolotājiem, kuri interesējas 
par bērniem aktuāliem jautāju-
miem. Viņi ir gatavi iesaistīties 
un uzņemties atbildību, darot 
savu darbu no sirds. Patiešām – 
ne jau tikai bērni meklē infor-
māciju tīmeklī, arī skolotāji ak-
tīvi meklē papildu informāciju 
un izmanto to klasēs, runājot ar 
bērniem par personisko drošī-
bu. tas iedrošina: ja skolotājam 
patiesi rūp bērns, tad palīdzēt 
viņam netraucēs nedz pārprasta 
tikumība, nedz izglītības sistē-
mas nepilnības.

Skolotājs ir ļoti svarīgs cilvēks 
bērna dzīvē. Viņš var iedvesmot 
profesijas izvēlē, ar savu piemēru 
nodot bērniem būtiskas vērtības, 
runāt par svarīgo bērna pasaulē un 
lielajā dzīvē. Viņš var iet līdzi lai-
kam, saglabāt vērību un palīdzēt.

Nodibinājums „Centrs „Darde-
dze”” sniedz atbalstu bērniem, kuri 
ir cietuši no seksuālas, fiziskas, emo-
cionālas vardarbības vai novārtā 
pamešanas, kā arī veic bērnu, vecā-
ku, skolotāju un citu speciālistu ap-
mācību par bērnu attīstības un dro-
šības jautājumiem. 

Kāpēc skolotājiem 
jārunā arī par neērtām tēmām

   AgnESE SLADzEvSKAiK

FOtO: www.centrsdardedze.lv
„Vardarbība pret bērniem diemžēl nav nekas jauns, taču vēl nekad tā nav bijusi tik grūti pamanāma kā 
šodien,” atzīst Agnese Sladzevska.

UZZIņA
ar seksuāla rakstura bilžu izplatīšanu kopumā ir saskārušās 

divas trešdaļas jauniešu: 9 % pusaudžu kailfoto ir nosūtījuši paši, 
36 % pazīst vienu kailfoto sūtītāju, bet 28 % jauniešu pazīst vairā-
kus cilvēkus, kuri citiem ir nosūtījuši savu kailfoto.

attēli jauniešu vidū tiek ļoti aktīvi izplatīti: 9 % pusaudžu atzīst, 
ka paši ir pārsūtījuši tālāk cita jaunieša kailfoto, bet savā telefonā 
cita pusaudža kailfoto ir saņēmuši 42 % aptaujāto. Uz jautājumu, 
vai kāds tev ir pārsūtījis vai parādījis cita pusaudža kailfoto, ap-
stiprinoši atbildēja 49 % pusaudžu.

90 % no pusaudžu vecākiem ir norādījuši, ka intīma rakstu-
ra bilžu sūtīšanas riskus bērniem vajadzētu skaidrot ģimenē, un 
48 % vecāku norāda, ka ar bērniem to ir pārrunājuši, turpretī no 
pusaudžiem tikai 20 % norāda, ka vecāki ar viņu ir runājuši par 
sekstinga riskiem.

atbildot uz jautājumu, ko pusaudži darītu gadījumā, ja viņu 
kailfoto nonāktu internetā, liela daļa jauniešu (41 %) norādīja ap-
ņemšanos vērsties policijā, savukārt saviem vecākiem par notiku-
šo izstāstītu tikai 30 % pusaudžu. Ceturtā daļa jauniešu atzina, ka 
nezina, kā rīkoties.

Ja pusaudži tiktu šantažēti par bilžu publicēšanu, 52 % būtu 
gatavi vērsties policijā, bet pie vecākiem vērstos 36 % aptaujāto, 
turpretī 90 % no vecākiem pauda apņēmību šādā gadījumā meklēt 
palīdzību policijā.

Aptauja veikta centra „Dardedze” informatīvajā kampaņā „Es 
tikai pārsūtīju” šā gada septembrī. Aptaujā piedalījās 684 pusaudži 
12–17 gadu vecumā un 120 pusaudžu vecāku.

kampaņas mērķis ir skaidrot pusaudžiem un viņu vecākiem 
intīmu attēlu pārsūtīšanas riskus un jauniešu atbildību (tostarp 
krimināllikumā noteikto) par šādu bilžu izplatīšanu. Plašāka in-
formācija par kampaņu ir pieejama mājaslapā www.centrsdarde-
dze.lv/parsutiju.

Un tad gandrīz vienlaikus no 
vairākām pusēm atskanēja mū-
sējo saucieni: „karš! karš! turci-
jā apvērsums! Stambulā šauj!” Es 
vērsos pie lidostas darbiniekiem, 
bet viņiem nekādu ziņu tobrīd 
nebija, un viņi uzstājīgi piepra-
sīja turpināt iekāpšanu. Zvanīju 
uz rīgu, prasīju padomu Ārlietu 
ministrijā. Lēmums ir jāpieņem 
nekavējoties – ir kas viens, ja tu 
esi viens un atbildi tikai par sevi, 

bet manā atbildībā bija 27! Nav 
jau tik vienkārši ar grupu palikt 
tūkstošiem kilometru no mājām 
un nezināt, kā nokļūt rīgā. Savu 
lielo satraukumu nedrīkstēju iz-
rādīt, jo vecāku nemitīgie zvani 
atmosfēru bija uzkarsējuši līdz 
baltkvēlei. Dīvainākais bija tas, 
ka vairāk uztraucās zēni, meite-
nes izrādījās ieturētākas. Manu 
lēmumu izšķīra kristera mobila-
jā tālrunī parādītās kara lidmašī-
nas virs Stambulas lidostas. Mēs 
atteicāmies iekāpt lidmašīnā, un, 

kamēr krāva ārā mūsu bagāžu, 
pienāca arī vēsts par reisa atcel-
šanu. Šajos satrauktajos apstāk-
ļos ar mums kopā bija vietējie 
latvieši – mūsu vēstniecības otrā 
persona inga Graudiņa un pasta 
pārstāvis Gints Škodovs. Esam 
bezgala pateicīgi viņiem par vi-
sādu veidu atbalstu. tālākais ceļš 
ar vairākiem reisiem uz rīgu caur 
Minsku arī nebija rozēm kaisīts, 
bet, nonākot Eiropā, bijām dro-
ši: mājās tiksim! kārlis notikušo 
komentē tā: „atgriežoties mājās, 

bija paredzēts lidot caur Stambu-
lu, kur tobrīd bija sācies apvērsu-
ma mēģinājums. Mēs visi bijām 
ļoti lielā stresā, patlaban var teikt, 
ka satraucāmies par daudz, bet es 
nevienu nenosodu, galu galā es 
biju viens no visiem.”

tāda, lūk, deju gada bilance! 
Bet… ir atkal rudens. Un, ierau-
got zālē ienākam savus lielos 
bērnus – šāgada absolventus ar 
15–16 gadu stāžu dejošanā – vai 
arī sastopot trīs Maijas Brantas, 
vienas no manām pirmajām au-

dzēknēm, „Leļļu veikala” lellī-
tēm, Marutas Miķelsones-Babu-
les meitas, arī savulaik sietiņ-
meitenes, bērnus, kas cītīgi uz 
nodarbībām tiek vesti no Āda-
žiem, redzot, kā bijusī dejotāja 
Laura Lapiņa, tagad Vegere (sce-
nārista alvja Lapiņa meita), kura 
pēc vīra zaudēšanas viena pati 
audzina trīs meitas, nu jau dejo-
šanas tērpā apģērbj karlīnas un 
Jetes mazo māsiņu Elzu, kļūst 
silti un pierasti – viss notiek. 
ViSS sākas no jauna! 

… un sākas viss no gala
turpinājums no 11. lpp.
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Pašlaik Jānis Lazovskis ir ili-
noisas Universitātes matemātikas 
doktorants un Čikāgas Latviešu 
skolas vēstures skolotājs. abas 
atšķirīgās jomas lieliski papildina 
viena otru, turklāt, kā atzīst Jānis, 
viņam būtu grūti par matemātiku 
runāt latviski. aiz muguras ir stu-
dijas Vaterlo Universitātē kanā-
dā, kur gan bakalaurantūrā, gan 
maģistrantūrā viņa pamatintere-
ses bija saistītas ar matemātiku.

Šodienas sarunā – par to, ko 
teorētiskā matemātika var dot 
cilvēkam un pasaulei, vai dzīvei 
pietiek tikai ar matemātiku un uz 
kurieni vēršas Jāņa skats, domā-
jot par darba gaitām.

Kāda ir tava studiju tēma?
tā ir topoloģija – zinātne par 

virsmām. aplūkojam ne tikai 
trīsdimensiju virsmas, bet arī 
vairāk dimensiju, pētām virsmu 
īpašības.

Ko ar to var iesākt praktiski?
Mērķis nav kaut ko praktisku 

izdarīt un atrisināt. Mācoties ma-
temātiku, veidojam instrumentus, 
ar ko dalāmies, respektīvi, tas, kā 
mēs darām, tiek lietots fizikā, da-
torzinātnē, inženierzinātnēs. arī 
man pašam nav praktiska mērķa. 
Droši vien daļa nākotnes – tās būs 
lekcijas kādā universitātē. ir vaja-
dzīgi matemātiķi un arī fiziķi teo-
rētiķi, kuri neko praktisku nedara. 
IBM, „Microsoft”, „apple” – visas 
lielās kompānijas algo matemāti-
ķus, lai risinātu problēmas. Mēs 
iemācāmies komplicētas situācijas 
vienkāršot, un tas, ļoti iespējams, 
arī man nākotnē palīdzēs atrisināt 
praktiskas problēmas.

Kas tevi virzīja tieši uz ma-
temātiku?

Šķiet, uz šo jautājumu vispirms 
ir jāskatās no citas puses – kas 
mani aizvirzīja prom no medicī-
nas. Vectēvs, vecmamma, tēvs – 
visi ir ārsti, tāpēc neizbēgams bija 
jautājums, kurš ģimenē būs nāka-
mais ārsts. Es pretojos tam. Ārsta 
darbība man likās neparasta un 
grūta, tajā vairāk par zināšanām 
ir vajadzīga prasme aprunāties. 
Vectēvs un tēvs stāstīja, ka bieži 
vien cilvēkam daudz svarīgāks ir 
šis cilvēcīgais kontakts. Es gribēju 
darīt ko nopietnu. Un matemātika 
tāda ir – es varu strādāt vienatnē, 
labi saprotos ar kolēģiem, jo mums 
ir līdzīgs domu gājiens. Ceļā uz 
matemātiku ļoti palīdzēja arī vi-
dusskolas matemātikas skolotājs 
Jaunskotijā: viss tika tik precīzi 
izskaidrots, ka matemātika man 
patiešām patika.

Un kā tu nonāci līdz savai 
tēmai – vai tas bija meklējumu 
rezultātā?

Jā, noteikti. Es klejoju, vēl ar-
vien klejoju. Ļoti patika Vaterlo 

Universitātē – satikāmies daudzi 
vienādi domājošie. Būtībā ma-
temātika ir iedalāma divās lielās 
daļās: diskrētā matemātika – tā ir 
skaitīšana, tur viss ir skaidrs un sa-
dalīts – un nepārtrauktā jeb saistītā 
matemātika, kur nekas nav atdalīts, 
viss ir plūstošs un viss ir apmēram. 
Sākotnēji man patika šī plūstošā 
daļa, pēc diviem gadiem Vaterlo 
saistošāka šķita diskrētā, te, Čikā-
gā, – atkal plūstošā. Cenšos, cik 
iespējams, mācīties visu, ko varu. 
Esmu pateicīgs pasniedzējiem, kas 
lasa lekcijas. Visus instrumentus, 
ko iemācos, es varēšu lietot.

Vai tas nav arī kaut kas filo-
zofisks?

Noteikti. Mēs reti runājam par 
filozofiju, bet šajā nepārtrauktās 
matemātikas jomā patiešām ir kas 
filozofisks. Būtībā arī teorēmas 
pierādīšana ir filozofiska: ir no-
teikta skaidra, loģiska secība, kā 
var to pierādīt.

Kādus studiju priekšmetus 
izzini?

Piemēram, kompleksās vir-
smas: visiem skaitļiem uzliekam 
papildu struktūru, un tas virsmām 
piedod interesantas īpašības; Lī 
grupas – par vienkārša matemātis-
ka objekta un citu objektu sasaisti 
ar funkcijām, un te būtiski ir pierā-
dīt, salīdzināt.

Kā tavā nopietnajā mate-
mātiķa ikdienā iederas skola? 
Tagad – Čikāgā, turklāt tu esi 
strādājis arī Garezera Vasaras 
vidusskolā.

Man patīk būt kopā ar cilvē-
kiem, kurus kas interesē. Jaunieši 
un bērni vienmēr tādi ir. arī mēs, 
matemātiķi, tādi esam. No jaunie-

šu jautājumiem, pat neprecīziem, 
var kaut ko iemācīties. tādas si-
tuācijas pašam liek saprast, ka var 
būt citādi. Savukārt Garezers – tā 
ir pilnīgi cita vide. tur es biju au-
dzinātājs un reizēm piepalīdzēju 
vēstures stundās. Pārsvarā uzma-
nīju, lai jaunieši laikus iet paēst, 
laikus dodas uz nodarbībām utt.

Tas jau mazliet līdzinās ārs-
ta darbam.

Jā, tā ir. tāds darbs izpumpē 
visu enerģiju, bet tas notiek patīka-
mā veidā. Sešas nedēļas vasarā – to 
es varu. Bet tad gan esmu izspiests 
kā citrons.

Vai tev ir vēl kāda cita darba 
pieredze?

Īsti jau ne. Bet vienmēr esmu 
palīdzējis dārza un apkārtnes kop-
šanas darbos, tā ka sliktākajā gadī-
jumā varu darīt arī ko tādu. tomēr 
es esmu optimistisks: visur spēšu 
pielāgoties, izdomāt, kā organizēt, 
kā risināt – matemātiķiem tā ir 
spēcīgā puse.

Ko matemātiķim vēl vajag – 
kā atpūsties, bagātināties?

Esam neliela matemātiķu gru-
piņa, kas skrien. Labprāt braucu 
ar velosipēdu – tad galva attīrās. 
Čikāgas parkus un apkārtni esmu 
ar velosipēdu apceļojis, reiz pat 
aizbraucu uz Garezeru. Man pa-
tīk fotografēt, īpaši pievēršos da-
žādiem sociālajiem notikumiem, 
jo arī ģimeni tie interesē. Lasu 
grāmatas. Pašlaik – par LPSr 
vēsturi, jo Čikāgas Latviešu sko-
las vidusskolēni mācās par PSrS 
periodu. ir interesanti, es lasu kā 
romānu. iepazīstu tālaika struk-
tūras, kas man daļēji ir pazīsta-
mas jau kopš bērnības.

Un ceļojumi?
Jā, bez domāšanas – tas ir labs 

atpūtas un izziņas veids. reizi di-
vas gadā ceļojam kopā ar ģimeni. 
Mans tēvs no savas bērnības vien-
mēr atceras kopīgos ceļojumus, 
to viņš vēlējās dot tālāk – mums. 
tas ir vērtīgi. kā jau teicu, tuvā-
ko apkārtni apceļoju ar velosipē-
du, arī autobusu, vilcienu. Sva-
rīgas ir konferences, jo tad var 
tikties ar citiem matemātiķiem, 
turklāt tās reizēm notiek ekso-
tiskās valstīs, tā ka var apvienot 
izglītošanos ar atpūtu un vietējās 
vides iepazīšanu.

Cik ilgi tev vēl ir jāstudē, 
un uz kuru pusi (valsti) vēršas 
skats, domājot par nākotni?

Doktorantūrā studēšu vēl ap-
mēram divarpus gadus. Viss ir 
atkarīgs no tā, cik ātri es spēšu 
atklāt ko tādu, ko neviens nav 
atklājis. ir jābūt publikācijai pro-
fesionāļu žurnālos, bet publicē ti-
kai ko jaunu, nebijušu. Šis man ir 
trešais gads, parasti studijas ilgst 
piecus gadus.

apmēram divus gadus pēc 
studijām ilgst tā saucamā post-
doktorantūra, kad strādā kādā 
amerikas vai Eiropas universi-
tātē. Es šos divus gadus vēlētos 
strādāt Lielbritānijā, Francijā vai 
Vācijā, katrā ziņā Eiropā.

tad – uz Latviju. Domāju, ka 
varētu lasīt lekcijas Latvijas Uni-
versitātē. Noteikti iesaistīšos arī 
kādu privātfirmu darbā, piemē-
ram, grupa „Draugiem.lv”, kur 
man ir kontakti, starptautiski at-
tīstās. Man tas ir svarīgi – lai es 
nezaudētu personīgos un profe-
sionālos draugus, kas man ir te, 
bet savus kontaktus varētu izman-
tot Latvijas firmu attīstībai. 

13

Domāju, ka 
varētu lasīt 

lekcijas Latvijas 
Universitātē. Noteikti 
iesaistīšos arī kādu 
privātfirmu darbā, 
piemēram, grupa 
„Draugiem.lv”, kur 
man ir kontakti, 
starptautiski attīstās.



Skaitīt, plūst un vienkāršot – 
matemātiķis problēmu risinājumos

   SAniTA DābOLiņAiK

FOtO: no Jāņa Lazovska personiskā arhīva
Jānis Lazovskis (no kreisās) ar brāli Pēteri, kurš pašlaik studē arhitektūru maģistran-
tūrā Hārvardā, un abu vidusskolas draugu Dilanu (mācās inženierzinātnes Vaterlo 
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18. septembrī rēzeknes no-
vada Bērzgalē notika rakstnieka, 
pedagoga, aktīva sabiedriskā dar-
binieka, kordiriģenta un režisora 
antona rupaiņa (Ontuons Ru-
paiņs) atceres pasākums, ko orga-
nizēja a. rupaiņa muzeja vadītāja 
Olga Pekša sadarbībā ar rēzeknes 
novada domi un Bērzgales pagas-
ta pārvaldi. a. rupainim veltīto 
pasākumu šarms slēpjas gan vie-
tas un muzeja lietu autentiskumā, 
gan bērzgaliešu un rakstnieka 
literārās krustmeitas dzejnieces 
Paulīnes Zalānes-Vallenas rūpēs 
par rakstnieka darbu populari-
zēšanu un piemiņas saglabāšanu, 
bet visspēcīgāk – kuplās rupai-
ņu dzimtas klātbūtnē, radinieku 
atjaunotajā (ne bez Bērzgales 
un Lendžu pagasta darbinieku 
atbalsta) rakstnieka mājas Pū-
riskos uzturēšanā. apstaigājot 
vietas, kurās ir dzīvojis un radījis 
rakstnieks a. rupainis, nevilšus 
tiec ierauts autora piedzīvojumu 
un pārdzīvojumu virpulī, varbūt 
tieši tāpēc topošā izglītojošā da-
torspēle par pasaulslaveniem un 
izciliem Latgales izcelsmes sava 
novada vērtību nesējiem pasau-
lē „iepazīsimies / Īsapazeisim” ir 
veidota tā, ka ikviens interesents 
satiek slavenību viņam tipiskā 
darba vidē un sarunājas ar viņu, 
lasot viņa domas un izjūtas par 
paša dzīvi latviešu vai latgaliešu 
valodā. Spēlē ir pārstāvēti 33 Lat-
galē dzimuši (vai ilgāku laiku dzī-
vojuši) mākslinieki, rakstnieki, 
zinātnieki, režisori. a. rupainis 
ir viens no viņiem, tāpēc ielūko-
simies viņa darbistabā.

Ontons Rupaiņs 
(1906. gada 26. septembrī 
(pēc v. st. 13. septembrī) – 
1976. gada 20. aprīlī)*
„Ja mana dzīve būtu jāapzīmē 

kā literārs žanrs, es teiktu, ka tā 
ir traģikomēdija. traģiski, dra-
matiski notikumi ap mani vir-
mo jau no agras bērnības. tēvs 
un krustmāte pārmeta manai 
mātei, ka mani agri pārtraukusi 
barot ar krūti, ka vecākajam brā-
lim ticis vairāk mātes piena nekā 
man. tā jau nebūtu liela bēda, 
bet mūsu ciemā bērni sāka slimot 
ar skarlatīnu, arī mans vecākais 
brālis saslima. tad gan visi uz-
traucās, jo domāja, ka tā slimība 
ir bīstamāka tieši tiem bērniem, 
kas nepietiekami zīduši mātes 
pienu… Es arī saslimu, degu kā 
ugunīs, deviņus mēnešus slimība 
no manis neatkāpās, biju vairāk 
uz nāves nekā dzīvības robežas. 
tad es esot pilnīgi pārstājis ēst 
un dzert, manu elpu uz spoguļa 
knapi vairs varējis manīt. Mana 
krustmāte devās uz baznīcu, lai 
izlūgtos svētajam Jurim žēlastību: 
ja jau lemts aiziet no šīs pasaules, 
lai tas nenotiek tādās mocībās. 
tēvs jau bija sagatavojis krustu 
un zārciņu tieši man. Bet tad – 
visiem par lielu pārsteigumu un 
pateicībā Dievam – es atvēru acis 

un prasīju pienu. Visi nosprieda: 
ja jau Dievs mani augšāmcēlis, 
tad man jākļūst par baznīckungu. 
Puika būdams, piekalpoju baznī-
cā. Māte jau cerēja, ka kļūšu par 
baznīckungu, bet es sevī jutu pā-
rāk atšķirīgas spējas un talantus 
un izvēlējos tos piepildīt laicīgajā 
dzīvē.

abi ar vecāko brāli alkām pēc 
zināšanām, bet mamma stingri 
noteica, ka mācīties varēs tikai 
viens. tēvs agri mira, tāpēc ve-
cākais brālis kopa Pūriskus, es 
varēju mācīties. Brālis ieteica 
doties uz Malnavas lauksaimnie-
cības skolu, jo tur varēja apgūt 
saimniecībā noderīgas zināšanas. 
Bet, kad uzzināju, ka rēzeknē sā-
cis darboties rēzeknes Skolotāju 
institūts, pārgāju uz rēzekni un 
tieši tur uzrakstīju savus pirmos 
literāros sacerējumus.

Brīvās Latvijas laiks ir lai-
mīgākais laiks manā dzīvē. Biju 
skolotājs Varakļānos un taude-
jāņos, vadīju korus, dramatiskos 
pulciņus, apprecējos, mūsu ģi-
menē dzima divi dēli, paspēju arī 
pa pasauli paceļot, un vēl atlika 
laiks arī rakstniecībai. Sāpīga bija 
mana izšķiršanās – rakstīt latvie-
šu valodā, kurā runāju ar māti 
un tēvu, vai baltiešu izloksnē,** 
kuru mācīju skolā bērniem. tad 
izlēmu, ka ludziņas, ko mēs arī 
tūlīt pat iestudējām, rakstīšu sava 
novada latviešu valodā – kas tad 
savādāk tās skatītos! Bet par savu 
pirmo romānu izlēmu savādāk: 
ja rakstītu vietējā latviešu valodā, 
tad par mūsu atšķirīgo un sūro 
vēsturi pārnovadā neviens neuz-
zinātu. rakstīju baltiski,** bija 
milzīgs prieks, kad 1937. gadā to 
sāka publicēt žurnālā „atpūta”. 
romāns ir par senajiem latga-
ļiem, jezuītu laikiem, to savādo 
sinerģiju, kas valdīja un joprojām 
Latgalē valda starp senču tradīci-
jām un katoliskajām dogmām.

Manas literārās daiļrades ie-
dvesmotājs bija Pīters Miglinīks. 
Viņa personības lielums un paš-
uzupurēšanās tautas ideju labā 
lika arī man aizmirst ikdienišķās 
rūpes un dzīvot Latgales gaišākai 

nākotnei. tas palīdzēja arī ma-
nas dzīves tumšākajos posmos, 
kas sākās ar iii Latgales Dziesmu 
svētkiem 1940. gadā. Pirmsjāņu, 
Dziesmu svētku laiks, kam gata-
vojāmies no sirds un kam vaja-
dzēja kļūt par spēcīgu enerģijas 
avotu turpmākai darbībai, bei-
dzās ar Padomju armijas ienāk-
šanu un valsts krišanu. Prezi-
denta kārļa Ulmaņa vārdus „Jūs 
palieciet savās vietās, es palikšu 
savējā” es uztvēru personiski, kā 
stingru apliecinājumu rakstnieka 
misijas tālākai pildīšanai.

1944. gadā ar savu ģimeni, 
līdzīgi kā daudzi inteliģences 
pārstāvji, izceļoju sākotnēji uz 
Vāciju, vēlāk uz ameriku. Daudz 
strādāju, sievas slimības dēļ pali-
ku vienīgais ģimenes apgādātājs, 
tāpēc laiks rakstīšanai bija tikai 
naktīs. Pa dienu – darbs fabrikā, 
vakarā – visi mājas darbi, trīs čet-
ras stundiņas paguļu un sēžos pie 
rakstīšanas. Jāatzīst, ka vislabāk 
rakstīšana man veicās no diviem 
līdz sešiem naktī. tad atkal uz 
fabriku.

Būdams tālu no savas mīļās 
Latvijas, sarakstīju triloģiju par 
Latgales – Māras zemes – atmo-
du P. Miglinīka, andrieva Jūrdža 
laikā, arī par pirmo nacionālo 
atmodu Pēterpilī romānu „tauta 
grib dzeivōt” (1963). kad tauta 

sāk apzināties savu identitāti un 
gara spēku, tai jāļauj to piepildīt. 
Bet man joprojām kremt, ka ne-
paspēju izdarīt visu. Ne tik daudz, 
ka iecerēts un nepabeigts palika 
vēsturiskais romāns „rēzeknes 
rekviēms”, bet tas, ka latviešu tau-
tu sašķēla divās daļās tikai valo-
das atšķirību dēļ. Šis šķīrums sāp 
visvairāk.

trimdā sarakstīju arī satīris-
ku romānu „Zemes sōļs” (1953) 
par brīvās Latvijas inteliģences 
tapšanas laiku, partejiskām un 
politiskām negācijām, kas arī 
mūsdienās Latvijas valsti sagrauj 
no iekšpuses. rūpējos par to, lai 
manos darbos ir vitāla latgaliešu 
valoda, notikuma un pārdzīvoju-
ma spriedze. kritiķi atzina, ka tas 
man tiešām esot izdevies. ir arī 
tādi, kas norāda, ka esmu radījis 
zinātniski vēsturisku romāna pa-
veidu. Vēsture mani ir interesējusi 
vienmēr, varbūt tāpēc izšķīros un 
sarakstīju darbu lingvistikas vēs-
turē „arheolingvistika” (1967). 
Valodnieki gan uz to raugās ar 
skepsi: pārāk radikālas esot ma-
nas idejas, meklējot paralelitāti ar 
indoeiropiešu pirmvalodu.

Vienmēr esmu brīnījies, cik 
daudz cilvēku labprātīgi pamet 
savu dzimteni un dodas svešu-
mā pelnīt miesas tiesu. to, kas 
svešumā tiek nodarīts garam, 
viņi neapzinās vai apzināsies pā-
rāk vēlu. Bet prieks par maniem 
bērzgaliešiem, kas nenoguruši 
darbojas kultūras laukā un gādā 
par manas piemiņas saglabāša-
nu. Muzejs, lai arī neliels, bet ar 
daudzām autentiskām manām 
un mana laika lietām un rok-
rakstiem. Viņi paspēj pētījumus 
izdot, manu kapu apkopt, pats 
svarīgākais – bērniem un jaunie-
šiem par latgaliešu literatūru un 
pie reizes par manu devumu tajā 
izstāstīt. Un vēl sirsnīgs paldies 
par manu pārnākšanu dzimtenē 
jāsaka manai literārajai krust-
meitai P. Zalānei, kas ar mani 
bija manās pēdējās šīszemes die-
nās un pārveda manus pīšļus uz 
Bērzgales kapiem. Varētu vien 
vēlēties, lai Voldemāra ivdra iz-

glītojošajā filmā „Laika i myuža 
roksti” (2011) parādītie teatrā-
lie fragmenti biežāk parādās uz 
Latvijas teātra skatuvēm, tad arī 
mana piemiņa Latgalē dzeivōtu 
kai pi Dīva ozutē.”

Datorspēles pilno versiju pre-
zentēs 30. novembrī 9. starptau-
tiskajā latgalistikas konferencē, 
tad arī varēs izmēģināt roku vēl 
piecās minispēlēs, kas veidotas 
atbilstīgi slavenību hobijiem, kā 
arī saprast, kas konkrētajā darb-
istabā neatbilst laikmeta prasī-
bām, tā līdzās kultūrvēsturiskajai 
informācijai apgūstot arī dizaina 
un mākslas vēsturi.

110. dzimšanas diena bija zī-
mīga arī ar to, ka dzejniece anna 
rancāne dalījās savos iespaidos 
par viņas bērnībā atklāto a. ru-
paini, lasot žurnālā „Zīdūnis” 
viņa lugu „Laikmetu maiņā”, un, 
kas zina, varbūt vēlmi līdzās dze-
jai izvēlēties arī drāmas žanru 
a. rancānes daiļradē ir ietek-
mējis arī šis lasītais dramaturģis-
kais darbs. Savukārt filoloģijas 
doktore Olga Senkāne analizēja 
a. rupaiņa romānu „tauta grib 
dzeivōt”, skatot konceptuālās un 
semantiskās likumsakarības kā 
autora romāna stilā, tā tālaika fi-
lozofiskajā sistēmā.

Pasākuma gaisotni kuplināja 
arī rupaiņu dzimtas un bērzgalie-
šu atmiņas par skolotāju, rakstnie-
ku un savam laikam šarmanto in-
teliģences pārstāvi a. rupaini. Var 
tikai vēlēties, lai kāds no rakstnie-
ka darbiem parādās skolu pro-
grammās un Latgales atšķirīgā 
vēsture kļūst par zināmu un sa-
protamu lappusi visā Latvijā. 

* a. rupaiņa vēstījums spēlē ir 
latgaliešu literārajā valodā.

** Mūsdienās – latviešu literā-
rajā valodā.

Antona Rupaiņa 110. dzimšanas diena
   iLgA ŠupLinSKAiK

Vienmēr esmu 
brīnījies, cik 

daudz cilvēku 
labprātīgi pamet 
savu dzimteni un 
dodas svešumā 
pelnīt miesas tiesu. 
To, kas svešumā 
tiek nodarīts garam, 
viņi neapzinās vai 
apzināsies pārāk 
vēlu.



Topošā 
izglītojošā 

datorspēle par 
pasaulslaveniem 
un izciliem Latgales 
izcelsmes sava 
novada vērtību 
nesējiem pasaulē 
„Iepazīsimies / 
Īsapazeisim” ir 
veidota tā, ka ikviens 
interesents satiek 
slavenību viņam 
tipiskā darba vidē 
un sarunājas ar viņu, 
lasot viņa domas 
un izjūtas par paša 
dzīvi latviešu vai 
latgaliešu valodā.



FOtO: Anna Rancāne
18. septembrī Rēzeknes novada Bērzgalē notika rakstnieka, pedagoga, aktīva sabiedriskā darbinieka, kor-
diriģenta un režisora Antona Rupaiņa atceres pasākums.
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13. oktobrī
Mazajā ģildē Vecrīgā, amatu 

ielā 3/5, plkst. 18.30–20.00 notiks 
lekcija „rietumu un austrumu 
kultūras – kopīgais un atšķirīgais.” 
Lektors Dr. andrejs Mūrnieks ana-
lizēs pasaules reliģiju ietekmi uz 
civilizāciju vērtību sistēmām un to 
specifiskajām atbildēm uz dzīves 
eksistenciālajiem jautājumiem.

19. oktobrī
riiMC kaņiera ielā 15 

plkst. 15.00–18.00 sāksies kursi 
„agresivitātes mazināšanas iespē-

jas klases audzinātāja darbā” klašu 
audzinātājiem.

21. oktobrī
Strūgu ielā 4 rīgā plkst. 10.00–

14.00 notiks seminārs fizikas 
skolotājiem metodisko apvienī-
bu vadītājiem.

26. oktobrī
Latvijas Universitātes Dabas-

zinātņu akadēmiskajā centrā Jel-
gavas ielā 1 plkst. 13.00 notiks 
forums „Digitālā kompetence un 
medijpratība mācību procesā” rī-
gas vispārizglītojošo skolu peda-
gogiem.

 reklāma 15

SEMINĀRI, KURSI, PASĀKUMI

TURPINĀM

Nosaukums Piegādes formāts Cena EUR
gadā

Paskaidrojumi 

„Izglītība un Kultūra” Iespiestā vai 
elektroniskā (PDF) avīze

65,55 Elektroniskās (PDF) avīzes abonents (juridiska persona) ir tiesīgs to 
pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem”

Elektroniskie žurnāli (PDF) 56,00 Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos 
pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Vecākiem” Elektroniskais žurnāls (PDF) 28,00 Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālu elektroniski, ir tiesīgs to 
pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem”

Iespiestā vai 
elektroniskā (PDF) avīze un 
elektroniskie (PDF) žurnāli

93,00 Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi un žurnālus elektroniski, ir 
tiesīgs tos pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Vecākiem”

Iespiestā vai elektroniskā    
(PDF) avīze un 
elektroniskais (PDF) žurnāls

79,00 Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi un žurnālu elektroniski, ir 
tiesīgs tos pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie Rokdarbi”

Iespiestā vai 
elektroniskā (PDF) avīze un 
iespiestais žurnāls

84,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos. 
Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi elektroniski, ir tiesīgs to 
pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie Rokdarbi” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem”

Iespiestā vai 
elektroniskā (PDF) avīze, 
iespiestais žurnāls un 
elektroniskie (PDF) žurnāli

139,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos. 
Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi un žurnālus elektroniski, ir tiesīgs 
tos pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie Rokdarbi” + 
„Vecākiem”

Iespiestā vai 
elektroniskā (PDF) avīze, 
iespiestais žurnāls un 
elektroniskais (PDF) žurnāls

111,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.  
Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi un žurnālu elektroniski, ir tiesīgs 
tos pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem” + 
„Praktiskie Rokdarbi”

Elektroniskie žurnāli (PDF) 
un iespiestais žurnāls

73,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos. 
Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos 
pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

* Lai pāradresētu laikrakstu uz nākamajām 25 adresēm, ir jānoformē jauns laikraksta abonements

Jūlijā laikraksts un tā elektroniskie pielikumi neiznāk ne iespiestā, ne arī elektroniskā formātā.
Gaidīsim pieteikumus uz e-pasta adresi info@izglitiba-kultura.lv. Pieteikumā norādiet laikraksta piegādes adresi, 
maksātāja rekvizītus un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt abonēšanas rēķinu, kas ir jāapmaksā ar pārskaitījumu, vēlākais, 
15 darba dienu laikā.

iespiestās un elektroniskās avīzes 
„Izglītība un Kultūra”, elektronisko 

žurnālu „Pirmsskolas Izglītība” un „Vecākiem” 
2017. gada abonēšanas kampaņu REDAKCIJĀ!

Laikraksta gada abonements – 65,55 EUR
(cena VAS „Latvijas pasts” – 69 EUR)

KOMPLEKTĀ IZDEVĪGĀK!

+ 

+ + 

1. „Izglītība un Kultūra” +
iespiestais žurnāls 

„Praktiskie Rokdarbi” – 84 EUR

+ 

2. Žurnāli „Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem” elektroniski 

(PDF) – 56 EUR

+ 
3. „Izglītība un Kultūra” +

„Pirmsskolas Izglītība” + „Vecākiem” 
elektroniski (PDF) – 93 EUR

4. „Izglītība un Kultūra” + 
iespiestais žurnāls 

„Praktiskie Rokdarbi” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem” elektroniski 

(PDF) – 139 EUR

5. „Izglītība un Kultūra” + 
iespiestais žurnāls 

„Praktiskie Rokdarbi” + 
„Vecākiem” elektroniski 

(PDF) – 111 EUR

6. „Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem” + 

iespiestais žurnāls 
„Praktiskie Rokdarbi” – 

73 EUR

7. „Izglītība un Kultūra” + 
„Vecākiem” – 79 EUR

+ + 
KASPARA BIKŠES vadītie 6 h audzi-

nāšanas kursi gan vebinārā, gan klātienē 
(ar Mk noteikumu Nr. 480 saistītā jau-
nā pedagogu aktualitāte). ar tēmām var 
iepazīties www.pedagogs.lv sadaļā „Pe-
dagogu kursi”. Sīkākas ziņas, zvanot uz 
tālruņa numuru 28320454 vai rakstot 
uz e-pastu kanceleja@pedagogs.lv

Sāksim atgūt latviešu valodu
Savas tautas valsts valodu
Latvijas valsts valodu
Eiropas Savienības valodu
indoeiropiešu pirmvalodu
Cilvēces dievu valodu
Sāksim valodas dienas
sestdien, 29. oktobrī, plkst. 12.30 
Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, augstceltnē kopā „Latviešu valoda”

Pļavnieku Valdemārs   
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„Jaunā latviešu-angļu vārdnīca” – 
mūsdienīgs izdevums ikvienam

ir iznākusi ļoti noderīga grā-
mata – Latvijas Universitātes 
profesora andreja Veisberga 
sakārtotā „Jaunā latviešu-angļu 
vārdnīca”. tas ir mūsdienīgs, jau-
ns, papildināts izdevums, kurā ir 
ietverti vairāk nekā 66 000 pa-
matšķirkļu un frāžu. Jaunais iz-

devums noderēs ikvienam – sko-
lēniem, absolventiem, kas vēlas 
studēt, studentiem un jebkuram 
interesentam. Līdz šim plašākajā 
un apjomīgākajā latviešu-angļu 
vārdnīcā ir apkopoti gan sarun-
valodā lietojami vārdi un izteicie-
ni, gan frazeoloģismi, piemēram, 
idiomas, parunas un sakāmvārdi. 
Šķirklī papildus pamatnozīmēm 
ir piedāvāti arī angļu valodā iz-
platītākie sinonīmi un biežāk lie-
totie vārdu savienojumi.

Vārdnīca ir veidota atbilstīgi 
mūsdienu valodas prasībām, ie-
vērojot angļu valodas pieaugošo 
lomu un latviešu valodas attīstības 
tendences. izdevumā ir ietverta arī 
leksika, kas ir kļuvusi aktuāla pē-
dējos gados. ir papildināts dažādu 
sfēru un nozaru terminu krājums, 

to vidū Eiropas Savienības doku-
mentos lietotie termini.

Vārdnīca aptver visdažādākos 
latviešu un angļu valodas slāņus, 
tajā ir apkopots gan plašs sarunva-
lodā lietojamo vārdu spektrs, gan 
lauksaimniecības, datortehnikas, 
mūzikas, juridiskā, valsts pārval-
des, dabaszinātņu, mehānikas, bio-
loģijas, ķīmijas u. c. nozaru leksika, 
gan arī daudzveidīgs variantu un 
sinonīmu klāsts.

Vārdnīcai ir seši pielikumi: 
ģeogrāfiskie nosaukumi, angļu 
neregulāro darbības vārdu formas, 
lietvārdu neregulārās daudzskaitļa 
formas, neregulārie īpašības vārdi, 
skaitļa vārdi un latviešu un angļu 
mērvienības. Vārdnīcā ietvertie 
vārdi atbilst mūsdienu pareizraks-
tības principiem.

Pedagogu tālākizglītības kursi
apgāda „Zvaigzne aBC” izglītības iestāde Skolu informācijas 

centrs (SiC) aicina pieteikties pedagogu profesionālās pilnveides 
kursiem.
Profesionālās pilnveides kursi „Skolas un ģimenes sadarbības 

aspekti sociāli atbildīgas personības izglītošanā” klašu audzinātā-
jiem un sociālo zinību skolotājiem (a programma 6 stundu apjo-
mā) š. g. 10. novembrī

Maksa par kursiem – 10 EUR. 
Pieteikšanās – līdz 9. novembrim.
Profesionālās pilnveides kursi „Mācību priekšmeta „Literatūra” 

laikmetīga īstenošana vispārizglītojošajās skolās” (a programma 
6 stundu apjomā) š. g. 15. novembrī

Maksa par kursiem – 10 EUR. 
Pieteikšanās – līdz 14. novembrim.
kursu noslēgumā tiek izsniegta beigšanas apliecība.
Sīkāka informācija un pieteikšanās: www.zvaigzne.lv sadaļā 

„PedagogiemSemināri un tālākizglītības kursi”. 
Uzziņas pa tālruni 67508517, 67331305 vai e-pastu sic@zvaigzne.lv.
apgāda „Zvaigzne aBC” SiC piedāvā izbraukuma profesio-

nālās pilnveides kursus (a programma) pirmskolas, sākumskolas, 
literatūras, sociālo zinību skolotājiem un klašu audzinātājiem.

Uzziņas pa tālruni 67508517, 67331305 vai e-pastu sic@zvaigzne.lv. 

Apgāda „Zvaigzne ABC” izdevumi 
2016. gada septemBrī

R. Arājs, V. Drulle, A. Miesniece. Raibā pasaule. 2. klase. Dabaszinības. Mācību grāmata
S. Gosa, M. Šadrina, I. Zemīte. Radošie uzdevumi literatūras un 
      latviešu valodas stundām un erudīcijas konkursiem
И. Кудрявская, Н. Кожанова. Русский язык и литература для 11-го класса
Es mācos izkrāsot. 18+ mēneši (dzeltena)
Es mācos izkrāsot. 18+ mēneši (zaļa)
Es mācos izkrāsot. 18+ mēneši (zila)
Es mācos izkrāsot. 18+ mēneši (sarkana)
Sniegbaltīte. Mana mazā pasaciņa
Trīs sivēntiņi. Mana mazā pasaciņa
Sarkangalvīte. Mana mazā pasaciņa
Pīters Pens. Mana mazā pasaciņa
Pelnrušķīte. Mana mazā pasaciņa
Nāriņa. Mana mazā pasaciņa
Bembijs. Mana mazā pasaciņa
Vilks un septiņi kazlēni. Mana mazā pasaciņa
Frīdis un Maksis. Priekšā lasāma grāmata
Skaistākās pasakas
Mana mīļā rokassomiņa. Vairāk nekā 1000 uzlīmju
Mācāmies skaitīt. Vairāk nekā 30 skaņu
Dž. Treimens. Burvju triki
Kikas Mikas enciklopēdija. Iepazīsti sevi un pasauli
101 lielisks dabaszinību eksperiments. Soli pa solim
A. Kruševičs. Par putniem. Grāmata visai ģimenei
Ilustrētie spoku stāsti
D. Hējers. Pamestais kaps un citi spoku stāsti
H. Veba. Viena pati naktī
H. Veba. Noskumušais kucēns
L. Ovena, K. Pols. Vinnija var visu! (sarkana)
L. Ovena, K. Pols. Vinnija var visu! (dzeltena)
F. Rīvs, S. Makintaira. Olivers un jūrmices
D. Pilkijs. Supervaronis kapteinis Apakšbiksis un Kareivīgās Knaibles kundzes neģēlības
Ē. Hantere. Klanu kaķi
H. Tamms. Nindzja Timijs un ceļojums uz Sansoriju
H. J. Feldhauzs. Patiešām traki!
Apsīšu Jēkabs. Bagāti radi. Svešos ļaudīs
M. Svīre. Ja pulkstenis nenodos. Esejas (atk.)
M. Svīre. Stāsti pilnmēness vakariem. Stāsti
R. Ziedonis. Pastaiga. Stāsti
K. Apškrūma. Vēstules domās un īstenībā. Dzeja
D. Vīgante. Ledus apelsīns. Stāsti
Ē. Kūlis. Mīlošie un mēnessērdzīgie. Stāsti
Ē. Kūlis. Vainīgais. Romāns
A. S. Gailīte. Sintijas stāsts. Dokumentāla proza
M. Pohodņeva, M. Pelsis. Naida simetrija. Romāns. Sērija „Zvaigznes trilleris”
V. Seleckis. Sārta asins baltā sniegā. Romāns (atk.)
Dž. Aberkrombijs. Pusķēniņš. Romāns
R. Falka. Mannāklimpu afēra. Romāns
H. Mariass. Iemīlēšanās. Romāns
E. Ferrante. Brīnišķīgā draudzene. Romāns
G. Miso. Centrālparks. Romāns
S. Kaspari. Ūdenskrituma dziesma. Romāns
K. J. Valgrēns. Tunelis. Romāns
L. Railija. Vētru māsa. Romāns
A. Kapī. Leons un Luīze. Romāns
D. Nikolss. Mēs. Romāns
A. Bariko. Zīds. Romāns
A. Bariko. Misters Gvins. Romāns
E. Dors. Mums neredzamā gaisma. Romāns
J. Nesbē. Dēls. Romāns
J. Rubenis. Viņa un Viņš. Mīlestība. Attiecības. Sekss
R. Rors. Apslēptais. Svēto rakstu garīgums
F. Alts. Dalailamas aicinājums pasaulei. Ētika ir svarīgāka par reliģiju
Dr. F. Buksa. Uzveikt disleksiju. Iespēja bērniem atgūt pašapziņu
E. Maurmane, G. Priede. Laika grāmata. Plānotājs

   IZDEVUMI

Radoši uzdevumi literatūras, 
latviešu valodas stundām un erudīcijas konkursiem

Silgas Gosas, Marikas Šadri-
nas, ingas Zemītes izveidotais 
krājums „radošie uzdevumi lite-
ratūras un latviešu valodas stun-
dām un erudīcijas konkursiem” ir 
apgāda „Zvaigzne aBC” mācību 
un metodisko līdzekļu konkursa 
„Meklējam talantus” finālists.

radošo uzdevumu krājuma 
mērķis ir radīt skolēnos interesi 
un atbildību par valodu, veici-

nāt izpratni par valodas kultūru. 
Mūsdienu skolēniem dažkārt 
grūtības sagādā klausīšanās un 
runātprasme ikdienas saziņā, 
tāpēc liela daļa šā krājuma uz-
devumu veicina tieši šo prasmju 
attīstīšanu un pilnveidi. krājuma 
uzdevumi ir izkārtoti darba lapās, 
lai tos varētu ērti izgriezt un lietot 
mācību stundā vai konkursā.

krājumā ir apkopoti uzdevu-
mi 3 sadaļās: uzdevumi literatū-
rā, uzdevumi latviešu valodā un 
erudīcijas uzdevumi; piedāvātas 
atbildes un vērtēšanas kritēriji. 
katrā sadaļā ir ietverti atšķirīgi 
uzdevumi: melu konkursi, orato-
ru konkursi, rēbusi, vārdu mīklas 
u. c. radoši uzdevumi. krājuma 
uzdevumi ir izmantojami gan 
mācību stundās mācību paņēmie-
nu dažādošanai, gan erudīcijas 
konkursu rīkošanai, piemēram, 
svinot Dzimtās valodas dienu.

Anita Sniedze, 
Latviešu valodas aģentūras 
Izglītības daļas metodiķe:

„Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā 
dzimusi skaista Dzimtās valo-
das dienas tradīcija – katru gadu 
sadarbībā ar UNESCO Latvijas 
Nacionālo komisiju, Latviešu va-
lodas aģentūru un izglītības un 
zinātnes ministriju Ādažos pul-
cējas jaunieši no dažādām Latvi-
jas skolām, lai piedalītos radošā 
konkursā un pārbaudītu savas 
zināšanas un prasmes latviešu 
valodā un literatūrā.

Cerams, ka šajā uzdevumu 
krājumā piedāvātās inovatīvās un 
radošās idejas noderēs un rosinās 
skolotājus un skolēnus svinēt 
Dzimtās valodas dienu, domāt 
par latviešu valodas bagātību un 
savu atbildību valodas attīstīšanā 
un saglabāšanā.”

Apsīšu Jēkaba labākie stāsti

kā veltījums rīgas centrāla-
jai bibliotēkai 110 gadu jubilejā ir 
laisti klajā bibliotēkas (1. publiskās 
lasītavas un bibliotēkas) pirmā di-
rektora un rakstnieka apsīšu Jēka-
ba (1858–1929) stāsti „Bagāti radi” 

un „Svešos ļaudīs”. abi stāsti pār-
stāv rakstnieka labākos darbus, ku-
ros ir gan izkopts stils, gan mērķtie-
cīga kompozīcija, gan daudzveidīgi 
raksturošanas paņēmieni un tēlai-
na valoda. Būdams izcils vērotājs, 
rakstnieks spilgtos tēlos ataino to, 
ko redz un labi pazīst, – lauku sētu 
un tās iemītniekus visdažādākajās 
dzīves norisēs.

Stāsta „Bagāti radi” (1886) cen-
trā ir krietnais, pazemīgais kalpa-
vīrs andra tēvs. Dzimis saimnie-
ka dēls, viņš tomēr visu mūžu ir 
spiests iet kalpa gaitās, jo ir apņē-

mis radiem netīkamu sievu. Par 
savu likteni viņš nekurn, vienīgi 
nomāc doma, ka vecumdienās 
ir sagaidāma bada maize. Viena 
cerība viņam gan ir – bagātie radi.

Stāsts „Svešos ļaudīs” (1888) 
ieved lasītāju vientuļajos, meža dzi-
ļumā iekoptajos „Dumbrājos”, kur 
saimnieko dievbijīgā Grīvgaļa dēls. 
Viņš ir izraidīts no tēva mājām, jo, 
tāpat kā iepriekšējā stāsta varonis, 
ir izvēlējies sievu pretēji tēva gribai. 
autors, būdams patriarhālo tiku-
mu aizstāvis, rāda, ka dēls, kas ne-
klausa tēvu, nevar būt laimīgs.

Kā iepazīt pasauli kopā ar Kiku Miku
„kikas Mikas enciklopēdija” 

rosina bērnus izzināt pasauli. En-
ciklopēdijā ir aplūkoti šādi tema-
ti: cilvēka ķermenis, veselība, ģi-
mene, draudzība, profesijas, brī-
vais laiks, māksla, mūzika, deja, 
teātris, sports, transportlīdzekļi, 
priekšmeti, apģērbs, ēkas, augi, 

dzīvnieki, Zeme, debess ķermeņi.
katrā grāmatas lappusē kopā 

ar kiku Miku ir rodams jauns, 
krāsains, interesants un negaidīts 
atklājums. Viņa kopā ar gudro 
profesoru Spuldzīti aicina doties 
aizraujošā pasaules izzināšanas 
ceļojumā.


