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Sāk kompetenču pieejā 
balstīta mācību satura izstrādes 
un ieviešanas projektu

foto: Andris Bērziņš

Oktobra vidū VISC vadītājs Guntars Catlaks ir parakstījis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kompetenču pieejā 
balstīta izglītības satura izstrādes un ieviešanas projektu. Novembrī notiks četras reģionālās konferences, kurās diskutēs pār mācību pieejas 
maiņu, jau ar 1. novembri pašvaldības varēs nominēt skolas dalībai projekta aprobācijā, bet VISC gaidīs izglītības satura izstrādes ekspertu 
pieteikumus.

TURPINĀM
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!

turpinājums 3. lpp. 

„Šonedēļ ir parakstīta vie-
nošanās starp Valsts izglītības 
satura centru (VISC) un Cen-
trālo finanšu un līgumu aģen-
tūru par projekta īstenošanu, ir 
veikti visi nepieciešamie priekš-
darbi projekta uzsākšanai. Pie-
cu gadu projektu ir paredzēts 
uzsākt jau šajā mācību gadā, 
kura laikā plānots izstrādāt un 
aprobēt kompetenču pieejā vei-
dotu mācību saturu vispārīgajā 
izglītībā – bērniem no pusotra 
gada vecuma līdz vidusskolai – 
un uzsākt pēctecīgu šīs pieejas 
īstenošanu izglītības iestādēs. 
Projekta būtība ir radīt skolē-
niem auglīgus apstākļus dziļas 
izpratnes veicināšanai un pras-
mju attīstīšanai dažādos kon-
tekstos, kā arī personības piln-
veidei. Mācību procesa centrā ir 
jānokļūst skolēnam, kurš mācās 
domāt, sadarboties, meklēt at-
bildes un iegūst prasmes lietot 
zināšanas,” 20. oktobrī preses 
konferencē Izglītības un zināt-
nes ministrijā (IZM) informēja 
VISC vadītājs Guntars Catlaks.

Projekts tiek īstenots 8.3.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt 
kompetenču pieejā balstītu vispā-
rējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pa-
sākumā „Kompetenču pieejā bals-
tīta vispārējās izglītības satura 
aprobācija un ieviešana”. Projekts 
ilgs 60 mēnešus – no 2016. gada 
17. oktobra līdz 2021. gada 17. ok-
tobrim.

Projekta mērķa sasniegšanai 
plānotais attiecināmais finan-
sējums ir 13 960 884 eiro, t. sk. 
11 866 751 eiro Eiropas Sociālā 
fonda finansējuma un 2 094 133 
eiro valsts budžeta līdzfinansē-
juma.

    daiga kļanskaik
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aktualitātes izglītībā

Sveicināti skolēnu rudens brīvlaika nedēļā! Skolās 
kūsā tikpat liela dzīvība kā mācību laikā: vieni īsteno 
dažādus projektus, uzņemot tuvākus un tālākus ciemi-
ņus; otri aizrautīgi analizē, ko, kā un kāpēc dara kādā no 
mācību priekšmetiem un kādi ir darītā rezultāti; trešie 
jau ir sākuši diskutēt par mācību pieejas maiņu. Savu-
kārt valsts ģimnāziju, kuras šogad svin to atjaunošanas 
20. gadadienu, pedagogi tiekas Valmierā, lai iedvesmotos 
turpmākajam darbam. tiesa, arī valsts ģimnāzijām Iz-
glītības un zinātnes ministrija (IZM) ir lūgusi līdz gada 
nogalei iesniegt redzējumu par savu nākotni.

Desmitiem jautājumu par pedagogu darba samaksas 
jauno modeli nenoliedzami ir pēdējo nedēļu aktuali-
tāte ne tikai skolu kolektīvos, bet arī sabiedrībā, kura 
tiek uzkurināta ar ziņām par atsevišķiem izņēmumiem, 
proti, arī jaunais modelis nav novērsis iespēju strādāt 
vairākas slodzes un par šo darbu saņemt pat atbilstīgu 
atalgojumu. Bet kā ir pārējiem skolotājiem? Neizskaid-
rojami atšķirīgā situācija dažādos novados, dažādās 
skolās, dažādu mācību priekšmetu skolotājiem liek do-
māt, ka tik ļoti lolotais un par labu sauktais modelis ir 
pilns ar zemūdens akmeņiem. Nelabvēlīgākā situācijā ir 
nonākuši skolotāji, kuri iepriekšējos gados ieguva kva-
litātes pakāpes, – viņiem piemaksa par kvalitāti ir tikai 
par daļu darba, nevis visu. Kam ir izdevīga tik detalizē-
ta – gluži kā uz aptiekas svariem sverama – darba algas 
samaksas kārtība? Varbūt tas tiek darīts tīšuprāt, lai to 
saprastu iespējami mazāk cilvēku?

Patlaban pārmest pašvaldībām, ka tām ir nesakārtots 
skolu tīkls, ir nekorekti, jo pēc jūlijā pieņemtajiem grozī-
jumiem normatīvajos aktos, ar kuriem tika reglamentēta 
pedagogu darba samaksas jaunā kārtība, pašvaldības ne 
juridiski, ne faktiski skolas reorganizēt nevarēja. IZM ti-
kai uz nākamo pavasari sola savus aprēķinus par efektī-
vu skolu tīklu, un arī tas jau būs par vēlu, lai veiktu kādas 
izmaiņas, jo lēmumi par skolu slēgšanu ir jāpieņem gada 
pirmajos mēnešos.

Atklāts paliek jautājums par to, kā dzīvosim pēc tam, 
kad būsim aizslēguši lielu skaitu skolu, slimnīcu, ar no-
dokļu politiku un dažādiem citiem instrumentiem pa-
sliktinājuši uzņēmējdarbības vidi tik tālu, ka savus uzņē-
mumus būs spiesti likvidēt tie uzņēmēji, kas vēl strādā, 
un ārzemju investori labāk izvēlēsies citas valstis. turpi-
noties straujam tehnoloģiju uzvaras gājienam, varbūt pa-
visam drīz mums tāda reālā dzīve nemaz nebūs nepiecie-
šama, dzīvosim „mākonī”, kur mūsu cilvēcisko identitāti 
aizstās mākslīgais intelekts.

Runājot par pāreju uz jaunu pieeju mācībām, radošās 
darbības nedēļas „Radi! 2016” tviterkontā tika publicēts 
uzņēmuma „Skatskat.lv” līdzīpašnieka Mikus opelta 
pirmajā IZM organizētajā konferencē „tagad!”, kas no-
tika vakar Daugavpils Būvniecības tehnikumā, teiktais: 
„Raksturs, spēja tikt galā ar problēmām, uzņēmība, ne-
atlaidība, mērķtiecība ir daudz svarīgākas īpašības, nevis 
konkrētas zināšanas.”

Priecē vien tas, ka latviešiem, lai pašsaglabātos, ir rak-
sturīga milzu spēja pielāgoties jauniem apstākļiem, sistē-
mām. Ir jācer, ka arī 21. gadsimtā stiprākie spēs pārcelties 
uz virtuālo mākoni. Vājākajiem droši vien atliks tikai…

REdakTOREs sLEJa

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra”
galvenā redaktore

foto: Andris Bērziņš

Studenti protestēs pret budžeta vietu samazinājumu

Izstāde „Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”

RTU radīta mobilo tālruņu bezvadu uzlādes stacija

Latvijas Studentu apvienība neatbalsta 2017. gada valsts 
budžeta paketes likumprojektu „Par valsts budžetu 2017. ga-
dam”, kurā Izglītības un zinātnes ministrija savas padotības 
augstskolās 2017. gadā piedāvā par 3559 samazināt valsts fi-
nansētās studiju vietas (līdz 2019. gadam ieskaitot – par 5457). 
25. oktobra valdības sēdē pēc emocionālām diskusijām jautā-
juma izskatīšanu atlika uz divām nedēļām. Lai gan izglītības 
un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Ministru prezidents 
Māris Kučinskis sola finansējumu valsts budžeta vietām rast, 
studenti jau 31. oktobrī rīkos protesta gājienu.

Rīgas tehniskās universitātes (RtU) Enerģētikas un elek-
trotehnikas fakultātes (EEf) pētnieki ir radījuši „Cozy Cell” – 
mobilo tālruņu bezvadu uzlādes staciju, kas ir paredzēta izman-
tošanai publiskās vietās. EEf doktorants Artūrs Paugurs stāsta, 
ka ir izdevies izstrādāt, salīdzinot ar pasaulē jau piedāvātajiem 
produktiem, ekonomiskāku bezvadu uzlādes staciju.

Par moduļiem jau ir saņemtas pozitīvas atsauksmes. Pašlaik 
RtU pētnieku prioritāte ir ražošanai derīga prototipa izgatavoša-
na, klientu viedokļu apkopošana, kā arī piemērota biznesa modeļa 
izstrāde. „Cozy Cell” ir tapis AS „Latvenergo” radošajā laboratorijā, 
kas atrodas EEf un kurā RtU studenti nodarbojas ar elektronisko 
un elektrotehnisko shēmu un dažādu inovatīvu prototipu izveidi.

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (LNVM), kura krā-
jumā atrodas lielākā daļa līdz mūsdienām saglabāto 1896. gada 
Latviešu etnogrāfiskās izstādes priekšmetu, šonedēļ notika 
starptautiska zinātniskā konference „Indivīds. Vēsture. Nācija. 
Latviešu etnogrāfiskajai izstādei – 120”, kā arī tika atklāta plašai 
auditorijai adresētā izstāde „Versija – latvieši: 1896. gada Lat-
viešu etnogrāfiskā izstāde” un grāmata „Latviešu etnogrāfiskā 
izstāde 1896”, kas ir tapusi sadarbībā ar apgādu „Neputns”.

Izstāde būs apskatāma LNVM izstāžu zālē Brīvības bulvā-
rī 32 Rīgā līdz 2017. gada 17. septembrim.
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LAIKRAKSTA „IZGLĪTĪbA UN KULTūRA” 26. OKTObRA 
ELEKTRONISKAJĀ IZDEVUMĀ „VECĀKIEM”

Komandē, tātad – līderis?
bērndārznieka nepaklausība un slikta 
     uzvedība publiskās vietās
Ģimenes budžets un veselīgs ēdiens

LAIKRAKSTA „IZGLĪTĪbA UN KULTūRA” 20. OKTObRA 
ELEKTRONISKAJĀ PIELIKUMĀ „PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪbA”

SPoRtS: „Mazie olimpieši”
PRojEKtS: „Mazā Sprīdīša lielie darbi”
RoKDARBI: „Zīda dāvana pašu rokām. 
     Lakatiņi mezglu batikas tehnikā”
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Sāk kompetenču pieejā balstīta mācību 
satura izstrādes un ieviešanas projektu

Sākot ar 1. novembri, VISC 
aicinās:
pašvaldības nominēt izglī-

tības iestādes dalībai aprobā-
cijā. Deviņu republikas pilsētu 
un 110 novadu pašvaldības tiks 
uzaicinātas nominēt dalībai mā-
cību satura aprobācijā ne vairāk 
kā trīs to padotības vispārīgās 
izglītības iestādes (Rīgā – ne vai-
rāk kā 15 izglītības iestādes). No 
pašvaldību nominētajām izglītī-
bas iestādēm pēc noteiktiem kri-
tērijiem tiks veikta izglītības ie-
stāžu atlase, paredzot aprobācijā 
iesaistīt ne mazāk kā 80 vispārī-
gās izglītības iestādes no visiem 
plānošanas reģioniem. Izglītības 
iestāžu atlases kritēriji ir noteikti 
2015. gada 24. novembra Minis-
tru kabineta (MK) noteikumu 
Nr. 670 pielikumā;
ekspertus pieteikties darbam 

projektā mācību satura izstrādē. 
VISC izsludinās ekspertu konkur-
su, aicinot pieteikties darbam pro-
jektā pedagogus praktiķus, nozaru 
speciālistus, pētniekus, augstskolu 
mācībspēku, kuri piedalīsies auto-
ru grupās atbilstīgi sešām kompe-
tencēm mācību satura izstrādē.

Projektā:
izstrādās un aprobēs mācību 

saturu, ieskaitot mācību priekšme-
tu programmas, mācību un meto-
diskos materiālus un diagnostikas 
instrumentus, kā arī mācību lī-
dzekļus bērniem un jauniešiem ar 
speciālām vajadzībām;
īstenos pedagogu profesio-

nālo pilnveidi, organizēs pieredzes 
apmaiņas un atbalsta pasākumus 
izglītības satura ieviešanai, ieskai-
tot mācības pedagogu komandām 
no 80 izglītības iestādēm, kas ie-
saistīsies mācību satura aprobā-
cijā, un visu pirmskolu un vispā-
rīgās izglītības iestāžu vadītājiem 
un viņu vietniekiem, rosinās labās 
prakses piemēru pārņemšanu, or-
ganizējot seminārus un konferen-
ces, veidos brīvpieejas e-mācību 
moduļus pedagogiem un digitālo 
mācību resursu krātuvi mācību 
darba atbalstam;
veidos labvēlīgu vidi izglītī-

bas satura ieviešanai, skaidrojot 
kompetenču pieejas mērķus un 
metodes, iesaistot izglītības rī-
cībpolitikas veidotājus, pašvaldī-
bas, augstskolas projekta mērķu 
sasniegšanā.

Mācību satura izstrādi koor-
dinēti un pēctecīgi veiks projek-
tā iesaistīti eksperti – pedagogi 
praktiķi, nozaru speciālisti, pēt-
nieki, augstskolu mācībspēks. 
Vispārīgās izglītības obligātā sa-
tura apraksts tiks nodots publis-
kai apspriešanai.

Kompetenču pieejā balstīta mā-
cību satura ieviešana tiks uzsākta 
pakāpeniski ar 2018./2019. mācī-
bu gadu pirmskolā, 1. un 4. klasē, 

2019./2020. mācību gadā – 2., 5., 
7. un 10. klasē, 2020./2021. mā-
cību gadā – 3., 6., 8. un 11. klasē, 
pabeidzot jaunā mācību satura ie-
viešanu 2021./2022. mācību gadā 
9. un 12. klasē. Īstenojot kompe-
tenču pieeju, saglabāsies mācību 
priekšmetu sistēma, nostiprinot 
sadarbību starp pedagogiem sko-
las līmenī mācību darba plānoša-
nā un īstenošanā.

Projektā tiks izveidots 61 mā-
cību un metodiskais līdzeklis, 
aptverot visus mācību priekšme-
tus pirmsskolas izglītības, pamat-
izglītības un vispārīgās vidējās 
izglītības pakāpē. Mācību satura 
ieviešanas atbalstam vēl papildus 
tiks izveidoti 22 mācību un meto-
diskie līdzekļi, to vidū Eiropas va-
lodu portfelis un mācību un me-
todiskie līdzekļi integrētai pieejai 
mācību satura un valodu apguvei 
(CLIL). Projekta rezultātā tiks ra-
dīti arī 10 mācību līdzekļi skolē-
niem ar garīgās attīstības traucē-
jumiem un pieci integrēti mācību 
līdzekļi skolēniem ar smagiem 
garīgās attīstības un dažādiem at-
tīstības traucējumiem.

tiks izstrādāti dažādi diagnos-
tikas instrumenti, to vidū 20 dia-
gnosticējošie darbi, datorprogram-
ma „text to speech”, lasītprasmes 
testa „DIBELS Next” diagnostikas 
rokasgrāmata u. c. Lai sekmētu 
kompetenču pieejas ienākšanu kat-
rā skolā, profesionālās kompeten-
ces pilnveidē tiks iesaistīti vismaz 
6000 pedagogu, viņu vidū – visu 
vispārīgās izglītības iestāžu vadītāji 
un viņu vietnieki.

Projektu īstenos VISC. Pro-
jektā piedalīsies sadarbības part-
neri: republikas pilsētu un nova-
du pašvaldības, iesaistot mācību 
satura aprobācijā vairāk nekā 
1700 pedagogu no 80 izglītības 
iestādēm visā Latvijā; augstākās 
izglītības iestādes, kuras īsteno 
pedagoģijas studiju programmas; 
Strazdumuižas internātvidussko-
la–attīstības centrs un Latviešu 
valodas aģentūra.

„Mūsu kopīgs mērķis ir radīt 
iespējas, lai zināšanas un prasmes, 
ko sniegs mūsu izglītības sistēma, 
ir veiksmes atslēga 21. gadsimta 
globālo pārmaiņu ietvarā. Pār-
maiņām ir jāseko gan izglītības 
saturā – ko un kā mācām, gan 
skolas vidē, kurā atrodas un mā-
cās skolēns. Pārmaiņas ir vajadzī-
gas, lai raisītu bērnos interesi par 
zināšanām, rosinātu domāt un 
rast atbildes uz jautājumiem. tās 
ir prasmes un spējas, kas 21. gad-
simta sabiedrībā ir viens no būtis-
kākajiem attīstības resursiem,” sa-
cīja izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis 20. oktobra pre-
ses konferencē, kurā informēja par 
kompetenču pieejā balstīta mācību 
satura izstrādes un ieviešanas pro-
jekta uzsākšanu.

„Šodienas skolas izaicinājums 

ir sagatavot bērnus un jauniešus 
sekmīgai nākotnei mainīgā pa-
saulē, ne tikai iegūt zināšanas un 
prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi 
izmantot, bet arī attīstīt spēju un 
vēlmi turpināt mācīties. Globālās 
tendences, pētījumi izglītībā un 
skolu vadītāju aptaujas rāda, ka 
ir nepieciešamas nozīmīgas iz-
maiņas mācību saturā, mācīšanas 
pieejā un vērtēšanā. Ir nepiecie-
šams samazināt mācību satura sa-
drumstalotību, galveno uzmanību 
veltot dziļas izpratnes veidošanai 
un prasmju attīstībai. Vienlaikus 
lielāka loma ir jāpiešķir bērnu un 
jauniešu personības attīstībai, rak-
stura ieradumu veidošanai,” atzī-
mēja VISC vadītājs G. Catlaks.

„Kompetence ir pamatā cilvē-
ka rīcībai pasaulē noteiktā jomā, 
risinot problēmas mainīgās, reā-
lās dzīves situācijās. Atšķirībā 
no prasmes kompetence ir kom-
pleksa – tā ietver gan zināšanas, 
gan prasmes, gan attieksmi. 
Kompetenci pilnvērtīgi ir iespē-
jams attīstīt un novērtēt tikai ko-
ordinētā rīcībā, tāpēc kompeten-
ču pieejā balstīta mācību satura 
ieviešanā galvenā uzmanība ir 
jāpievērš tieši mācīšanas pieejas 
maiņai,” skaidroja projekta pār-
stāve Zane Oliņa. Lai bērniem 
un jauniešiem nodrošinātu pie-
tiekami daudz laika un iespēju 
kompetenču attīstībai, ir nepie-
ciešama regulāra un sistemātis-
ka pedagogu sadarbība, plānojot 
un īstenojot mācību procesu.

Veidojot mācību saturu, līdz-
vērtīga uzmanība tiks pievērsta gan 
tādām pamatkompetencēm kā va-
lodu; sociālā un pilsoniskā; kultūras 
izpratnes un mākslas; matemātikas 
un datorzinātnes; dabaszinātņu un 
inženierzinātņu; veselības un fi-
ziskās aktivitātes kompetence, gan 
tādu caurviju kompetenču kā kri-
tiskā domāšana un problēmu risi-
nāšana; jaunrade, pašiniciatīva un 
uzņēmējspēja; digitālā un mediju 
kompetence; pašizziņa, pašvadība 
un mācīšanās mācīties; sadarbība 
un līdzdalība attīstībai, gan vērtīb-
izglītībai.

Piecās reģionālajās 
konferencēs diskutēs 
par kompetencēs balstītu 
pieeju mācībās
Kādi ir pašreizējie izaicinājumi 

izglītības sistēmai, uzsākot kompe-
tenču pieejā balstīta izglītības sa-
tura izveidi? Kādi ir mūsu izvirzītie 
uzdevumi, un kādas atbildes sagai-
dām, tos risinot? Šie ir tikai daži 
no jautājumiem, uz kuriem IZM 
aicina rast kopīgas atbildes piecās 
reģionālajās konferencēs „tagad!”. 
Pirmā reģionālā konference notika 
jau vakar, 26. oktobrī, Daugavpilī 
Daugavpils Būvniecības tehniku-
mā, savukārt nākamās konferences 
ir plānotas 3. novembrī Liepājā, 
10. novembrī jelgavā, 16. novem-

brī Valmierā un 30. novembrī Rīgā. 
Reģionālo konferenču mērķis ir 
uzsākt sistēmisku un līdzatbildīgu 
kompetenču pieejā balstīta izglī-
tības satura īstenošanu. Ikvienam 
dalībniekam konferences laikā būs 
iespēja darboties divās domnīcās, 
savstarpēji ieklausoties un diskutē-
jot gan citam ar citu, gan ar Latvijā 
pazīstamām personībām. Sarunas 
domnīcās vadīs IZM sadarbības 
partneri – eksperti no Latvijas Iz-
glītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības (LIZDA), izglītības 
programmas „Iespējamā misija”, 
VISC, Latvijas Universitātes (LU) 
Starpnozaru izglītības inovāciju 
centra, uzņēmuma „Edurio” un ra-
došās darbības nedēļas „radi!”. Re-
ģionālajās konferencēs tiek aicināti 
piedalīties vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestāžu vadītāji, pil-
sētu un novadu izglītības pārvalžu 
vadītāji un izglītības speciālisti un 
LIZDA deleģētie pārstāvji. Gatavo-
joties kopīgajām diskusijām dom-
nīcās, pirms katras konferences 
dalībnieki tiks aicināti piedalīties 
anonīmā aptaujā, kas palīdzēs no-
drošināt izteiktā viedokļa sadzirdē-
šanu jau „tagad!”.

Par projekta aktivitātēm ak-
tuālā informācija būs pieejama 
VISC mājaslapā: www.visc.gov.lv.

Prezentācija par projektu ir 
pieejama http://www.visc.gov.lv/
aktualitates/dokumenti/2016_
relizes/20161020_kompetencu_
projekts_prezent.pdf. 

Laikraksts „Izglītība un Kultū-
ra” uzdeva jautājumus par kom-
petencēs balstīta izglītības satura 
izstrādi un ieviešanu.

Vai topošie pedagogi, peda-
goģijas programmu studenti jau 
patlaban tiek sagatavoti dar-
bam skolā atbilstīgi iecerētajai 
mācīšanās pieejas maiņai?

G. Catlaks: Patlaban vēl ne, 
taču projektā ir plānots iesais-
tīt Daugavpils Universitāti, LU, 
Latvijas Sporta pedagoģijas aka-
dēmiju, Liepājas Universitāti, 
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmi-
ju, Rīgas Pedagoģijas un izglītī-
bas vadības akadēmiju. Līdzko 
taps jaunie izglītības standarti 
un kompetenču pieejas prasī-
bas pedagogiem, tostarp sadar-
bības pedagoģijas nozīme un 
loma skolas vidē, mēs sagaidām, 
ka augstskolas šo pieeju būtī-
bu integrēs pedagoģijas studiju 
programmās. Arī viņi, tāpat kā 
daudzi klātesošie, gaida jaunos 
izglītības standartus un vadlīni-
jas, lai zinātu, kādas ir prasības 
mācību saturam un procesam, 
kas ir jāievēro, sagatavojot jau-
nos pedagogus. tiek plānots, ka 
tas būs paralēls process.

K. Šadurskis: Ir svarīgi, lai 
augstskolu pedagoģisko studiju 
programmu direktori būtu vienā 

komandā un strādātu kopā, jo 
ir neiedomājami sagaidīt gatavu 
produktu un tad to integrēt aug-
stākajā pedagoģiskajā izglītībā, 
tam ir jābūt kopdarbam. Likum-
došana ļauj veikt izmaiņas studi-
ju programmās. IZM ir nosūtīju-
si vēstules augstskolām, aicinot 
iesaistīties, izstrādājot redzēju-
mu par augstākās pedagoģiskās 
izglītības attīstības ceļu. Mums 
ļoti nopietni ir jādomā, kā nā-
kotnē paaugstināt starta prasības 
jauniešiem, kuri vēlas studēt pe-
dagoģiju, veicot nopietnu atlasi.

Kā jaunā mācīšanas pieeja 
ir sasaistīta ar pedagogu dar-
ba samaksas jauno modeli, 
rēķinoties ar to, ka skolotājam 
būs daudz lielāks laiks jāvelta 
mācību stundas sagatavoša-
nai? Patlaban skolotāji apgal-
vo, ka atbilstīgi jaunajam mo-
delim tiek apmaksātas vien 
divas sagatavošanās minūtes 
katrai mācību stundai.

K. Šadurskis: Mūsu darbs pie 
jaunā pedagogu darba samaksas 
modeļa bija saistīts ar zināmiem 
ierobežojumiem. Daļa no tiem iz-
rietēja no mūsu sociālajiem part-
neriem, daļa – no finanšu iespē-
jām, trešais, kas ir saistīts ar skolu 
tīkla sakārtošanu, bez pašvaldību 
atbalsta nav īstenojams. Ar tiem 
finanšu resursiem, kas mums bija 
pašlaik, mēs izdarījām labāko, ko 
mēs varējām, bet mums ir ļoti 
daudz risināmu jautājumu attie-
cībā uz skolu tīklu, izmaksām, 
vedot skolēnus uz blīvāk apdzī-
votu novadu skolām, sakārtojot 
sabiedrisko un pašvaldības trans-
porta kustību. Mēs patlaban strā-
dājam, lai pašvaldībām parādītu, 
ka tās būtiski ietaupīs līdzekļus, 
samazinot to skolu skaitu, kas 
patlaban ir pustukšas vai tikai 
par vienu ceturtdaļu pilnas. Ie-
taupīto naudu, to vidū arī valsts 
budžeta mērķdotāciju pedagogu 
algām, tās varēs izmantot citiem 
mērķiem. Šie ir to līdzekļu avo-
ti, kurus mēs varam ieguldīt tur, 
kur tie ir nepieciešami. Nākotnē 
mainīsies gan pedagoga likmes 
definīcija, gan daudz kas cits, kas 
pašlaik ir iestrādāts MK noteiku-
mos koeficientu veidā. Modelis 
attīstīsies. jau pašlaik lielākajā 
daļā Latvijas pašvaldību, kur ir 
sakārtots skolu tīkls, pedagogs 
par likmi varētu nopelnīt vairāk 
nekā 1000 eiro pēc nodokļu no-
maksas. tie ir milzu resursi, ku-
rus mēs varam sistēmā iegūt.

Vai jaunajā izglītības stan-
dartā tiek paredzēts, ka 1. kla-
sē mācās sešus gadus vecs sko-
lēns?

G. Catlaks: jā, izglītības stan-
darts tiks izstrādāts, rēķinoties 
ar to, ka 1. klasē mācās sešus ga-
dus vecs bērns. 

    daiga kļanskaik
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Izglītības un zinātnes ministri-
ja (IZM), veikusi padziļinātu ana-
līzi par jauno atalgojuma modeli 
vispārizglītojošo skolu pedagogiem, 
liecina, ka vidējās algas likmes pie-
augums ir 106 no 119 pašvaldībām 
un 543 vispārizglītojošajās skolās 
no 733. 79 pašvaldībās vidējā algas 
likme ir pieaugusi no 40 līdz 160 eiro 
par likmi; 70 pašvaldībās vidējā al-
gas likme ir no 700 līdz 902 eiro. 
IZM analīzē nav iekļāvusi speciālās 
skolas, kurās ar šo mācību gadu ir 
mainīta likmju noteikšanas kārtība, 
kā rezultātā daudzām speciālajām 
skolām ir ievērojami samazinājies fi-
nansējums. IZM analīzē nav iekļauta 
arī pirmsskolas izglītības pedagogu 
algu analīze.

Jaunā modeļa veiksmes 
stāsta popularizēšanai 
pieaicina partijas biedrus
Uz 21. oktobra preses konferenci, 

kurā izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis informēja par pir-
majām skolotāju atalgojuma ten-
dencēm kopš reformas ieviešanas, 
bija uzaicināta arī reformas ieguvēju 
un atbalstītāju karsējkomanda no 
partijas „Vienotība” – Līgatnes no-
vada domes priekšsēdētājs Ainārs 
Šteins, kā arī Pļaviņu novada, kurā ir 
tikai Pļaviņu novada ģimnāzija, iz-
glītības speciāliste Inese Saulīte. Abi 
pārstāvji dalījās pozitīvajos ieguvu-
mos, bet zaudētāju viedoklis uzklau-
sīts netika. Izrādās, Līgatnē, domes 
priekšsēdētāja ieskatā, ir radoša un 
veiksmīga pieeja pirmsskolas izglī-
tības skolotāju nodarbināšanai, jo, 
atlaižot trīs pedagogus un pārējos 
nodarbinot vien uz 0,8 likmēm, at-
likušajām skolotājām var samaksāt 
lielāku algu.

Atšķirīgi algu kāpuma un 
samazinājuma iemesli
Savukārt, vērīgi papētot IZM mā-

jaslapā publicēto tabulu „Informācija 
par skolēnu, skolotāju, likmju skaitu, 
algas likmi un kopējo tarificēto algu 
no valsts budžeta mērķdotācijas 
(vispārizglītojošās izglītības iestādes, 
2015. un 2016. gads)”, pretēji K. Ša-
durska apgalvojumam, ka pie algu 
samazināšanās ir vainīgs skolēnu 

skaita samazinājums, secinām, ka 
ne visās skolās, kurās ir samazinājies 
skolēnu skaits, būtu samazinājusies 
skolotāju alga vai arī izmaiņas ir ļoti 
nebūtiskas. Arī skolēnu skaita palie-
linājums daudzām skolām nav bijis 
iemesls, lai varētu palielināt vidējo 
algu, piemēram, Madonas pilsētas 
skolās skolēnu skaits ir samazinājies 
tikai vakarskolā, bet būtiski mazākas 
algas ir visās četrās pilsētas skolās.

Salīdzinot skolotāju un skolē-
nu proporciju, kas jaunajā modelī 
tika palielināta, sadalot pašvaldības 
septiņās grupās, daudzās skolās, 
pēc jaunā modeļa, salīdzinot ar ie-
priekšējo mācību gadu, tā ir nevis 
palielinājusies, bet gan samazinā-
jusies. Zaudētāji ir ne tikai Rīgas 
valsts ģimnāziju, bet arī talsu, Sigul-
das, Madonas, Cēsu, Bauskas valsts 
ģimnāziju skolotāji, kuru vidējais 
atalgojums vairāk vai mazāk ir sa-
mazinājies, mainoties piemaksai par 
kvalitātes pakāpēm.

Allaž aktuāls ir jautājums, kā-
dēļ, samazinoties skolēnu skaitam, 
nesamazinās pedagogu skaits. Ir 
interesanti, ka šogad pedagoģisko 
likmju skaits, salīdzinot ar iepriek-
šējo mācību gadu, ir palielinājies 
par 933 likmēm, savukārt skolotā-
ju skaits ir palielinājies par 58, bet 
skolēnu – par 1751. Uz jautājumu, 
uz kā rēķina palielinās pedagoģisko 
likmju skaits, ministrs atbildēja, ka, 
palielinoties finansējumam, palieli-
nās arī likmju skaits. IZM, aprēķinot 
mērķdotācijas summu katrai skolai, 
formulā ierēķina skolēnu skaitu, kā 
arī daudzus un dažādus koeficien-
tus. Atbilstīgi aprēķinātajai summai 
tiek tarificētas likmes mācību plāna 
īstenošanai, kā arī konsultācijām, 
fakultatīvajām nodarbībām. Šādos 
aprēķinu labirintos nav brīnums, ka 
katrā skolā skolotājiem ir būtiski at-
šķirīga samaksa par līdzvērtīgu dar-
ba apjomu. ja, palielinoties finan-
sējumam, turpina palielināties arī 
pedagoģisko likmju skaits, ir mazas 
cerības, ka arī jaunais modelis kādā 
brīdī nebankrotēs – un diezin vai to 
glābs pat masveidīga skolu slēgšana. 
jau patlaban ir skaidrs, ka šis mo-
delis nespēs funkcionēt sākumsko-
lās, lai gan plānošanas dokumentos 
valsts ir gādīgi apņēmusies tās no-
drošināt tuvāk jaunāko bērnu dzī-

vesvietām. Uz to Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisijas sēdē 
šonedēļ ministram norādīja Latvijas 
Pašvaldību savienības padomniece 
izglītības, bērnu, jaunatnes un ģime-
nes jautājumos Ināra Dundure. Lau-
ku novados šo skolu 1.–6. klasē de-
mogrāfiskā situācija nav tik laba, lai 
tajās būtu simtiem bērnu. Labākajā 
gadījumā būs pa 10 bērniem katrā 
klasē, un 60 bērnu piepildījums sko-
lā pat atbilstīgi jaunā modeļa aprē-
ķiniem nevarēs nodrošināt 680 eiro 
lielu algu par likmi.

Jaunais modelis ir 
galvenais instruments 
skolu tīkla sakārtošanai
Runājot par pedagogu darba 

samaksas jaunā modeļa mērķi, iz-
glītības un zinātnes ministrs K. Ša-
durskis norādīja, ka jaunais algu 
modelis ir galvenais instruments 
skolu tīkla sakārtošanai: „Mūsu mo-
delis satur vairākus elementus, kas 
mudina sakārtot skolu tīklu, proti, 
papildu koeficients 7.–9. klasēs un 
vidusskolas klasēs, ja atbilst klases 
piepildījums ar skolēniem. tie ir 
iestrādāti modelī, bet vēl nav devuši 
augļus. Būsim reālisti, būtiskas iz-
maiņas skolu tīklā mēs varam sagai-
dīt 2018. gada 1. septembrī.”

Ar modeli novērsti
izglītības sistēmas 
dotācijas bankrota draudi
21. oktobra preses konferencē 

uz laikraksta „Izglītība un Kultūra” 
jautājumu, kādas problēmas ir izde-
vies atrisināt ar pedagogu darba sa-
maksas jauno modeli, salīdzinot ar 
iepriekšējo darba samaksas kārtību, 
ministrs atbildēja šādi: „Pirmkārt, ir 
novērsti izglītības sistēmas dotācijas 
bankrota draudi, jo, ja turpinātos 
piemaksa blīvi apdzīvotajos novados 
pēc koeficienta 8,12, mums bez ci-
tām reformām katastrofāli pietrūktu 
naudas nākamgad un aiznākamgad. 
Mums ar valsts sekretāres vietnieci 
un Izglītības departamenta direkto-
ri Eviju Papuli ir domstarpības par 
to, vai mēs bankrotētu pēc gada vai 
diviem. Pašlaik teritoriālie koefi-
cienti ir adekvāti reālajai situācijai. 
otrkārt, mēs būtiski ceļam algu par 
likmi: ja mēs 420 eiro novienādotu 
uz 30 stundām, tad būtu 560 eiro 
bez papildu finansējuma. Mums ir 
680 eiro, kas ir 120 eiro vairāk par 
likmi. treškārt, manuprāt, vēl viens 
būtisks ieguvums ir tā sauktais di-
rektora fonds – 13,5 %, jo līdz šim 
direktoram nebija finanšu iespēju 
stimulēt labākos vai samaksāt par 
papildu darbu. Ceturtkārt, atbal-
sta personāla pieaugums: iepriekš 
finansējums bija 3 %, tagad – 6 %. 
Droši vien es varētu saukt vēl citus 
ieguvumus. Aizsteidzoties priekšā 
nākamajam jautājumam, minēšu 
tālāk veicamos darbus vai to, kur 
es gribētu labākus rezultātus. No 
vienas puses, tie ir saistīti ar resursu 
pieejamību. Es būtu ļoti priecīgs, ja 
mēs būtu varējuši iedarbināt modeli 
bez pārejas periodiem, daži no tiem 

ir vajadzīgi finansējuma pārdalei. 
Nebūtu vajadzējis pārejas periodus 
pirmskolās un augstskolās. tas būtu 
bijis daudz labāk, bet tad būtu ne-
pieciešams papildu finansējums jau 
nākamajā gadā. Es neuzskatu par 
optimālu dažādu likmju definīciju 
atšķirīgos izglītības veidos, proti, 
pirmskolā, vispārīgajā izglītībā un 
profesionālajā ievirzē. ja vienā gadī-
jumā ir 30 stundu, otrā – 40 stundu, 
tas nav pareizi; ja vienā gadījumā ir 
deviņas papildus apmaksātas stun-
das un otrā gadījumā – divas, tas arī 
nav pareizi. Likmju definīciju vaja-
dzētu racionāli un loģiski izlīdzsva-
rot. Mēs izstrādājām modeli pieeja-
mo finanšu resursu ietvaros. Mums 
bija stingra prasība nepalielināt ne-
pieciešamo finansējumu kvalitātes 
pakāpēm, tādēļ kvalitātes pakāpju 
piemaksas ir tikai par kontaktstun-
dām, kas nākotnē ir labojams jautā-
jums. Kad būs finanšu resursu ietau-
pījumi no slēgtajām skolām, tad sva-
rīgi būtu celt bāzes likmi – 680 eiro, 
jo tad ieguvēji būs visi.”

Pašvaldībām ir cerības
saņemt modelī pāri 
palikušos 1,7 miljonus eiro
Lai gan pedagogu atalgojuma 

reformai šāgada valsts budžetā bija 
paredzēti 9 miljoni eiro, IZM algu 
modelī pamanījās ieguldīt vien 
7,3 miljonus eiro. Vēl 6. oktobra 
preses konferencē ministrs ar pilnu 
pārliecību sūkstījās, ka finanšu mi-

nistrija (fM) IZM nav ļāvusi darīt 
kā vienmēr, proti, no 9 miljoniem fi-
nansēt arī internātskolu uzturēšanas 
izdevumus, bet pāris nedēļu vēlāk 
izrādās, ka šī nauda ir palikusi pāri 
tādēļ, ka pirmskolu skolotājiem, kas 
māca piecus un sešus gadus vecus 
bērnus, valsts nesamaksāja plānotos 
680, bet gan tikai 620 eiro par likmi. 
tas esot darīts, ievērojot pašvaldību 
lūgumu pārejas periodā maksāt tikai 
620 eiro par likmi, lai vienā iestādē 
skolotājiem nebūtu būtiskas algu at-
šķirības, arī valsts savu daļu esot no-
lēmusi ietaupīt. Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrības 
apkopotie dati gan liecina, ka 13 no 
119 pašvaldībām jau ar šā gada 
1. septembri pirmskolu skolotājiem 
maksā 620–680 eiro, 13 pašvaldī-
bas – 680 eiro, bet septiņās pašvaldī-
bās – vairāk nekā 680 eiro par likmi.

IZM plāno nākamnedēļ virzīt 
valdībā informatīvo ziņojumu, kurā 
plāno piedāvāt risinājumu, kā vēl šo-
gad pašvaldības varētu saņemt pa-
pildu finansējumu skolotāju darba 
samaksai, sadalot pāri palikušos 
1,7 miljonus eiro. tiesa, fM šīsnedē-
ļas valdības sēdē IZM atgādināja, ka 
tai ir palikuši pāri 1,7 miljoni eiro, 
ko varētu piešķirt budžeta studiju 
vietām. Šonedēļ par to finansēšanu 
vienošanās netika panākta, atliekot 
jautājuma izskatīšanu uz divām ne-
dēļām. Aicinām sekot aktuālajai in-
formācijai laikraksta mājaslapā 
http://www.izglitiba-kultura.lv. 

   daiga kļanskaik

foto: Andris Bērziņš 

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis ir pārliecināts, ka 
pedagogu atalgojuma jaunais modelis ir instruments, ar ko sakārtot 
skolu tīklu visā valstī. 

Pasaka par viegli laimīgo karaļvalsti
Normunds Dzintars, 
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
latviešu valodas un literatūras skolotājs
Reiz, sensenos laikos, bija karaļvalsts, kas, kā vienmēr tādās reizēs, atra-

dās aiz daudzām zemēm un jūrām un kurā viss notika citādi, nekā bijis citās 
zemēs, kurās nekādi nespēja dzīvot laimīgi un priecīgi. Šajā karaļvalstī pie 
katras mājas bija pa grābeklim, uz kura uzkāpt. Pie ierēdņu un dažādu vadī-
tāju namdurvīm bija pat divi, lai, uzkāpjot uz tiem, vismaz no viena garantēti 
dabūtu pa pieri. tāpat bija pieņemts septiņas reizes griezt, bet tikai vienu reizi 
mērīt, lai gan to parasti darīja tikai garajos gados, bet arī ne vienmēr, jo kas 
gan var būt jaukāks par to, ka vari atšķirties no citiem?

Īpaši jauka bija tālās karaļvalsts skola. tā kā daudzas mācītavas pārraudzīt 
grūti, karalis, lai visus striķus turētu rokās, bija atstājis tikai vienu. 1. klasē 
jau pirmajā dienā tika izsniegts diploms par skolas beigšanu. tas bija viedi 
darīts: visi taču zina, ka vislabākā skola ir dzīve, bet septiņi gadi dzīves taču ir 
nepārspējama pieredze. Protams, laikam ritot, gudrība izplēnēja kā rīta mig-
la karstā vasaras saulē, bet tas karali neskumdināja, jo nekas tā neatvieglina 
valsts pārvaldīšanu kā arvien dumjāki pavalstnieki.

Nekas karaļvalstī netika vērtēts tik augstu kā citu zemju spēcinošo gaisu 
ostījušie eksperti, kas ekspertējās, ekspertējās, līdz noekspertējās līdz atziņai, 
ka skolēniem ir jāmāca skolotāji, kā arī mājasdarbu veikšana ir tikai un vienī-
gi skolotāju pienākums. Protams, par ministru karalis ielika tādu, kam bērna 
prāts jau braukāja pa smadzeņu koridoriem un sauca pēc palīdzības. Sadarbī-
bā ar visādu kalibru ekspertiem ministrs miega neapzinājās mēnešiem ilgi – 
daudz bija jānopūlas, lai tā pamatīgi visu nolīdzinātu līdz pat saprāta saknēm. 
ja nu kāds saprātīgas domas asns mēģināja rādīties saulē, tad tas ar grābeklīti 
tūlīt tika rūpīgi apkašņāts, lai nemēģina kārtīgas pārmaiņas kavēt. tagad vi-
siem asniem bija jāsaprot, ka ir jāaug uz iekšu, lai nemēģinātu stiepties gaisā 
un kutināt mākoņiem vēderiņus.

Visbriesmīgāk bija, kad mākoņi sāka smieties tumšus pērkona smieklus, 
jo ļautiņi varēja iedomāties, ka lietus no augšas līst, nevis no apakšas, kā gud-
rie eksperti bija sludinājuši.

Pagāja desmit vai nedaudz vairāk gadu. Karaļvalstī dzīvoja tikai laimīgi 
cilvēki, kas bija laimīgi vienkārši tādēļ, ka viņiem bija pateikts, ka ir jābūt lai-
mīgiem kopš dzimšanas. Lieka bagāža galvā viņus vairs neapgrūtināja, tādēļ 
ar vieglu galvu varēja sarunāties vieglā valodā un viegli risināt pavieglas saru-
nas, jo neko nevieglu viņi vairs neprata. Un tā viņi dzīvoja tik laimīgi, ka citi 
skaustin skauda šo karaļvalsti, runādami, ka aiz viegluma šie cilvēki jau esot 
stipri vien paviegli – varot piepūst vaigus, un vējš viņus kā mazus baloniņus 
pārnesot uz jebkuru vietu karaļvalstī.

Pedagogu atalgojuma 
jaunā modeļa labirinti
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Par gaidīšanu un svinēšanu,
pagātnes pētīšanu un nākotnes atcerēšanos

Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Kad brīvdienu nedēļa būs pa-
skrējusi un skolas atkal būs čalu 
un enerģijas pilnas, būsim nonā-
kuši līdz ikgadējam novembrim, 
kas ir ne vien rudenīgas tumsas 
un drēgnuma, bet arī sveču gais-
mas un varoņdarbu piemiņas 
mēnesis, kad ik gadu svinam 
savas valsts dzimšanas dienu. 
Uzsākot ceļu uz Latvijas valsts 
simtgadi, aizvien biežāk domā-
jam, ko un kā darīt. Šajā mēnesī 
un vispār. Lai, kā nesen tikšanās 
reizē ar Bauskas pedagogiem se-
cinājām, vai nu gaidām, kad tie 
svētki būs un kas ko būs sagādā-
jis, lai mūs izklaidētu, vai aktīvi 
dzīvojam, svinam ikdienu, un 
tad jau arī svētki pašu rokām 
vien izveidojas krāšņu krāšņie.

Latvijas valsts simtgades stāsts 
tiek risināts ap dzimšanas dienas 
tēlu, bet tas ir daudz plašāks un 
dziļāks, jo ne bērna, ne valsts, ne 
idejas vai organizācijas dzimša-
na nenotiek vienā dienā. tāpēc 
valsts simtgades svinību perio-
dā katram gadam tiek piedāvāta 
tēma vai atslēgas vārds, kas var 
noderēt, plānojot un domājot 
par sevi un citiem, lielākiem 
un mazākiem procesiem: griba 
(2017), dzimšana (2018), varo-
nība (2019), brīvība (2020) un 
augšana (2021 un tālāk). jā, viss 
sākas ar gribu, tad nāk dzimša-
nas process, kas var būt arī grūts 
un sāpīgs, tālāk jaunā ideja nereti 
no visa spēka ir jāaizstāv, tad lie-
tas sāk nokārtoties, bet nevaram 
ļauties mānīgam mieram, un tā-
lāk – tālāk ir tas, kas visu laiku 
turpinās, – attīstība, ejot tik tālu, 
cik uzdrīkstamies un gribam, jo 
stāsts jau ir par nākotni. Un tā 
sākas nākamais aplis.

ja noticam, ka dzimšanas die-
nas svinības ir par nākotni, tad 
uzdevums ir vienkāršs: radīt 
apstākļus un ļaut bērniem un 
jauniešiem darīt un stāstīt par to, 
ko viņi zina par savu valsti (un, 
kā redzat, pagātnes zināšana un 
izzināšana nekur nav pazudusi, 
tikai tā kļuvusi daudz plašāka 
par politisko un karu vēsturi), 

par priekšgājēju un viņu pašu 
paveikto. Radīsim iespējas stāstīt 
Latvijas stāstu šodienas valodā – 
caur krāsām, skaņām, tēliem, 
kustību, formu, burtu… Lai tas 
būtu grafiti, video, multimākslu 
performance, festivāls, blogs vai 
kas cits, kas stāsta Latvijas stās-
tu šodienas un rītdienas Latvijas 
iedzīvotāju valodā un stilistikā. 
Lai tur ir dažādas valodas, dažā-
di cilvēki, jo no tā visa veidojas 
unikālā un lieliskā Latvija. Iespē-
jams, tur būs daudz meklējumu, 
neveiklības un pat neveiksmju, 
bet tās būs viņu pašu, un tāpēc 
jau mēs esam blakus, ja ievajagas. 
Kā sarunu biedri, laikabiedri un 
līdzpilsoņi; ne labotāji, vērtētāji 
un pareizo atbilžu zinātāji.

Iešana pretī mūsu valsts 
dzimšanas dienai ir laiks pētīt, 
radīt un svinēt – savu dzīvi un 
savu valsti, un te katra mācību 
satura joma, katra cilvēka intere-
ses pateiks priekšā, ko tieši pētīt, 
radīt un tad svinēt, redzot prie-
ku un gandarījumu apkārtējo 
acīs. Kopā ar saviem skolēniem 
pirmssvētku laikā noskatieties 
video https://www.youtube.com/
watch?v=3PGG0s2JSLo, kurā sa-
vas domas par dāvanu gatavoša-
nu Latvijai stāsta trīs brīnišķīgi 
jauni cilvēki, kuri seko pašu iz-
virzītajiem mērķiem un piepul-
cē to darīt arī pārējos. Madara 
Peipiņa, Latvijas Sociālās uzņē-
mējdarbības asociācijas vadītāja, 
stāsta par to, ka uzņēmējdarbība 
var būt ne tikai peļņas avots, bet 
arī nest sabiedrībai nemateriālu 
labumu. Rīgas tehniskās univer-
sitātes (RtU) Dizaina fabrikas 
vadītājs Guntis Kuļikovskis ai-
cina paskatīties, kas notiek RtU 
Dizaina fabrikā, kur vienkopus 
dažādos projektos satiekas stu-
denti, zinātnieki un uzņēmēji. 
Savukārt mūziķis jānis Šipkē-
vics (juniors) apliecina, ka ra-
došums visspēcīgāk pierādās, 
nokāpjot no skatuves un izejot 
ārpus ierastajiem rāmjiem, tur, 
kur Latvija – tās cilvēki – iet 
tev garām un varbūt arī pienāk 
klāt. Darot to, kas ir svarīgi man 
pašam, rodas dāvana gan sev, 
gan vienlaikus arī Latvijai – ne 
abstraktai, bet tai, kas iemie-
sojas konkrētos cilvēkos mums 
līdzās, – tā filmas varoņi.

Ieskatieties savos labi do-
mātajos plānos, kuros nereti ir 
paredzēta dāvanu gatavošana 
Latvijai. Kurš konkrētajā gadī-
jumā ir tā Latvija? Ar piemiņas 
grāmatām, planšetēm un pat 
pašaustām segām vai galdau-
tiem, ko pasniegt prezidentiem, 
direktoriem un slaveniem cil-
vēkiem, būs daudz par maz. 
Atrodiet tos, kuriem sastapt 
Latviju un tai noticēt pašlaik ir 
grūtāk, un sagatavojiet dāvanu 
viņiem – tāpēc, ka jums pašiem 
tas ir svarīgi. Piemēram, Igau-
nijā skolēni kopā ar arhitektiem 
veic skolu apkārtnes labiekār-
tošanu un mūsdienīgošanu; pie 
mums šur un tur notiek kas lī-
dzīgs. Atliek vien saprast, ka tās 
ir tās dāvanas, par kurām pēc 
nākamajām desmitgadēm prie-
cāsies tie, kuri nāks pēc mums. 
Arī Valsts izglītības satura cen-
tra iecerētais līdzdalības un 
labo darbu maratons mudina 
mūs visus doties tālāk par kam-
paņām, domāt ilgtermiņā un 
veidot pieradumu darīt labus 
darbus, svinot pie Annastan-
tes sagrābtās lapas, mazuļiem 
izveidoto pasaku grāmatu vai 
sporta laukumu, pašu noorga-
nizēto novada vēstures un fil-
mu festivālu un tā bez gala.

Vēl viena ideja un iespēja: 
viens no valsts simtgades vēs-
tījumiem „Es radu Latviju – es 
daru Latviju” patiesībā ir sava 
veida nepabeigtais teikums, kas 
paver lieliskas darbošanās ie-
spējas un mudina rast atbildes 
uz jautājumu, kādu mēs katrs 
un kopā ar citiem savā klasē, 
deju kolektīvā, sporta komandā, 
pagalmā, pilsētā utt. radām un 
darām Latviju. Varbūt sirsnīgā-
ku, staltāku, skanīgāku, vingrā-
ku, gudrāku, tīrāku, iejūtīgāku, 
drosmīgāku, iekļaujošāku, re-
dzamāku, ātrāku, pozitīvāku? 
Kādu vēl?

Runājot par savu valsti, va-
jag rūpīgi pieskatīt pašiem sevi 
un citam citu, lai neiekrītam 
propagandas pasākumos, bet 
mudinām domāt, kas kuram ir 
svarīgi – vispirms jau sev pa-
šam, jo katrs godīgs, drosmīgs 
un uzņēmīgs jauns cilvēks pats 
ir vislabākā dāvana sev, sabied-

rībai un valstij. tā ir labāka dā-
vana par ozolu vai puķudobi, 
grāmatu vai konkursu, jo šie 
stiprie un labie cilvēki būs tie, 
kuri pamanīs kontekstu, saju-
tīs iespēju un zinās, kur, kas un 
kam visvairāk ir vajadzīgs un kā 
pie tā vislabāk tikt. Un tad būs 
ozoli, mājas, uzņēmumi, māk-
slas darbi, ģimenes un viss cits, 
kas ir vajadzīgs labā valstī. tas, 
ko rada labi cilvēki. tāpēc esiet 
viedi un stipri, uzklausot citu 
piedāvātas vērtības; nav nekas 
slikts būt centīgam, mērenam, 
savaldīgam un laipnīgam, bet 
bez drosmes, uzņēmīguma un 
neatlaidības palaist jauniešus 
dzīves ceļos nebūtu gudri. Arī 
šīs sarunas ir tik piemērotas 
valsts dzimšanas dienas priekš-
vakaram.

Un vēl – tā vietā, lai stāstītu 
skolēniem, ka Latvija ir labākā 
valsts pasaulē, labāk vajag pa-
jautāt, kas, viņuprāt, Latvijā ir 
labs. Kas te ir tāds, kas patīk vi-
ņiem un dara labu citiem cilvē-
kiem, kādas iespējas te paveras, 
ar ko mēs izejam plašākā pa-
saulē? Lai atbildētu uz šiem jau-
tājumiem, ir jāpēta, jāsalīdzi-
na, jāpieredz un jāizjūt. jāzina, 
kas notiek citur un kas – pašu 
mājās; ko no citiem vēl varam 
mācīties un ko varam mācīt – 
sportā, zinātnē, sociālo jautāju-
mu risināšanā, mākslā utt. tad 
atbilde par to, kas labs ir Latvijā, 
būs paša atrasta un izvēlēta, ne 
iemācīta. Radīt iespējas izzināt, 
domāt un tad darīt būtu labākā 
dāvana, ko Latvijai var pasniegt 
tās pedagogi. Šogad un turpmā-
kajos gados.

Viesojoties Latvijā, Igaunijas 
prezidente Kersti Kaljulaida 
(Kersti Kaljulaid) mudināja ne-
aizmirst par nākotni. to pašu 
domu valstu simtgadnieču ne-
senās tikšanās laikā akcentēja 
arī somu, lietuviešu un igauņu 
kolēģi. Valsts simtgades svinī-
bas ir par nākotni, tāpēc pārska-
tiet scenārijus un sarunu tēmas, 
ļaujiet nākotnei ienākt domās 
un darbos! Kur gan vēl, ja ne 
skolā, tam notikt, jo tepat jau 
vien viņi – tā nākotne – ir. 

foto: no personiskā arhīva

„Esiet viedi un stipri, uzklausot citu piedāvātas vērtības; nav nekas 
slikts būt centīgam, mērenam, savaldīgam un laipnīgam, bet bez 
drosmes, uzņēmīguma un neatlaidības palaist jauniešus dzīves ceļos 
nebūtu gudri,” rosina Aija Tūna.

   aiJa Tūnaik

Runājot par 
savu valsti, 

vajag rūpīgi 
pieskatīt pašiem 
sevi un citam citu, 
lai neiekrītam 
propagandas 
pasākumos, bet 
mudinām domāt, 
kas kuram ir svarīgi.

Atrodiet tos, 
kuriem sastapt 

Latviju un tai noticēt 
pašlaik ir grūtāk, un 
sagatavojiet dāvanu 
viņiem – tāpēc, ka 
jums pašiem tas ir 
svarīgi.



Iešana pretī 
mūsu valsts 

dzimšanas dienai ir 
laiks pētīt, radīt un 
svinēt – savu dzīvi 
un savu valsti.



Igaunijā 
skolēni kopā 

ar arhitektiem veic 
skolu apkārtnes 
labiekārtošanu un 
mūsdienīgošanu; 
pie mums šur un tur 
notiek kas līdzīgs.
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Izstrādāts pieredzes krājums 
„Saliedēta skola – saliedēta sabiedrība” jauniebraucēju integrēšanai

Izglītības attīstības centrs (IAC) 
no 2016. gada 1. marta līdz 30. ok-
tobrim īstenoja projektu „Atbalsts 
izglītības iestādēm jauniebraucēju 
bērnu integrācijā un saliedētas sa-
biedrības veidošanā”. Projekta mēr-
ķis bija sekmēt etniskajā saskaņā 
un starpkultūru dialogā balstītas 
saliedētas sabiedrības veidošanos 
Rīgā, izglītības iestāžu administrā-
cijai un pedagogiem nodrošinot 
mācības par jauniebraucēju inte-
grācijas jautājumiem.

Projektā tika iesaistīti vairāk 
nekā 50 Rīgas izglītības iestāžu 
dažādu mācību priekšmetu sko-
lotāji un klašu audzinātāji. Pe-
dagogi strādā visos izglītojamo 
vecumposmos skolās ar latviešu 
un mazākumtautību izglītības 
programmām. Projektā pieda-
lījās skolotāji, kuriem ir atšķirī-
ga iepriekšējā pieredze darbā ar 
jauniebraucējiem.

Iesaistītie izglītības darbinie-
ki semināros apguva 24 stundu 
kursa „Atbalsts izglītības iestā-
dēm un pedagogiem iecietības 
un etniskās saskaņas veicinā-
šanā daudzkultūru sabiedrībā” 
programmu, kas ir veidota no 
trim moduļiem: „Daudzveidī-
ba sabiedrībā globālo notikumu 
kontekstā”, „Iecietības veicināša-
na un diskriminācijas novēršana 
kā integrācijas priekšnoteikumi” 
un „Atbalsts pedagogiem un ad-
ministrācijai jauniebraucēju ie-
kļaušanai”. Semināru starplaikos 
pedagogi aprobēja programmas 
materiālus klasēs, vēroja un ana-
lizēja skolēnu reakciju, apkopoja 
skolēnu izvērtējumu. Pedagogi 
semināros dalījās pieredzē gan 
par programmas īstenošanu iz-
glītības iestādēs, gan par savu 
iepriekšējo darbu ar jauniebrau-
cēju bērnu iekļaušanu skolā un 
sabiedrībā.

Diskusija par 
iegūtajām atziņām
19. oktobrī notika apaļā galda 

diskusija „Skolas loma iecietības 
un starpkultūru dialoga sekmē-
šanā”, kurā piedalījās pārstāves no 
IAC, Rīgas domes (RD) izglītības, 
kultūras un sporta departamenta 
(IKSD), Rīgas izglītības un infor-
matīvi metodiskā centra, Latvie-
šu valodas aģentūras, nevalstis-
kajām organizācijām (NVo) un 
skolām.

Diskusijas sākumā IAC vadītā-
ja Iveta Vērse atgādināja, ka cen-
tra speciālistu – projekta ekspertu 
Ingunas Irbītes un Dainas Zelme-
nes – izstrādātos materiālus praksē 
apguva 18 Rīgas izglītības iestādēs, 
kurās mācās jauniebraucēju bērni 
no Krievijas, Izraēlas, Lietuvas, 
Ķīnas, Lielbritānijas, Vācijas, Uk-
rainas, Baltkrievijas, ASV, Korejas, 
Īrijas, Irākas un Afganistānas.

I. Irbīte, IAC: Izstrādātās 

programmas mācībās un apro-
bācijā piedalījās audzēkņi un 
viņu skolotāji – no pirmskolas 
līdz vidusskolai. Ir īpašs prieks, 
ka iesaistījās ļoti dažādu mācību 
priekšmetu skolotāji, jo bija vēr-
tīgi uzzināt katra pieredzi.

Ļoti bieži skolotājs ir cilvēks 
orķestris, piemēram, arī biblio-
tekārs, mentors utt. Programmu 
apguva gan cilvēki bez pieredzes, 
gan ar ļoti plašu pieredzi – tādi, 
kuri ir saskārušies ar dažādiem 
jauniebraucējiem – bērniem, kuri 
nāk no ģimenēm ar uzturēšanās 
atļaujām, no reālu bēgļu ģime-
nēm, reemigrantu bērniem.

Galvenā atziņa, kura ir jāapzi-
nās visiem, – jauniebraucēji Rī-
gas izglītības iestādēs un klasēs ir 
realitāte. Liela pieredze, no kuras 
var mācīties, jau ir iegūta Rīgas 
10. un 15. vidusskolā, Zolitūdes 
ģimnāzijā.

Personīgi uzskatu, ka jaunie-
braucējs skolā un klasē ir laba 
iespēja skolai paskatīties spogu-
lī – kā iestādei un katram skolo-
tājam izmērīt savu tolerances un 
saskarsmes prasmju temperatū-
ru. Visu izšķir cilvēka personība, 
viņa optimisms un apņēmība, ka 
to izdarīt ir pa spēkam, tad viss 
notiek un ir labi sasniegumi.

Inese Ruļuka, skolotāja: Man 
bija iespēja piedalīties gan IAC, 
gan RD IKSD organizētajos kur-
sos. Lai gan tēma bija vienāda, 

pieeja atšķīrās. tas savā ziņā bija 
pat labi, jo radās iespēja salīdzi-
nāt un paņemt labāko. Spriežot 
pēc līdzšinējās pieredzes, IAC 
kursi ir saturiski vislabāk organi-
zētie. Lielākā daļa skolotāju vis-
biežāk jau zinām, kā ir pareizi, jo 
esam pieraduši vadīt procesu, bet 
izrādījās, ka ir vēl jaukāk, ja kāds 
vada tevi un ļauj iejusties skolēna 
realitātē. Esmu pieradusi risināt 
konkrētus jautājumus, un šajā 
gadījumā man tika iedota nepie-
ciešamā bāze. Izjutu, ka apmieri-
nāti ir arī citi kolēģi, jo metodika 
ir izcila – ļoti konkrēta, bagātīga 
un interesanta. Varējām iejusties 
reālajā darbībā, kas ir ļoti būtiski, 
patika, ka tika uzdoti mājasdarbi. 
Vislielākais prieks – ka ir izdots 
izglītojošs pieredzes materiāls 
„Saliedēta skola – saliedēta sa-
biedrība”. Ir gandarījums, ka tajā 
tika iekļautas arī mūsu atziņas, 
tādēļ jūtam, ka esam novērtēti un 
kļuvuši par līdzautoriem.

Lielākais bonuss, ko ieguvu 
kursos, – metodika, kā darboties 
klasē, protams, pieliekot klāt savu 
izdomu.

D. Zelmene, IAC: Manuprāt, 
viena no programmas veik- 
smēm – ka rosinājām diskusiju 
starp dalībniekiem un pēc tam 
lūdzām ar iegūto pieredzi dalīties. 
IAC mājaslapa ir ļoti labs resurss, 
kur konkrētos stāstus esam apko-
pojuši.

Gan skolēniem, gan pieauguša-
jiem piedāvājam variantus, kā at-
tīstīt starpkultūru kompetenci, kā 
dalībnieku pieredze var palīdzēt, 
piemēram, ko darīt skolas admi-
nistrācijai, ja jauniebraucējs ir jā-
uzņem skolā, ko skolotājam – ja 
klasē, kā strādāt ar ģimenēm. Ma-
nuprāt, noderīgi un izmantojami 
savā praksē ir bērnu no Krievijas 
un Ukrainas, kā arī reemigrējušo 
bērnu pieredzes stāsti. Atspoguļo-
tas ir gan cerības, gan bažas.

Irina Vasiļjeva, RD IKSD pro-
jektu un sabiedrības integrāci-
jas nodaļa: Arī mēs organizējam 
skolotāju mācības, bet fokuss ir 
migrācija un cilvēktiesības. Arī 
mēs plānojam izdot līdzīgu pub-
likāciju, tā ka viens otru lieliski 
varam papildināt. tas liecina, ka 
informācija ir nepieciešama un 
saturs ir aktuāls.

I. Vērse, IAC: Mūsu pieredze 
liecina, ka cilvēki savā profesio-
nālajā darbā izmanto to, ko paši 
reāli ir apguvuši programmu 
mācībās, jo teorētiskus aprakstus 
un darba lapas izmanto vien nie-
cīgs skaits. Aprobācijas laikā va-
rējām izprast, kas darbojas labi, 
bet kas – ne pārāk.

I. Ruļuka: Manuprāt, ļoti no-
derīgi ir ieteikumi arī skolas ad-
ministrācijai, ne tikai skolotājiem, 
jo svarīgi ir, kāds ir skolas mik-
roklimats: cik tas būs labvēlīgs, tik 
draudzīgas var veidoties attiecības. 
Kolēģus skolotājus varu vien aici-
nāt būt atvērtiem izaicinājumiem, 
būt erudītiem un nepārtraukti 
apgūt kaut ko jaunu. Ieslīgt rutīnā 
ir vieglāk, bet esam taču gaismas 
stari.

Eva Šķendere, NVo „Patvē-
rums „Drošā māja””: Secinu, ka 
kaut ko apgūt var, tikai darot, kā 
arī lasot jau izdotos materiālus un 
citu literatūru, kas ir brīnišķīgs 
resurss, par kuru nezina skolotāji, 
kuri paši nav aktīvi piedalījušies. 
Sabiedrībā ir diezgan atturīga at-
tieksme pret jauniebraucējiem kā 
tādiem, bet, manuprāt, kultūru un 
valodu daudzveidība būtu jāuz-
tver kā liels ieguvums. Pati esmu 
pārliecinājusies, ka gan mēs, gan 
jauniebraucēji viens no otra bai-
dāmies. Mērķis ir sasniegts, ja 
dzirdu atziņu – viņi ir tādi paši 
cilvēki kā mēs. Cilvēki baidās no 
visa nezināmā.

Ilona Roja, Radošās iniciatīvas 
centrs: Manuprāt, ja iemācās iz-
runāt kādu vārdu cilvēka dzimta-
jā valodā un tajā viņu uzrunā, tad 
jauniebraucējam radīsies pārliecī-
ba, ka par viņu ir patiesa interese.

D. Zelmene: Piekrītu, ka mik-
roklimats, atbalsts ir ļoti svarīgs, 
lai rastos piederības izjūta. Prie-

cājos, ja skolotāji apzinās, ka ir 
gaismas nesēji, jo tā jau ir izglī-
tības misija. Nedrīkst pateikt, ka 
tas uz mums neattiecas, un būt 
aizvērti.

Aija Sautiņa, skolotāja: Strādā-
ju sākumskolā un pēc šiem kur-
siem esmu sapratusi, ka pieaugu-
šajiem, vecākiem ir grūti kaut ko 
ieskaidrot, uz viņiem iedarboties. 
Ir jāsāk strādāt ar bērniem, lai 
radītu vidi, kurā arī jauniebrau-
cēju bērni justos labi. Izmanto-
jot kursos iegūtos materiālus un 
metodes, sapratu, ka bērni sāk 
aizdomāties par daudziem sva-
rīgiem jautājumiem, viņi aptver, 
ka visi nevar būt vienādi. Publi-
cētajā izdevumā atradu pat sava 
skolēna teikto, ka tagad viņam 
„rušinās doma pa galvu – viens 
par visiem, visi par vienu!” un 
tikai tad būs labi. „Visi kopā mēs 
varam būt stiprāki nekā viens.” 
Runājot par šiem jautājumiem, 
dažkārt ir ļoti grūti ietekmēt arī 
kolēģus skolotājus, tādēļ ir jāsāk 
ar pavisam maziem bērniem.

D. Zelmene: jau pirmskolā ir 
jāmāca pieņemt atšķirīgo.

Anita Pēterkopa, RD IKSD 
vispārējās izglītības skolu noda-
ļa: Mani uztrauc tas, ka vietējās 
sabiedrības bērnu vecāki nav to-
leranti un izprotoši, viņi ar savu 
attieksmi un pat spiedienu uz 
skolas administrāciju vēlas pa-
nākt, ka skolās neatrodas jaunie-
braucēju bērni. Lai saprastu un 
pieņemtu, manuprāt, jāizglīto ir 
sabiedrība kopumā.

I. Irbīte: Mums ir notikuši arī 
reģionālie semināri, kuros tika 
lūgti ierasties jauniebraucēju bēr-
ni ar ģimenēm. Guvām lieliskus 
piemērus, ka tādā veidā atklājas 
cilvēku talanti. Piemēram, kāda 
augstāko izglītību ieguvusi mam-
ma no Krievijas ir aizrāvusies ar 
prāta spēlēm un tagad tās organi-
zē arī vietējā skolā, vada fakulta-
tīvās nodarbības galda spēļu ap-
guvē. Pēc projekta un program-
mu apguves visbiežāk saņemam 
pateicības vārdus, ka esam palī-
dzējuši vienam otru iepazīt. 

Projekta noslēgumā dalībnie-
ku pieredze jauniebraucēju inte-
grēšanā tika apkopota un publi-
cēta elektroniskajā pieredzes krā-
jumā „Saliedēta skola – saliedēta 
sabiedrība”: http://www.iac.edu.
lv/assets/Uploads/Pieredzes_kra-
jums_Saliedeta_skola.pdf.

Projektu Nr. DIKS-16-405-lī 
līdzfinansēja RD IKSD sabiedrī-
bas integrācijas programmas ie-
tvaros.

    iLzE BRinkmanEik
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Ir pārdomāti jāsāk pāreja
uz mācībām ar sešu gadu vecumu

Biznesa augstskolas „turība” 
rektors un valdes priekšsēdētājs 
Aldis Baumanis, runājot par Iz-
glītības un zinātnes ministrijas 
ieceri sākt mācības skolā sešu 
gadu vecumā, norāda, ka viss 
nav tik vienkārši, kā izskatās. 
„Viss sākas no politikas, no mūsu 
ģeogrāfiskā novietojuma situāci-
jas. Valstis, kurās ir daudz dabas 
resursu, izdzīvos arī bez izglīto-
šanās. Bet, ja mēs kā nācija, kā 
tauta gribam ilgtermiņā pastā-
vēt, izglītība ir noteicošā. Latvi-
jas lielākā bagātība nav meži, bet 
gan cilvēka smadzenes. No šāda 
viedokļa izglītības sistēmai ir ne 
tikai mācīšanas un izglītošanas 
funkcija, bet izglītība ir arī ievē-
rojami dzelžaināks priekšno-
sacījums nācijas pastāvēšanai,” 
uzsver A. Baumanis.

Rektors analizē: mācību gadā 
ir 35 nedēļas, tajās ir ne tikai 
mācīšanās, bet arī eksāmenu 
sesijas, kuru laikā skolas darbs 
tiek organizēts citādi, un tas 
ir radikāli mazāk nekā vidēji 
pasaulē. „Ieskatoties Pasaules 
Bankas apkopotajā informāci-
jā par oficiālo pamatizglītības 
sākuma vecumu (Official en-

trance age to primary education 
(years) – http://data.worldbank.
org/indicator/SE.PRM.AGES), 
ir redzams, ka ar septiņiem ga-
diem skolā sāk iet bērni kardi-
nāli mazākā valstu skaitā nekā 
ar sešiem vai pieciem gadiem. 
Dati parāda, ka 2015. gadā 
170 valstīs skolas gaitas sākās 
ar piecu vai sešu, 36 – ar septi-
ņu gadu vecumu, turklāt laikā 
kopš 1970. gada ir izteikta ten-
dence samazināt pamatizglītī-
bas sākuma vecumu. Runājot 
par šo sākumposmu – mums 
skolēns ir jāizmāca vispārīgās 
izglītības sistēmā tā, lai viņš 
uz šo zināšanu bāzes var apgūt 
profesiju. Mūsdienās tehnolo-
ģijas attīstās, sabiedriskā dzīve 
kļūst sarežģītāka, ātrums, kādā 
cilvēks apgūst informāciju pēc 
būtības, ir galīgs. Vai nu mēs 
liekam gadus klāt – un cilvēks 

arvien vecāks sāk apgūt pro-
fesiju, vai arī viņam mācības 
ir jāsāk agrākā vecumā. Mēs, 
protams, varam pastāvēt uz to, 
ka mācības sāksim vēlāk, mā-
cīsimies savu īso mācību gadu 
un tik un tā būsim gudrākie 
pasaulē, taču pasaule jau tāpēc 
nestāvēs uz vietas, tā turpinās 
attīstīties,” viņš uzskata.

A. Baumanis iezīmē vēl vie-
nu tendenci, proti, tagadējo pie-
augušo bērnībā informācija ne 
tuvu nenāca virsū tādā ātrumā 
kā tagad bērniem 3–4 gadu ve-
cumā. Viņš norāda: „Šādā situā-
cijā bērns adaptējas, attīstās un 
ir spiests ātrāk sākt domāt. Bet 
vēl ir tendence, ka notiek bērnu 
diferenciācija, jo ir bērni, kam 
šie informatīvie resursi ir pie-
ejami – un viņi attīstās citādi –, 
un ir tādi, kam nav, un viņi at-
tīstās citādi. No šāda viedokļa 
raugoties, pedagoģiski ir vieg-
lāk ar bērniem strādāt, ja viņi 
agrāk uzsāk formālo izglītību. 
No otras puses, tas nav nemaz 
tik viegli. Paejot gadiem, notiek 
otrs process, un zināšanu līme-
nis dabiski izlīdzinās.”

Pāreja uz izglītību ar sešu 
gadu vecumu, norāda A. Bau-
manis, ir objektīva gan no glo-
balizācijas, gan no sociāli eko-
nomiskā, attīstības, informācijas 
apjoma aspekta. Vissliktākais, 
ko tagad var izdarīt, ir sabojāt 
labu ideju, īstenojot to nepārdo-
māti. Ir jāizdomā, kā to gudri un 
kvalitatīvi realizēt. „Esmu pār-
liecināts, ka process pēc būtības 
ir jāsāk, taču ir jārēķinās ar ve-
cuma attīstības īpatnībām, pie-
mēram, 15 gadus vecs jaunietis 
no sešpadsmitgadnieka būtiski 
neatšķiras, bet piecgadnieks no 
sešgadnieka gan. Starp diviem 
piecgadniekiem atšķirības būs 
objektīvas, tās kompetenti spēj 
izvērtēt psihologi un mediķi. 
Mazajās klasēs redzu divus ri-
sinājumus, kas pasaules praksē 
jau ir pārbaudīti, un tie abi ir 
dārgi, lauku reģionos pat salī-
dzinoši grūti realizējami mazā 
iedzīvotāju blīvuma dēļ. Pir-
mais risinājums – izlīdzinošā 
klase, jo nereti bērna emocio-
nālais diskomforts bremzē viņa 
intelektuālo attīstību. tās ir 
nianses, kas ir jāredz un jāievē-
ro. otra iespēja ir somu piere-
dze – skolotāja asistents. Abos 
gadījumos visiem cilvēkiem, kas 
ar šā vecuma bērniem strādā, ir 
jābūt ļoti labi sagatavotiem. tā 
ir skolotāju izglītība,” darāmo 
ieskicē A. Baumanis.

Rēķinoties ar to, ka katru 
mācību gadu ir aptuveni 20 000 
pirmklasnieku, ir jāsaprot, ka 
labākajā gadījumā varēs nokom-
plektēt vidēju klasi ar 20 bēr-
niem. „Vai patlaban mums ir 
1000 skolotāju, kuri nevis paši 

domā, ka ir sagatavoti, bet pa-
tiešām ir sagatavoti strādāt ar 
šo bērnu kontingentu? Vai kaut 
vienā no pašreizējām augstākās 
izglītības studiju programmām 
vispār māca, kā strādāt ar seš-
gadīgajiem bērniem skolā?” 
vaicā A. Baumanis, piebilstot, 
ka tomēr nevajag arī jaunu ve-
losipēdu izgudrot. Pasaulē ir 
140 valstu, kas strādā šādā re-
žīmā, un ir vērts papētīt viņu 
pieredzi. Piemēram, kāpēc Slo-
vēnijā mainīja obligāto pamat-
izglītības uzsākšanas vecumu 
no septiņiem uz sešiem gadiem; 
kāpēc Dienvidāfrika pārgāja no 
sešiem uz septiņiem gadiem; 
kāpēc Lielbritānijā skološanos 
sāk ar piecu, bet ASV – ar sešu 
gadu vecumu?

„Es domāju, ka vispirms ir jā-
izstrādā mācību metodika, tikai 
tad var sagatavot jaunos peda-
gogus. Un ar skolotāja asistentu 
es nedomāju slikti izglītotu sko-
lotāju. Skolotāja asistentam ir 
pilnīgi cita funkcija – viņš strā-
dā individuāli un ar citām me-
todēm,” uzsver A. Baumanis.

„Vēl – par saimniecisko pusi. 
Šis brīdis pārejai uz sešiem ga-
diem, manuprāt, ir ļoti piemē-
rots – demogrāfiskās bedres dēļ 
virknei skolu ir brīvas telpas, 
protams, viss ir jāpiemēro seš-
gadnieku vajadzībām.”

Rektors atgādina – tobrīd, 
kad bija mēģinājums pāriet uz 
sešgadnieku mācīšanu, 1986., 
1987. gadā, daudz kas bija iz-
domāts, daudz kas nebija izdo-
māts, bet paralēli tam, ievērojot 
faktu, ka tie ir sešgadīgi bērni, 
fiziologi bija secinājuši, ka vi-
ņiem ir jāguļ pusdienlaiks. to 
atkal vajadzētu pārskatīt un 
profesionāli argumentēt. tā nav 
ministrijas, bet profesionāļu 
kompetence, un viņiem par to ir 
jāuzņemas atbildība.

„taču, pirms vispār risi-
nāt jautājumu par sešgadnieku 
mācīšanu skolā, ir jāaprēķina 
finansējums. Patlaban pirms-
skolas izglītība atkarībā no 
konkrētās iestādes ir no 1,5 vai 
2 līdz 6 gadiem. tātad no šī 
bērnu kopuma apmēram tre-

šā daļa tiks pārcelta uz skolu. 
Kas notiks ar skolotājiem, kuri 
strādā ar šiem bērniem? teo-
rētiski pedagogu, lai viņš kļūtu 
par sākumskolas skolotāju, jau 
ar aprēķinu var mācīt darbam 
ar sešgadniekiem kā skolēniem. 
Un labāk arī būtu, ja viņš jau būtu 
pieradis strādāt ar sešgadniekiem. 
tas būs lētāk, ātrāk un efektīvāk 
nekā mācīt cilvēkus no malas. tā-
tad ir nepieciešama pedagoģiskā 
programma skolotāju sagatavoša-
nai, un uz to, kādai tai ir jābūt un 
cik ilgi mācībām ir jānotiek, var 
atbildēt tikai profesionāļi. tad, 
kad ir atbildēts uz šo jautājumu, 
tad var runāt ar skolas personā-
lu un stāstīt – ar 2020. gadu jūs 
gaida šāds darbs, un izlemiet, kā 
rīkosieties.

finansiāli mums ir ļoti laba 
situācija, un paldies politiķiem, 
kas nopūlējās Latviju iedabūt 
Ekonomiskās sadarbības un at-
tīstības organizācijā (ESAo). tur 
ir skaidri redzams, ka finansē-
jums izglītībai ir pilnīgi pietie-
kams. Pēc ESAo datiem, mums 
izglītībai ir paredzēti 1,4 % no 
IKP, bet atpaliek finansējums vis-
pārīgajā izglītībā 1.–12. klasei. 
Dārgais skolu tīkls ir neekono-
misks. Skolotāju algu reforma 
ļauj ietaupīt minimāli. Vispārīga-
jai izglītībai paredzētais budžets 
ir jāpalielina apmēram par 20 %. 
Mehāniski finansējumu no pirm-
skolas uz sākumskolu nevarēs 
pārlikt, tomēr, racionāli domājot, 
izdarīt to var. Un vispirms ir jā-
sakārto sākumskolu tīkls, īpaši 
Rīgā (un jārēķinās ar Pierīgu). 
Lai gan finansējums izglītības 
sistēmā Latvijā visu laiku pieaug, 
ir jautājums, vai pieaug arī izglī-
tības efektivitāte,” savus apsvēru-
mus izklāsta A. Baumanis. 

    daiga kļanskaik

Ja mēs kā 
nācija, kā tauta 

gribam ilgtermiņā 
pastāvēt, izglītība ir 
noteicošā. Latvijas 
lielākā bagātība 
nav meži, bet gan 
cilvēka smadzenes. 
No šāda viedokļa 
izglītības sistēmai ir 
ne tikai mācīšanas 
un izglītošanas 
funkcija, bet izglītība 
ir arī ievērojami 
dzelžaināks 
priekšnosacījums 
nācijas pastāvēšanai.



Vai patlaban 
mums ir 

1000 skolotāju, kuri 
nevis paši domā, 
ka ir sagatavoti, 
bet patiešām ir 
sagatavoti strādāt 
ar šo bērnu 
kontingentu?



Vispirms ir 
jāizstrādā 

mācību metodika, 
tikai tad var 
sagatavot jaunos 
pedagogus.
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„Lai gan finansējums izglītības sistēmā Latvijā visu laiku pieaug, 
ir jautājums, vai pieaug arī izglītības efektivitāte,” retoriski vaicā 
biznesa augstskolas „Turība” rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis 
baumanis.
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„Rīgas skolēnu pils” meiteņu 
kamerkora „tonika” mākslinieciskā 
vadītāja un diriģente

30. oktobrī bērnu un jauniešu 
centra „Rīgas skolēnu pils” meite-
ņu kamerkoris „tonika” ar krāšņu 
koncertu „Ceļš, kas sauc” svinēs 
savu 50 gadu jubileju.

Koncerta pirmajā daļā skanēs 
Ērika Ešenvalda, Selgas Mences, 
oļģerta Grāvīša, Lauras jēkabso-
nes, Raita Grigaļa, Renāra Kaupe-
ra un jāņa Aišpura mūzika. Kon-
certa otrā daļa tiks veltīta šāgada 
jubilāra Imanta Kalniņa mūzikai, 
kas „tonikas” repertuārā ir kopš 
20. gadsimta 70. gadiem. Koncertā 
piedalīsies mūziķi, kas ir sadarbo-
jušies ar kori pēdējos gados: dzies-
minieks Goran Gora, dziedātāji 
Mārtiņš Ruskis, Uģis Roze, Zanda 
Mališeva, Zane Goiževska, pianisti 
Mārtiņš Zilberts un Māris Vitkus, 
sitaminstrumentu virtuozs Mār-
tiņš Miļevskis, basģitārists Pēteris 
Liepiņš, ģitārists jānis Kalniņš un 
flautists Andis Klučnieks. Koncer-
tā piedalīsies visas pašreizējās kora 
grupas – dziedātājas 6–26 gadu 
vecumā, kā arī „tonikas” skolotāju 
ansamblis un absolventu koris.

Ceļš, kas liek kvēlot, 
tiekties līdz galotnēm
Imants Ziedonis saka: „Visa dzī-

ve ir ceļš.” „tonikas” dzīve ir dzies-
mas ceļš, mīlestības ceļš, uzdroši-
nāšanās ceļš, radīšanas ceļš, sirds 
ceļš. Ceļš, kas liek kvēlot, tiekties 
līdz galotnēm, skriet līdz pat ap-
vārsnim, pat tad, kad ir nogurums, 
ikdienas steiga vai 21. gadsimtam 
zīmīgais laika trūkums. Šis ceļš 
vienmēr sauc un liek iet uz priek-
šu, pat ja nav saskatāms, kurp tas 
ved, jo katra dziedātāja zina, ka 
pat nezināmajā radīs jaunus profe-
sionālus izaicinājumus, emocijām 
bagātus muzikālus piedzīvojumus 
un to unikālo atmosfēru, kas ir ie-
gūstama, vien ejot šo ceļu.

Sagaidot jubileju, kopīgi ar 
dziedātājām esam ieskatījušies 
arī vēstures avotos, sagatavojuši 
izstādi un gaidām savas bijušās 
dziedātājas jeb vecmeitas, kā vi-
ņas mīļi sauca „tonikas” dibinā-
tājs diriģents Daumants Kaktiņš 
(1929–2004). Man bija tā laime 
un gods sadarboties un sarunāties 
ar D. Kaktiņu, smelties no viņa 
pieredzi – kaut gan savas diriģen-
ta gaitas „tonikā” viņš bija beidzis 
1998. gadā, viņš bija biežs viesis 
skolēnu pilī. tieši no D. Kaktiņa 
mācījos uzticēties meitenēm un 
reizē būt arī prasīga skolotāja, kā 
arī to, ka 30. oktobrī vienmēr ir jā-
svin kora dzimšanas diena. Spilgti 
atceros D. Kaktiņa teikto: „ja jums 
atradīsies laiks, arī man atradīsies 
laiks darbam.” Daudz pārdomu ir 
raisījies par skolotāja personības 
nozīmīgumu šajā darbā, arī par 
interešu izglītību kopumā – cik tā 
ir saudzējama un kopjama vērtī-

ba, ko tā spēj dot bērniem un jau-
niešiem. Varbūt kādam šķiet, ka 
tas jau ir tikai koris, kur padzied, 
bet retais ikdienā aizdomājas, ka, 
dziedot korī, mēs bagātinām savas 
dvēseles, emocionālo pasauli, ka 
iemācāmies prasmes, kas node-
rēs visai turpmākajai dzīvei. Mēs 
iemācāmies plānot laiku, izvirzīt 
prioritātes, ieklausīties sevī, sa-
dzirdēt citus. Mācāmies darboties 
kolektīvā, savstarpēji uzticēties un 
viena ar otru rēķināties, diskutēt 
un pieņemt lēmumus. Mēs mācā-
mies dot un pateikties.

Un arī es vēlos pateikties: sa-
viem audzēkņiem, pašreizējām 
kolēģēm skolotājām Lailai Linejai, 
Annijai Stradiņai, Annai Berklā-
vai, bijušajām kolēģēm Marikai 
Austrumai, Ingrīdai Liberei, Ilzei 
Kūlei, Zintai filipovičai, Ingrīdai 
Balodei-Augstkalnei, Lailai Kras-
tiņai, Kristīnei Geidmanei, Z. Ma-
liševai un „Rīgas skolēnu pils” par 
iespēju iet šo ceļu, kas sauc.

No ansambļa 
līdz kamerkorim
Bijusī kora audzēkne Ieva 

Sproģe ir apkopojusi kora vēstu-
ri. Lūk, ko tā vēsta! Kamerkoris 
„tonika” savulaik ir dibināts kā 
ansamblis. tā sākotne ir meklēja-
ma 1966. gada rudenī, kad „Rīgas 
skolēnu pils” tautas deju ansamblis 
„Uguntiņa”, dodoties kārtējā kon-
certbraucienā pa Latviju, lūdz di-
riģentu D. Kaktiņu ar nelielu kora 
„Rīga” dziedātāju sastāvu ekspe-
rimenta kārtā kuplināt koncertu, 
aizpildot dejotāju pārģērbšanās 
pauzes. Par brīnumu, uzstāšanās 
astoņu dziedātāju sastāvā izdodas 
necerēti labi, turklāt, kā D. Kak-
tiņš vēlāk smejot atzīst, tik neliels 
sastāvs ir ļoti parocīgs transpor-
tēšanai. Notiek vēl pāris koncer-
tu, un dzimst ideja par ansambļa 
dibināšanu. Pašas dalībnieces to 
nosauc par „toniku”. tonika ir 
katras gammas pamats, kas nosa-
ka tās krāsu, turklāt pirmā, trešā 
un piektā pakāpe ir noturīga.

Noturīga ir arī ansambļa „to-
nika” kvalitāte. jau pirmsākumos, 
60. gadu vidū, ansambļa māksli-
nieciskais līmenis ir augsts. 

Par to liecina gan 1968. gadā 
iegūtā 1. vieta Starptautiskajā bēr-
nu festivālā „Baltijas jūra – mie-
ra jūra”, gan arī izcīnītās tiesības 
piedalīties slavenajā PSRS pio-
nieru nometnē „Arteks”. 70. gadi 
ir posms, kad veidojas „tonikas” 
seja un tiek iekarota stabila vieta 
citu Latvijas muzikālo kolektīvu 
vidū. Nozīmīgākie dekādes sasnie-
gumi ir 1971. gadā Vissavienības 
skatē Maskavā iegūtais I pakāpes 
diploms, kā arī uzvara 1979. gada 
Latvijas televīzijas rīkotajā vokā-
lajā konkursā „Ko tu proti?”. Šim 
konkursam nākamajos gados ir 
liela nozīme ansambļa „tonika” 
pazīstamības veicināšanā. 70. gadi 
noteikti ir pieminami arī kā I. Kal-
niņa ēras sākums. 

8 interešu izglītība

Ceļš, kas sauc
   inga Cimiņaik

foto: no kora arhīva

Ansamblis 1971. gadā.

foto: no kora arhīva

Koris kopā ar diriģentu Daumantu Kaktiņu 1990. gada XX Vispārējos latviešu dziesmu un deju 
svētkos, kur tika iegūts I pakāpes diploms.

turpinājums 9. lpp.
foto: no kora arhīva

Koris ar diriģenti Kristīni Jaunalksni 90. gados.
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Vēlīnajos 70. gados ar I. Kalni-
ņa mūziku un romantikas pieska-
ņu, kas tik ļoti piestāv padsmit-
niecēm, tiek iestudēti teatralizēti 
koncertuzvedumi. Īpaši iemīļo-
tas pašu dziedātāju vidū ir viņa 
dziesmas „Kur tu biji, pasaulīt?” 
no rokoperas „Ei, jūs tur!”, „Hai-
zivs songs” no izrādes „Princis un 
ubaga zēns” un „Dziesma, ar ko 
tu sācies?”, kas vēlāk pārtop par 
kora himnu.

Iestāšanās kolektīvā notiek 
konkursa kārtībā, bieža ir sastāvu 
maiņa, taču D. Kaktiņš ar stingrī-
bu, mērķtiecību un regulāru darbu 
panāk, ka līmenis pamazām tuvo-
jas profesionāla ansambļa līme-
nim. Ar koncertiem tiek apceļota 
visa Padomju Savienība un Vācijas 
Demokrātiskā Republika, aktīvi 
tiek koncertēts arī Latvijā.

80. gadi ir ļoti interesants 
posms „tonikas” vēsturē, jo šajā 
laikā paralēli pastāv gan ansam-
blis, gan koris „tonika”. Koris tiek 
dibināts, D. Kaktiņam pakļaujoties 
dziedātāju vēlmei piedalīties dzies-
mu svētkos. jaundibinātais koris 
uzreiz gūst izcilus panākumus – 
divas reizes pēc kārtas (1980. un 
1985. gadā) iegūst 1. vietu Latvi-
jas dziesmu svētku skatēs. Para-
lēli šiem panākumiem ansamblis 
līdz pat 1989. gadam turpina savu 
triumfa gājienu Latvijas televīzijas, 
LPSR Izglītības ministrijas, Latvi-
jas Padomju komponistu savienī-
bas un Rīgas pionieru pils orga-
nizētajā muzikālajā tV konkursā 
„Ko tu proti?”. Pateicoties šā kon-
kursa popularitātei, kolektīvs kļūst 
plaši pazīstams.

80. gadi nenoliedzami ir laiks, 
kad „tonikas” repertuārā ienāk 
daļa lielo klasikas komponistu 
kormūzikas darbu. Kaut gan pa-
ralēli populārajai mūzikai klasika 
vienmēr ieņem nozīmīgu vietu 
kora (ansambļa) repertuārā, pie-
mēram, romantisma skaņdarbu 
izpildīšana, kam ir nepieciešams 
liels sastāvs, līdz tam laikam nav 
iespējama. No klasiķiem „tonikā” 
īpaši daudz tiek dziedāts johans 
Sebastians Bahs, jozefs Haidns un 
Volfgangs Amadejs Mocarts. 

Ir interesanti, ka „tonika” daudz 
izpilda arī instrumentālos skaņ-
darbus, kas tiek pārlikti balsij.

Mājas izjūta, labestība un 
atvērtība trakām idejām
Grandiozas pārmaiņas „toni-

kā”, kas oficiāli ir kļuvusi par kori, 
sākas 90. gados. Mainās ne tikai 
politiskā un ekonomiskā situācija 
valstī. Pamazām tuvojas arī diri-
ģenta nomaiņas laiks – beidzas 
D. Kaktiņa laikmets, un viņa dar-
bu pārņem Kristīne jaunalksne. 
jaunajos apstākļos rodas jaunas 
iespējas, piemēram, iespēja brīvi 
doties uz Rietumiem, kā arī izdot 
savu kompaktdisku; tas tiek pa-
veikts 1999. gadā. Sākas drudžains 
ceļojumu un konkursu posms: 
Spānija, francija, Itālija, Ziemeļ-
valstis un Vācija.

No 90. gados gūtajiem panāku-
miem noteikti ir jāpiemin 3. vie-
ta koru konkursā tolosā Spānijā 
1994. gadā, 1. vieta un Grand Prix 

Starptautiskajā koru konkursā 
Salo Itālijā 1998. gadā, II pakāpes 
diploms un diriģenta balva Starp-
tautiskajā kamerkoru konkursā 
Marktoberdorfā Vācijā, kā arī pie-
dalīšanās Eiropas kantātes projek-
tos 1999. gada sezonā.

90. gados koris atrodas laik-
meta griežos, kad ir jāpārskata 
līdzšinējā darbība un jāatrod 
jauna specifika, arī jaunajai diri-
ģentei ir jāmeklē savs ceļš. Visam 
pāri valda vēlme sevi apliecināt 
pasaulei. 2000. gads „tonikas” 
dzīvē ir liktenīgs. Atkal notiek 
diriģentu nomaiņa, pavisam īsu 
laiku par kora diriģenti strādā 
M. Austruma. Kopš 2001. gada 
kora mākslinieciskā vadītāja ir 
Inga Cimiņa. tas ir jaunas ēras 
sākums „tonikas” vēsturē.

Blakus kora pamatvērtībām, 
kas ir mūzikas mīlestība un augsts 
muzikālais līmenis, kora dzīvē 
ienāk daudz kas jauns. Viens no 
galvenajiem aspektiem ir būtiska 
programmu dažādošana – līdz 
pat piecām atšķirīgām koncert-
programmām sezonas laikā, to 
vidū ne tikai garīgās, klasiskās un 
latviešu mūzikas programmas, 
bet arī populāras ārzemju estrā-
des un džeza mūzikas aranžēju-
mi. turklāt katrs koncerts tiek 
veidots kā unikāla vienība, kurā 
nereti arī skaņdarbu secīgumam 
ir nozīmīga loma koncerta idejas 
un vadmotīva atklāšanā.

Pašlaik „tonika” aktīvi pieda-
lās koru konkursos un festivālos 
gan ārzemēs, gan Latvijā un gūst 
lieliskus rezultātus. Pie pēdējo 
gadu sasniegumiem ir minami 
zelta diploms un uzvara sievie-

šu koru kategorijā un īpašā balva 
par labāko obligātās dziesmas in-
terpretāciju Starptautiskajā koru 
konkursā „Venezia in Musica”, 
dalība XXV Vispārējo latviešu 
dziesmu svētku koru karu finālā 
2013. gadā, zelta medaļa Pasaules 
koru olimpiādē 2014. gadā, zelta 
diploms Starptautiskajā koru kon-
kursā Bratislavā 2015. gadā.

„tonika” ar savu dziedāt prasmi 
turpina iepriecināt klausītājus ne 
tikai ārzemēs, bet arī mājās, Lat-
vijā. Īpaša jauna tradīcija ir kora 
vasaras nometnes, kas katru gadu 
notiek citā pilsētā. tiesa, pēdējos 
sešos gados vasaras nometnes no-
tiek Valdemārpils vidusskolā, kur 

kori kā labu draugu sagaida skolas 
direktors Andris Dzenis un viņa 
lieliskais un atsaucīgais kolektīvs. 
Nometnēs „tonikas” meitenes var 
sevi apliecināt visdažādākajās jo-
mās – dziedāšanā, dejošanā, spor-
tā, zīmēšanā un veidošanā, turklāt 
nometne sniedz lielisku iespēju 
mācīties sadzīvot un labāk iepazīt 
vienai otru. Īpaši aizraujoša dziedā-
tājām ir muzikālo izrāžu iestudēša-
na – tajās tiek gan dziedāts, gan 
spēlēts. Par jaunu tradīciju ir kļu-
vusi dejošana, koncertos iekļaujot 
arī atsevišķus deju numurus. Par to 
ir jāpateicas skolotājai Inetai Bēr-
ziņai un arī viņas audzēknēm un 
kora dziedātājām Ilzei Neimanei 
un Laurai Pavilonei. Kopā korim ir 
radītas vairāk nekā 30 dejas.

„toniku” raksturo mājas izjūta, 
vienkāršība, labestība un atvērtība 
trakām idejām arī kora 50. sezonā.

„Tonikas” 
dziedātājas par kori
Ilze Neimane (11. sezona): 

„„tonika” ir manas dzīves lielākais 
piedzīvojums. tā ir kā pasakaina 
grāmata, kuru vienkārši gribas 
lasīt mūžīgi. „tonikā” es uzaugu. 
Koris bijusi mana dziednīca grū-
tos un svētnīca laimes brīžos. tā 
devusi visīpašākos draugus. „toni-
ka” atvērusi man durvis uz pasauli, 
bet vissvarīgākais – te es sapratu, 
kas es esmu un kas es vēlos būt. Es 
esmu es, jo esmu bijusi te – „toni-
kā”. to nevar vārdos aprakstīt, to 
var tikai izdziedāt.”

Kristīne Sama (1. sezona): „Ie-
rados pavisam bailīga, nedroša – 
vai mani pieņems un vai tas bija 
labs lēmums, taču, šim mazajam 
laika sprīdim ejot, saprotu, ka šis 
lēmums ierasties uz „toniku” ir 
labākais, kas ar mani ir noticis 
pēdējā laikā. „tonika” ir vieta, kur 
vari aizmirst dienas steigu, sirsnīgi 
un līdz asarām izsmieties, un gal-
venais – šeit mājo mīlestība pret 
apkārtējiem un mūziku.”

Rūta Vigule (3. sezona): „Būt 
daļai no „tonikas” nozīmē būt 
daļai no skaistā un radošā, būt 
piederīgai un uzdrīkstēties izspēlēt 

vispārdrošākās idejas.”
Egija Ungure: „„tonika” ir 

vieta, kur kopīgiem spēkiem var 
paveikt visu. Šī ir 3. sezona, kopš 
esmu šeit. Kad visas kopā esam 
uz skatuves, tā ir izjūta, ko citur 
nespēju iegūt. Izjūta, ka tas ir pats 
labākais, ko mūzikas pasaule var 
sniegt, – mirdzošas acis, bezgalīgi 
smaidi un silta sirds.”

Zane Ozola: „Šajā korī esmu 
pavadījusi lielāko daļu savas dzī-
ves. Šis nav tikai koris, tas ir dzī-
vesveids, tā ir ģimene un draugi. 
Šeit es varu pozitīvi uzlādēties, iz-
just kolektīva kopību, smieties līdz 
asarām un raudāt, bet ne aiz bē-
dām – aiz mīlestības par paveikto, 

par mūsu panākumiem un par to, 
ka šo visu skaisto esam izdarījušas 
mēs visas kopā. Mēs esam kā viens 
vesels. Mēs ar mīlestību un prieku 
dziedam, braucam ceļojumos un 
izbaudām laiku kopā. Un es esmu 
patiesi laimīga, ka pirms desmit 
gadiem nonācu tieši šajā korī.”

Ella Bērziņa: „Šī ir mana 1. se-
zona, bet jau šajā īsajā laika posmā 
esmu jutusies kā daļa no kora ģi-
menes. Sākot jau ar pirmo tikšanās 
dienu, mani iesaistīja kora dzīvē, 
kurā valda izteikts pozitīvisms, 
draudzīgums un muzikāla gaisot-
ne. „tonika” man ne tikai palīdz 
attīstīties muzikāli, bet arī kā 
personībai.” 

Varbūt kādam 
šķiet, ka tas 

jau ir tikai koris, kur 
padzied, bet retais 
ikdienā aizdomājas, 
ka, dziedot korī, 
mēs bagātinām 
savas dvēseles, 
emocionālo pasauli, 
ka iemācāmies 
prasmes, kas 
noderēs visai 
turpmākajai dzīvei.



“CE Š, KAS SAUC...”“CE Š, KAS SAUC...”

turpinājums no 8. lpp.

foto: no kora arhīva

Pēc Pasaules koru olimpiādes konkursa „Tonika” ar diriģenti Ingu Cimiņu pie Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas.
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19. oktobrī Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmi-
jas (RPIVA) organizētā diskusija 
„Sešgadīgais bērns skolā: problē-
mas un risinājumi” ritēja spraigi, 
daloties pārdomātos viedokļos, 
tomēr bez kopīga redzējuma par 
to, kura ir risināmā problēma.

Diskusijas gaitā runātāji norādīja 
uz vairākiem atšķirīgiem jautāju-
mu lokiem, kas ir jāaktualizē un 
jārisina bērnu izglītošanā. RPIVA 
runātāji norādīja uz to, ka bērns 
var un grib mācīties, tāpēc izpē-
tes centrā ir jāliek nevis bērns, bet 
mācību vide, materiālais nodroši-
nājums un skolotāju profesionālā 
kompetence. Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) pārstāve aicināja 
izpētes centrā tomēr likt nevis mā-
cību vides trūkumus un skolotāju 
nekompetenci, bet bērna ieguvu-
mus no skolas gaitu uzsākšanas 
sešu gadu vecumā. Valsts izglītības 
satura centra (VISC) pārstāve vēr-
sa uzmanību uz nepieciešamību 
mainīt pašreizējo modeli, kā tiek 
domāts par mācīšanās veidu. Sa-
vukārt veselības nozares pārstāvji 
ar pētījumiem pamatoja viedokli, 
ka būtiskākais ir izvērtēt bērna fi-
zisko briedumu, smadzeņu dar-
bības īpatnības zēniem un meite-
nēm, kā arī mācību vidi, kas jau 
patlaban bērniem, kuri mācās sko-
lā sešu vai septiņu gadu vecumā, 
nav piemērota. turpmāko disku-
siju nepieciešamību apliecināja arī 
izglītības darbinieku arodbiedrību 
viedoklis, ka lēmums par bērna 
skolas gaitu uzsākšanas vecumu 
ir jāpieņem vecākiem sadarbībā ar 
ģimenes ārstiem. tomēr vai vecāki 
ir kompetenti izvērtēt bērna gata-
vību skolas videi? ja pārejam uz 
kompetenču izglītību, mācību vide 
varētu mainīties, bet stereotipi par 
skolu – palikt.

Daina Voita, 
Dr. biol., RPIVA rektore: 
Šai diskusijai ir būtiska nozī-

me, jo pārrunājamie temati nav 
vienas dienas jautājumi – tie skar 
mūsu visu nākotni.

Izglītības pētījumos parādās 
dažādi viedokļi par vecumu, kurā 
uzsākt formālo izglītību. Piemē-
ram, ir pētnieki,1 kuri ir secinā-
juši, ka mācību uzsākšana agrāk 
par septiņu gadu vecumu ir pat 
bīstama – bērnos parādās trauk-
sme, uzvedības, mācīšanās trau-
cējumi, uzmanības deficīts. Līdz 
septiņiem gadiem bērna attīstī-
bu nodrošina spēles un rotaļas, 
nevis formālā izglītības sistēma.2 
Valstis, kurās formālā izglītība 
sākas vēlāk, – Zviedrija, Somija, 
Dānija – uzrāda augstāku sabied-
rības izglītības līmeni pretēji Liel-
britānijai, Kanādai un ASV. Citi 
pētījumi parāda, ka formālais 
izglītības uzsākšanas vecums nav 

izšķirīgs.3 Izglītības pētnieki no-
rāda arī uz ārkārtīgi būtiskajiem 
sociāli ekonomiskajiem apstāk-
ļiem, kādos bērns mācās.4 taču 
Latvijā šādi pētījumi nav veikti. 
Pasaulē izglītības pētnieki ir se-
cinājuši, ka jautājums pēc būtības 
būtu jāskata šādi: nevis vai bērns 
ir gatavs mācīties, bet ko viņš 
spēj iemācīties.5 Un problēma ir 
jādefinē šādi: nevis bērni nav ga-
tavi skolai, bet skolas nav gatavas 
bērniem.6 Es izvirzītu šos jautā-
jumus Latvijai kopumā, domājot 
par mūsu visu nākotni.

Ineta Īvāne, 
IZM Izglītības departamenta 
direktora vietniece vispārējās 
izglītības jomā: 
Sarunas par sešgadnieku skolā 

ir notikušas vairāku ciklu un gadu 
garumā. jau 2009. gada 29. sep-
tembrī IZM piedāvāja grozīt Vis-
pārējās izglītības likumu, un Mi-
nistru kabinets to atbalstīja, taču 
viss apstājās Saeimā. 2010. gadā 
VISC īstenoja pilotprojektu par se-
šus gadus vecu bērnu izglītošanu, 
sākot ar 1. klasi. 2013. gadā, atsau-
coties toreizējā Valsts prezidenta 
Andra Bērziņa aicinājumam, IZM 
darba grupa ar profesionāļiem un 
dažādu izglītībā iesaistīto plašu 
pārstāvniecību izveidoja ziņoju-
mu, ko darīt, lai jaunieši vidussko-
lu beigtu ātrāk, nevis 19 un 20 gadu 
vecumā. tas, protams, skāra arī iz-
glītības uzsākšanas vecumu – sākt 
ar sešiem vai septiņiem gadiem. 
tagad pieteikums ir izskanējis 
saistībā ar citām būtiskām izmai-
ņām mācību saturā – kompeten-
ču pieejā balstīta izglītības satura 
izveidi, aprobāciju un īstenošanu 
ar 2018. gada 1. septembri. tāpēc 
izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis šovasar pietei-
ca šo sarunas tēmu, saprotot, ka 
tā nebūs viegla. Es personīgi un 
arī no IZM puses no diskusijas 
sagaidītu to, ka mēs necentrētos 

uz seku apspriešanu – ka skolas 
vai skolotāji nav gatavi strādāt ar 
sešus gadus veciem bērniem, bet 
vairāk centrētos uz bērna iegu-
vumiem un iespējām, ja viņš se-
šos gados uzsāk pamatizglītību. 
ja mēs centrējamies uz sekām, 
mēs paši sev un skolotājiem bir-
dinām pelnus uz galvas. Es ticu, 
ka diskusijā parādīsies tie aspekti, 
kurus mēs pašlaik jau gribētu likt 
piedāvājumam kā argumentus vai 
riskus, kuriem ir arī risinājums, 
galvenokārt saprotot, ka vienas 
pareizās atbildes nav.

Manuprāt, ir trīs stūrakme-
ņi, par ko būtu jārunā, – ko 
mācīt, kur mācīt un kā mācīt. Ir 
jārunā par mācību saturu, mā-
cību un skolas vidi un – visno-
zīmīgākais – mācīšanās pieeju, 
metodiku.

Ineta Upeniece, 
VISC Vispārējās izglītības 
satura nodrošinājuma 
nodaļas vadītāja: 
Pēdējo sešu gadu laikā kopā 

ar citiem izglītībā iesaistītajiem 
profesionāļiem esam daudz dis-
kutējuši arī par to, ko bērnam 
līdz 18 gadiem mācīties šodien, 
kādam būt mācību saturam tam 
bērnam, kuram būtu jābūt laimī-
gam pēc 20 gadiem. Uz šo jautā-
jumu ne Latvijā, ne ārvalstīs veik-
tajos pētījumos nav vienas vienī-
gās atbildes. taču skaidrs ir tas, ka 
ir jāmainās mācību saturam un 
tam, kā bērns mācās. Es gribētu 
fokusēties nevis uz pieaugušo, bet 
uz bērnu, uz to, kā kāds mācās. ja 
mēs par problēmu izvirzām bēr-
nu, tad mēs, pieaugušie, atzīstam, 
ka bērns patiesībā grib rīkoties, 
mācīties, izzināt, eksperimentēt. 
Un mēs, profesionāļi, atzīstam – 
mūsu pieredze apliecina, ka bēr-
na griba ar laiku samazinās. tā-
pēc bērns nevar būt problēma pēc 
būtības, bet gan ir jāmaina viņa 
mācīšanās veids.

Iestrādnes, ko mēs respektē-
jām pirmsskolas izglītības vad-
līnijās 2010. gadā, ir parādījušas 
iespējamos sasniedzamos rezul-
tātus, beidzot pirmskolu. Mēs 

diskutējām par to, ko nozīmē 
mācīties, vai ir jēdzīgi pirmskolā 
īstenot 15 minūšu ilgu lasīšanas 
nodarbību, 15 minūšu garu rok-
darbu nodarbību, un secinājām, 
ka ir jāveido integrētās nodarbī-
bas jeb rotaļnodarbības visas die-
nas garumā. tagad ir jāiet tālāk 
un jārunā nevis par to, vai bērns 
skolā ir problēma, bet kas ir tas, 
kas un kādā veidā bērnam ir jā-
mācās. Lai deviņgadīgs bērns ne-
sēdētu solā ar mūsu pieredzi, lai 
astoņgadīgs bērns varētu atrast 
vietu, kur atgulties, ja ir nepiecie-
šams, lai piecgadīgam bērnam, 
ja viņam nenāk miegs, nav jāguļ 
gultā, bet viņš tomēr varētu at-
pūsties. Mēģinām domāt par to, 
kā izmainīt mūsu komfortablo 
domāšanu un mūsu pieredzi, jo 
skola bērniem nevienā vecumā 
nenozīmē sēdēšanu solā.

Silvija Umbraško, 
antropoloģe, 
Rīgas Stradiņa universitāte: 
Ir grūti atšķirt sešgadīgu un 

septiņgadīgu bērnu fizisko attīstī-
bu. Sešgadīgajos bērnos ir novēro-
jamas dažādas augšanas pārmai-
ņas. Sešu gadu vecumā bērniem ir 
ļoti vāji attīstītas muskuļu cīpslas, 
īpaši jutīgs mugurkauls, vāji attīstī-
ti rumpja muskuļi, labila nervu sis-
tēma, bērni ātri nogurst statiskās 
slodzes laikā. Īpaši veģetatīvā sistē-
ma ir jutīga un sarežģīta. Ārēji mēs 
to neredzam, bet neirozes, nervu 
tiks (tam ir raksturīgas ātras, ste-
reotipiskas, atkārtotas, neritmiskas 
kustības vai arī atkārtotas skaņas, 
vārdi, kas parādās pēkšņi un ir 
daļēji pakļauti cilvēka gribai), pār-
slodzes bērniem attīstās arī skolas 
sākumā, tālāk progresējot līdz da-
žādām neiroloģiskām saslimša-
nām. Bērni šķiet nekoordinēti, un 
pieaugušie viņus strostē, bet bērnu 
nervu sistēma vēl nav nobriedusi 
un attīstījusies. Bērni solos sēž šķī-
bi, tāpēc laikus ir nepieciešams no-
teikt stājas traucējumus, jo sākumā 
tos var koriģēt. Pētījumā par Lat-
vijas pirmsskolas vecuma bērnu 
augšanas īpatnībām apliecinājās, 
ka vienā sešgadīgo bērnu grupiņā 
var būt bērni ar atšķirīgu fizisko 
attīstību. 5–6 gadu vecumā ir in-
tensīvākais augšanas laiks. Īpaši 
izplatīti ir stājas traucējumi, stājas 
asimetrija gada laikā pieaug līdz 
pat 2 centimetriem. Lai neveidotos 
stājas deformācija, ir būtiski sekot, 

lai bērni nesēž šķībi, sakumpuši, 
ir nepieciešama koriģējošā vin-
grošana, lai nostiprinātu ķermeņa 
muskulatūru. Ir jābūt piemērotām 
mēbelēm un stingri jākontrolē sē-
dēšanas poza.

Mans, ārstes pediatres un fi-
ziskās attīstības pētnieces, secinā-
jums: ja vecāki nolemj, ka bērns 
ir fiziski nobriedis, un ir konsul-
tējušies ar ārstu, lai viņš iet skolā. 
Bet ir jārēķinās, lai skolās būtu at-
tiecīgs solu regulējums, atbilstīga 
mācību slodze utt. ja tā nav, mēs 
zaudējam jauno paaudzi.

I. Īvāne: Patlaban Vispārējās 
izglītības likuma grozījumos ir ie-
kļauts noteikums, ka bērni 1. klasi 
uzsāk sešu gadu vecumā, bet vecā-
kiem ir iespēja izvēlēties mācības 
sākt ar septiņu gadu vecumu.

I. Upeniece: Es atkal gribētu 
atgriezties pie mācīšanās pro-
cesa. Kāpēc mēs pašsaprotamas 
lietas par kustību nepieciešamību 
praksē ignorējam? Un otrs – bērni 
kļūst arvien atšķirīgāki savā attīs-
tībā ne tikai fiziski, bet arī kognitī-
vi un psihoemocionāli, tāpēc ir jā-
aizmirst uzskats, ka 1. klasē bērni 
ir jāpielīdzina. Mums ir jāpieņem 
bērns tāds, kāds viņš ir, un reāli jā-
rēķinās ar individuālo pieeju. tas 
ir būtiski visos izglītības līmeņos.

Anita Oginska, 
Dr. med., pediatre, 
ģimenes ārste: 
30 gadus strādājot ar bēr-

niem, varu teikt tā: jautājums 
nevar būt par to, vai skolā sākt 
iet sešos vai septiņos gados. 
Meitenes skolā var sākt iet sešos 
vai pat piecos gados, bet zēni – 
ne, jo, kā zināms, meitenēm un 
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PRObLĒMAS RISINĀJUMI
KO? KĀ? KUR? bērns grib un var
bērns grib un var mācīties KO? KĀ? KUR?
6 – gadīgo bērnu psihiskā, fiziskā, sociālā labsajūta Metodika bērna gatavības skolai vērtēšanai
6 – gadīgie bērni nav uztverami kā statiskais vidējais Mācību darba organizēšana 
Skolēnu mācību sasniegumi, to vērtēšana Pārskatīt mācību saturu
Klašu komplektēšana Kvalitatīva vide efektīvam mācību procesam
Dienas ritms kā PII vai skolā Metodisks līdzekklis, kas paredzēts 

gan bērnu vecākiem, gan pedagogiem
Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 24. panta 6. daļai

Pedagogu sagatavošana kompetencēs 
balstītai izglītībai

Pētījuma rezultāti liecina, ka bērni PII fiziski 
vēl nav piemēroti uzsākt mācības no 6 gadu vecuma

tālākizglītība administrācijas izaugsmei

juridiski normatīvo aktu labojumi un finansējums
RPIVA pētījumi
finanses
Kas nepieciešams risku izvērtēšanai un novēršanai? Laiks? 
Atbildības līmeņi?

Sešgadīgais bērns skolā
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zēniem smadzenes attīstās ļoti 
atšķirīgi. Zēniem pirmā attīstās 
tā smadzeņu puslode, kas veici-
na skriešanu, darīšanu, savukārt 
meitenes ir spējīgas vairāk apgūt 
valodu, veikt sīkas kustības. to 
nosaka mūsu smadzeņu darbī-
ba, un tā nav regulējama ar rī-
kojumu no ministrijas.

Man ir jautāts, vai es varētu 
izrakstīt zīmi bērnam, ka viņš vēl 
nespēj iet 1. klasē, un man ir jā-
piekrīt, jo tas bērns nespēj uz vie-
tas mierīgi nosēdēt pat 10 minū-
šu, savukārt cits bērns jau piecos 
gados lasa un rēķina.

Kolēģe jau prezentēja rezultā-
tus no pētījuma par bērnu fizisko 
attīstību (tas ilga 11 gadus). Stāja 
ir pamatā visai mūsu tālākajai dzī-
vei, un pētījumi rāda, ka 1. klasē 
85 % bērnu ir stājas traucējumi. 
Kas notiek skolā, kur atkal ir jāsēž 
pie augumam neatbilstīgiem gal-
diem? Mūsdienās ir jārēķinās arī 
ar to, ka bērni sešu gadu vecumā 
jau ir paspējuši piedzīvot dažādus 
emocionālos pārdzīvojumus, pie-
mēram, vecāku šķiršanos, bērna 
dalīšanu, skolu maiņu u. c. Pārdzī-
vojumi veicina nervu tiku, urīna 
nesaturēšanu un citas slimības. 
Emocionālie pārdzīvojumi ļoti 
ietekmē bērna nespēju adaptēties 
skolā, ļoti daudzi slimo, tāpēc sko-
lās ir jādomā par attiecīgu vidi. Es 
no sava, ārstes, mammas, zināt-
nieces, viedokļa par sešgadnieku 

skolā teiktu tā – lēmums par katru 
bērnu ir vērtējams individuāli, un 
to var izdarīt tikai pirmskolas au-
dzinātāja kopā ar vecākiem.

Aija Kļaviņa, 
fizioterapeite ar pedagoģisko 
izglītību, Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmija: 
Mēs visi zinām, ka bērna aug-

šana un attīstība nav atraujama no 
nobriešanas procesa. Ar kolēģiem, 
veicot vairākus pētījumus, esam 
salīdzinājuši bērnu kustību attīstī-
bu, atbilstību vecumam, viņu psi-
hoemocionālās un psihofiziskās 
attīstības atbilstību pirmsskolas 
vecuma bērniem. Un ir liela star-
pība starp pirmsskolēnu un se-
šus, septiņus gadus vecu skolēnu. 
Pieaugušo nepacietības dēļ bērnu 
nobriešana ir pamesta novārtā, jo 
mēs gribam, lai bērns īsākā laika 
posmā apgūst noteiktas zināšanas.

Nobriešana saistās ar to, vai 
bērns spēj iegūtās zināšanas lie-
tot un pārnest uz dažādām dzīves 
situācijām. Skolas vidē bērni tiek 
strauji pārblīvēti ar informāciju, 
bet nepaspēj nobriest, tāpēc mā-
cību saturā būtu svarīgi domāt par 
zināšanu praktisko lietošanu jau 
pašā sākumā.

Bērnam piemērota mācību 
vide būtu ar bērna iniciatīvu radī-
ta, taču cik skolas vide ļauj iniciēt 
mācīšanās vidi? ja to maina, ja 
sešgadīgam bērnam ļauj nākt ar 
savu iniciatīvu un skolotājs seko 
tai, tad varam runāt par līdzsva-
rotu un vecumam atbilstīgu izglī-
tošanos. tātad ir jāsaprot bērna 
fizioloģiskie procesi un jāpiedāvā 
zināšanu lietošana dažādās prak-
tiskās situācijās.

Anita Petere, 
Dr. paed., RPIVA, studiju 
programmas „Sākumskolas 
skolotājs ar tiesībām mācīt vienu 
priekšmetu pamatskolā” vadītāja: 
Mums nav šaubu, ka pirms-

skolas izglītības iestādē bērna 
attīstība notiek caur rotaļu kā 
darbību, uzdodot jautājumus, 
pētot utt. tāpēc arī mācīšanos 
mums vajadzētu uzskatīt kā dar-
bību. Pirmais, uz ko vērst uzma-
nību, lai apmierinātu bērna mā-
cīšanās vajadzību, – mācīšanos 
uzlabo izaicinājums, bet nomāc 
garlaicība. ja mācīšanās bērnam 
ir izaicinājums, viņš būs moti-
vēts, piedalīsies, pētīs, secinās 
un piedāvās savus risinājumus. 
Skolēnos ir jāuztur emocionā-
lais pārdzīvojums, intereses, tad 
tiek apmierināta viņa mācīšanās 
vajadzība. Šīs prasības ir ļoti labi 
izpildāmas arī sešgadniekam. ja 
mācības tiek organizētas atbilstī-
gi šai darbības teorijai, tad seš-
gadnieks tām ir gatavs.

Nākamais – sociālā pozīcija. ja 
sešgadnieks ir vēl bērnudārzā, vi-
ņam pazūd emocionālais pārdzī-
vojums, interese ieiet jaunā vidē, 
statusa maiņa. Ir piemēri, kad 
pirmskolas audzinātājas saka – 
ņem 1. klases vielu, jo bērniem 
ir garlaicīgi. Kas notiks, kad viņi 
būs 1. klasē?

tomēr visbūtiskākā ir skolo-
tāju profesionālā kompetence, 
jo tiem bērnudārza audzinātā-
jiem, kas strādātu ar sešgadnie-
kiem, būtu pilnīgi jāmaina mā-
cīšanas pieeja, arī tiem skolotā-
jiem, kam pirmo reizi nāksies 
strādāt ar sešgadīgajiem. tur-
klāt, ja virzāmies uz kompeten-
ču pieeju izglītībā, tad, manu-
prāt, daudz kas nokārtotos pats 
par sevi, jo kompetenču pieeja 
nosaka attiecību maiņu starp 
skolēnu un skolotāju, ikdienas 
pieredzes izmantošanu mācī-
bās, radošu, patstāvīgu domā-
šanu, spēju kritiski spriest un 
uzņemties atbildību.

Mēs daudz runājam par seš-
gadniekam piemērotu mācību 
vidi. Bet neviens jau nav teicis, ka 
sešos gados bērniem ir jāsēž so-
los, tas ir izdomājums. jo vieglāk 
tas ir izdarāms. Arī par telpām, 
kurās bērnam atpūsties, – tas ir 
izdarāms. jau ilgāku laiku dzīve 
rāda, ka ir jāaizmirst mācību stun-
da kā vienīgā mācību forma. Mēs 
jau sen runājam par to, ka mācību 
procesam ir jābūt brīvam un bal-
stītam uz risināmo problēmu.

Nākamais – ir jāsadarbojas 
ar IZM, ir jāpalīdz skolotājiem, 
jāpalīdz pilnveidot studiju pro-
grammas un kļūt gatavākiem 
strādāt. Es uzskatu, ka bērns ir 
spējīgs iet skolā sešos gados, bet 
ir jādomā, kā profesionāli palī-
dzēt skolotājam, lai viņš varētu 
īstenot šo pieeju.

Agrita Tauriņa, 
Dr. paed., RPIVA pētniece: 
Problēmjautājums ir ne tikai 

tāds, vai sešgadniekam iet bēr-
nudārzā vai skolā; arī problēmas 
pirmskolā norāda uz jautājumiem 
par saikni ar Vispārējās izglītības 
likumu. Valsts budžeta līdzekļi 
mācību līdzekļu iegādei 5–6 gadu 
vecam bērnam ir būtiski – paldies 
par to, taču par mācību līdzek-
ļiem netiek uzskatīti rotaļu mate-
riāli, didaktiskās spēles, didaktis-
kie uzskates līdzekļi, kaut gan mēs 
zinām, ka kompetencēs balstītā 
izglītībā bērnam ir jāapgūst arī 
komunikatīvā kompetence. tas ir 
aicinājums risināt šo jautājumu. 
tas ir nepieciešams aktīvai komu-
nikatīvai darbībai. Pašvaldības fi-
nansējums ne visiem ir pieejams.

ja runājam par nodarbībām 
āra vidē, vai skolas vide ir tikpat 
kvalitatīva kā pirmskolas? Arī ru-
nājot par komandas darbu – vai 
sešgadniekiem būs skolotāja pa-
līgs? tā var nodrošināt bērnam 
individuālu pieeju un arī koman-
das darba izjūtu skolotājiem. Un 
kā pāriet no skolas uz pirmskolu 
atpakaļ? Šī arī ir reāla situācija.

Es domāju, ka mums ir jādo-
mā par materiālo nodrošinājumu 
bērnu palaišanai skolā ar sešiem 
gadiem.

Ilze Briška, 
Dr. paed., RPIVA 
vadošā pētniece: 
Vai sešgadīgs bērns drīkst iet 

skolā? jā, jo pasaulē ir tāda pie-
redze. Latvijā sešgadīgs bērns var 
iet skolā tad, ja lēmumi balstās uz 
pētījumiem, kuros ir noskaidro-
ta īpašā situācija Latvijā. Kāda ir 
bērna attīstība, un kādas ir Lat-
vijas skolas? tātad jautājums ir 
par to, kādi ir pētījumi par mums 
aktuālo jautājumu. Secinājumi, 
kas ir balstīti uz izpēti, nevis uz 
emocijām vai atsevišķu gadījumu 
interpretācijām.

Sešgadnieks nedrīkst iet sko-
lā, ja tur visu dienu ir jāsēž solā, 
jāizpilda bezjēdzīgas un nesapro-
tamas darbības, ja tur bērns riskē 
būt pazemots un neuzklausīts. 
tādā skolā arī septiņgadīgs bērns 
nedrīkst iet.

Sešgadnieks drīkst iet skolā, 
ja ir laba vide, pietiekami daudz 
vietas, skolotājs ir atvērts, ievēro 
bērna intereses. taču jautājums 
ir tāds: kā izvērtēt, kurā skolā 
drīkst vai nedrīkst laist sešgadīgu 
bērnu? tātad ir būtiski, kā mēs 
vērtējam skolu darbu. Kas viens 
ir satura pilnveide un attīstīšana, 
skolotāji tiek izglītoti, bet kāda 
ir atgriezeniskā saite par to, kas 
patiešām notiek skolā? Man uz 
to nav atbildes. Kā to pētīt, kā 
noskaidrot, pie kura skolotāja un 
kurā skolā laistu bērnu? tas ir 
jautājums izpētei.

Manuprāt, lai sešgadnieks ietu 

skolā, svarīgāk ir pārbaudīt, kāda 
ir mācību iestāde, nevis vai bērns 
ir gatavs skolai.

Ilze Kalniņa, 
Latvijas izglītības vadītāju 
asociācijas (LIVA) prezidente: 
Diskusija atklāj to, ka nav 

viennozīmīga skatījuma uz jautā-
jumu, ar kādu vecumu laist bēr-
nu skolā. IZM vajadzētu nest šo 
ziņu tālāk, jo mums ir jāturpina 
diskusijas un izpēte. Kopā ar Lat-
vijas Izglītības un zinātnes dar-
binieku arodbiedrību (LIZDA) 
mēs izvirzījām kopredzējumu, ka 
vispirms mēs gribētu redzēt IZM 
skatījumu par ideālo klasi, pār-
ejot uz kompetencēs balstītu mā-
cību pieeju, kaut vai multfilmas 
formātā. tālāk – vai ir paredzēti 
līdzekļi šīs vides iekārtošanai, vai 
tas tiks novirzīts uz pašvaldību 
pleciem? Kā izglītosim pedago-
gus – 2018. gads nav tālu? Kopā 
ar LIZDA secinājām, ka lēmums 
par to, kādā vecumā laist bērnu 
skolā, ir jāatstāj vecāku un ģime-
nes ārstu ziņā.

I. Īvāne: Noslēgumā es gribē-
tu minēt vēl dažus akcentus, kas 
ir iestrādāti Vispārējās izglītības 
likuma grozījumos: pirmkārt, 
izvēle, vai skolas gaitas sākt se-
šos vai septiņos gados, otrkārt, 
iespēja raudzīties elastīgi uz mā-
cību stundas garumu 1.–6. klasē, 
treškārt, pārejas periodā, līdz tiek 
ieviests kompetencēs balstīts mā-
cību saturs, 1. klases mācību īs-
tenošana ir iespējama arī pirms-
skolas izglītības iestādē.

Man būtu liels aicinājums LIZDA, 
LIVA, vecāku organizācijām un ci-
tiem iesaistītajiem šo diskusiju, ko 
piedāvāja RPIVA, turpināt. jo vairāk 
būs diskusiju, jo ātrāk nonāksim līdz 
kompromisam. ja visas diskusijas ini-
ciēs IZM, mēs paliksim turpat, kur 
iepriekšējos gadus.   

1 Whitebread & Bingham, 2013.
2 Swingle, 2015.
3 Kinard et al., 1986.
4 Jones, 2012.
5 Stipek, 2009.
6 Whitebread & Bingham, 2013.
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Sešgadnieks skolā:       problēmas un risinājumi
Tiem 
bērnudārza 

audzinātājiem, 
kas strādātu ar 
sešgadniekiem, 
būtu pilnīgi jāmaina 
mācīšanas pieeja, 
arī tiem skolotājiem, 
kam pirmo reizi 
nāksies strādāt ar 
sešgadīgajiem.



Meitenes skolā 
var sākt iet sešos 

vai pat piecos gados, 
bet zēni – ne.



PRObLĒMAS RISINĀJUMI
KO? KĀ? KUR? bērns grib un var
bērns grib un var mācīties KO? KĀ? KUR?
6 – gadīgo bērnu psihiskā, fiziskā, sociālā labsajūta Metodika bērna gatavības skolai vērtēšanai
6 – gadīgie bērni nav uztverami kā statiskais vidējais Mācību darba organizēšana 
Skolēnu mācību sasniegumi, to vērtēšana Pārskatīt mācību saturu
Klašu komplektēšana Kvalitatīva vide efektīvam mācību procesam
Dienas ritms kā PII vai skolā Metodisks līdzekklis, kas paredzēts 

gan bērnu vecākiem, gan pedagogiem
Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 24. panta 6. daļai

Pedagogu sagatavošana kompetencēs 
balstītai izglītībai

Pētījuma rezultāti liecina, ka bērni PII fiziski 
vēl nav piemēroti uzsākt mācības no 6 gadu vecuma

tālākizglītība administrācijas izaugsmei

juridiski normatīvo aktu labojumi un finansējums
RPIVA pētījumi
finanses
Kas nepieciešams risku izvērtēšanai un novēršanai? Laiks? 
Atbildības līmeņi?

Sešgadīgais bērns skolā
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„Patlaban ir liels haoss, kā sa-
biedrībā tiek pārrunāta skolas gai-
tu uzsākšana ar sešiem gadiem jeb 
sešgadīgo mācīšana, jo pēc būtības 
izglītošana jau notiek, sākot ar pie-
ciem gadiem. Rodas jautājums, 
vai sešgadīgajiem bērniem būtu 
jāiet uz sākumskolas telpām vai 
pastāvēs iespēja turpināt izglītoties 
pirmskolā. Kāpēc netiek uzsvērts, 

ka mācības jau patlaban sākas pie-
cu gadu vecumā? Vislielākās bažas 
ir par to, kāds būs mācību saturs,” 
norāda izglītības psiholoģe Rita 
Niedre.

Neskaidrības par 
mācību saturu un formu
Patlaban sākumskolas 1. klasē 

no bērniem tiek prasīta reāla ga-
tavība 40 minūšu nosēdēt skolas 
solā un daudzas skolas sagaida, ka 
pirmklasnieks jau ir sagatavots la-
sītprasmē un viņam ir rakstītpras-
mes iemaņas.

„Katrs bērns attīstās citādi, un 
arī lasītprasmei visi nenobriest vie-
nādā vecumā, neatkarīgi no tā, kā 
ir mācīti. Problēma var rasties tajā, 
kā bērniem ar atšķirīgām prasmēm 
spēs nodrošināt, lai visiem būtu in-
teresanti. Lai tiem, kuri prot kaut 
ko vairāk, nekļūst garlaicīgi, un lai 
kāds nesāktu justies slikti un neat-
bilstīgi videi,” uzsver psiholoģe.

Speciāliste atgādina, ka aktīvi 
tiek runāts par kompetencēs bal-
stītu izglītības saturu un jaunu 
standartu, bet tas neatklāj, kas 
notiks ar mācību saturu vecākajās 
klasēs, piemēram, nav rasta atbil-
de uz jautājumu, vai tad, ja seš-
gadīgajiem būs atvieglotāka pro-
gramma nekā patlaban 1. klasē, 
vēlākajās klasēs saturs tiks forsēts 
vai arī radikāli mainīts.

„Notiek diskusijas par mācību 
metodēm, piemēram, ja skolotājs 
tikai stāsta, kādā brīdī tas bērnus 
var sākt garlaikot, bet, arī visu lai-
ku rotaļājoties, viņiem var apnikt. 
Salīdzinājumam: ja kūkas ēstu 
katru dienu, tās vairs nešķistu tik 
garšīgas un interesantas. Manu-
prāt, nevienam nav īsti skaidrs, kā 
mācību metodes tiks sabalansētas, 
cik lielā mērā tiks sagatavoti skolo-
tāji un kā notiks viņu izglītošana. 
Savukārt skolotājus uztrauc tas, kā 
mērīs skolēnu zināšanas, kas būs 
mērinstruments, kā tiks sasniegts 
rezultāts, ja radikāli mainīsies me-
todes,” stāsta R. Niedre.

Izglītības psiholoģe ir pārliecinā-
ta, ka, dominējot pašlaik pastāvoša-
jai mācību formai, daudzi emocio-
nāli nav gatavi skolas gaitas sākt ar 
sešu gadu vecumu – nav gatavi pie-
ņemt darba formas klasē. Pirmsko-
lā nodarbības neilgst 40 minūšu, lai 
gan bērni mācās zīmēt, rakstīt utt.

Viens no argumentiem ātrākai 
skolas gaitu sākšanai ir vēlme, lai 
jaunieši ātrāk iesaistītos darba tirgū 
un kļūtu par nodokļu maksātājiem, 
vai arī skolotāju grūtības astoņ-
padsmitgadīgus jauniešus motivēt 
nekavēt mācību stundas, ja viņiem 
jau ir izveidojušās citas prioritātes, 
nevis mācības skolā. „Manuprāt, 
nebūtu jāsatraucas par pilngadīga 
cilvēka izvēli mācīties vai strādāt. 
tas ir diezgan vājš arguments, jo ir 
liels jauniešu bezdarbs. Uzsvars ir 
jāliek uz mācību saturu kopumā – 
vajadzētu to atvieglot un vienu sko-

las gadu noņemt. Daudzās Eiropas 
valstīs nediskutē, cik gados mācības 
sāk, bet skolu reāli pabeidz 18 gadu 
vecumā,” stāsta R. Niedre.

Par zēniem, meitenēm 
un domāšanu
Atbildot uz jautājumu, vai būtu 

jārēķinās arī ar zēnu un meiteņu 
attīstību sešu gadu vecumā, izglītī-
bas psiholoģe piekrīt, ka meitenes 
šajā vecumā mentāli attīstās strau-
jāk, bet zēni pamazām iedzen. Viņa 
ir pārliecināta, ka svarīga ir skolo-
tāju profesionālā sagatavotība un 
spēja apvienot dažādas mācību 
metodes, bet sabiedrībā visbiežāk 
vecāki spriež no savas personiskās 
pieredzes un daudziem nav reāla 

priekšstata, kas pašlaik skolā no-
tiek. Nenoliedzami – ir pedagogi, 
kas izmanto dažādas interaktīvas 
metodes, bet ir skolas, kur bēr-
niem ir tikai jāsēž solos.

„Vēl jautājums, par kuru dis-
kutē, – vai jau patlaban skolēnus 
māca domāt? Manuprāt, ir jāzina 
pamatjautājumi, tad var gaidīt, lai 
viņi sāktu domāt un no tiem kaut 
ko radītu. Nevaru iedomāties me-
todes, ar kurām panāks, ka bērns 
pats radīs pamatlietas. Vārdu savie-
nojums „kompetencēs balstīts” ir 
pārāk abstrakts jēdziens. Visi skaisti 
runā par paradigmas maiņu, bet arī 
spēkā esošajā standartā ir paredzēta 
kompetenču attīstība un prasmju 
pilnveidošana,” atgādina R. Niedre, 
piebilstot, ka pedagoģijas zinātnē 
iepriekš ir runāts par starppriekš-
metu saiti, bet patlaban to dēvē par 
starpdisciplināru mācību metodi. 
„Nekas radikāli jauns nav izgud-
rots, svarīgi – uz ko saliek uzsvarus 
un kas skolēnam būs jāzina. ja visu 
mācību programmā paredzēto sa-
turu, kas ir jāapgūst patlaban, apgūs 
tikai ar rotaļu, spēļu un komunika-
tīvajām metodēm, būs nepiecie-
šams vēl ilgāks laiks nekā tagad.”

Neskaidrības ir jaušamas arī sa-
runās par vērtēšanas sistēmu, pie-
mēram, kā izvērtēs galarezultātu, 
ja notiek grupu darbs. R. Niedre 
atklāj, ka vairākās Eiropas universi-
tātēs izskan studentu iebildumi pret 
to, ka zināmu procentu no vērtēju-
ma nosaka grupās veiktais darbs, 
bet netiek novērtētas individuālās 

spējas. Dažkārt vājākie tiek cauri 
uz spēcīgāko rēķina, bet spēcīgā-
kie saņem zemāku vērtējumu, jo 
grupā vērtējums visiem ir vienāds. 
Viņasprāt, tas, no vienas puses, at-
tīsta prasmi sadarboties, bet, no 
otras puses, parādīsies emocionālie 
momenti, ja kāds bērns negribēs 
sadarboties vai jutīs, ka netiek no-
vērtētas viņa individuālās spējas.

Vispirms pārliecinātam 
jābūt skolotājam
„Līdzīgi ir ar skolotāju sagata-

votību. Nav viegli un ir jābūt ļoti 
motivētam mainīt darba metodes. 
tā ir jebkurā profesijā – varam 
apgūt kaut ko jaunu, bet visbiežāk 
radikāli mainīties ir ļoti grūti. Lai 
jaunās metodes strādātu, skolotā-
jam, ieejot klasē, ir jābūt pārliecī-
bai, ka ar to, ko dara, viņš sasniegs 
rezultātu, pašam jājūtas labi. ja ies 
klasē ar domu – es to neatbalstu, 
bet daru tāpēc, ka man to liek –, 
tad ir pilnīgi skaidrs, ka rezultāta 
nebūs. Kā tiks nodrošināts atbalsts 
pedagogiem, lai viņus iedrošinātu 
noticēt? Cik kvalitatīvas būs peda-
gogu mācības, lai izprastu, kāds 
rezultāts skolēniem ir jāsasniedz, 
beidzot noteiktu izglītības pos-
mu?” analizē psiholoģe.

Atgādinot, ka biežāk dzirdētā 
skolotāju atbilde ir tā, ka pamatā 
māca eksāmeniem, jo citu vērtēša-
nas kritēriju nav, R. Niedre apgalvo, 
ka tas ir stereotips lozungs, kuru 
daļa pedagogu izmanto, lai neap-
grūtinātu sevi un nedomātu, kādēļ 
ir vajadzīgs tas, ko māca. „tā ir 
vieglāk, jo ir ārējais apstāklis, kuru 
nevar mainīt. Vidusskolas mērķis 
nav sagatavot praktiskai dzīvei, bet 
gan sniegt akadēmiskas zināšanas, 
kas attīsta redzesloku, kas palīdz iz-

prast tālāko dzīves virzienu – cilvēks 
attīsta sevi līdzīgi kā augstskolā. ja 
vidusskolas kursu pazemināsim 
līdz līmenim, kad visu sasaistīsim 
ar reālo praktisko dzīvi, tad nebūs 
cilvēku, kas spētu augstskolās apgūt 
akadēmiskās zināšanas vēl augstā-
kā līmenī,” ir pārliecināta izglītības 
psiholoģe. „Vēlamies, lai mācās ma-
temātiku, fiziku, ķīmiju un studē 
inženierzinātnes, bet tad šie priekš-
meti ir jāapgūst lielā mērā abstrakti, 
lai spētu radīt ko jaunu.”

R. Niedre uzsver, ka visbiežāk 
sabiedrība spriež pēc savas perso-
niskās pieredzes, nevis profesionāļu 
sniegtās informācijas. tas vistiešāk 
tiek saistīts arī ar sešgadīgo mācī-
bām. Ir jārēķinās ar to, ko bērna at-
tīstībā ir ieguldījuši viņa vecāki, 
taču daļa sabiedrības neiegulda 
gandrīz neko, un bērnu izglītība ir 
un būs tikai skolotāju rokās. „tad 
atkal ir jautājums, vai skolotājs spēs 
veltīt katram pietiekami daudz uz-
manības. Manuprāt, lielāka vērība 
ir jāvelta metodēm, kā motivēt bēr-
nus mācīties, nevis pastāvēt, ka sko-
lai ir savas prasības un, ja netiek 
galā, tad tā ir paša problēma. tas ir 
un paliek skolotāja darbs, kuru ne-
aizvietos ne sociālais pedagogs, ne 
izglītības psihologs. Pētījumi lieci-
na, ka visa pamatā ir savstarpējās 
attiecības. ja starp skolēnu un sko-
lotāju valda labas attiecības, tas mo-
tivē nākt uz skolu, citādi skolēns 
jūtas slikti un sāk izvairīties. Daļa 
skolotāju prot veidot labvēlīgu vidi, 
dara to intuitīvi un brīnišķīgi un 
apgalvo, ka visi skolēni ir labi un 
brīnišķīgi, bet ir daļa, kas apgalvo, 
ka viņa uzdevums nav veidot attie-
cības, bet mācīt. Bet, jo bērns ir ma-
zāks, jo emocionālais fons viņu ie-
tekmē vairāk,” atzīst R. Niedre. 

Nekas radikāli jauns nav izgudrots, 
svarīgi – uz ko saliek uzsvarus

   iLzE BRinkmanEik

Varam apgūt 
kaut ko jaunu, 

bet visbiežāk 
radikāli mainīties 
ir ļoti grūti. Lai 
jaunās metodes 
strādātu, skolotājam, 
ieejot klasē, ir jābūt 
pārliecībai, ka ar to, 
ko dara, viņš sasniegs 
rezultātu, pašam 
jājūtas labi. Ja ies 
klasē ar domu – 
es to neatbalstu, 
bet daru tāpēc, ka 
man to liek –, tad 
ir pilnīgi skaidrs, ka 
rezultāta nebūs.



Vēl jautājums, 
par kuru 

diskutē, – vai jau 
patlaban skolēnus 
māca domāt? 
Manuprāt, ir jāzina 
pamatjautājumi, tad 
var gaidīt, lai viņi 
sāktu domāt un no 
tiem kaut ko radītu. 
Nevaru iedomāties
metodes, ar kurām 
panāks, ka bērns pats 
radīs pamatlietas. 
Vārdu savienojums 
„kompetencēs balstīts” 
ir pārāk abstrakts 
jēdziens. Visi skaisti 
runā par paradigmas 
maiņu, bet arī spēkā 
esošajā standartā 
ir paredzēta 
kompetenču attīstība 
un prasmju
pilnveidošana.



Ir jārēķinās ar 
to, ko bērna 

attīstībā ir ieguldījuši 
viņa vecāki, taču 
daļa sabiedrības 
neiegulda gandrīz 
neko, un bērnu 
izglītība ir un būs 
tikai skolotāju rokās.



Ja starp 
skolēnu un 

skolotāju valda labas 
attiecības, tas motivē 
nākt uz skolu, citādi 
skolēns jūtas slikti 
un sāk izvairīties. 
Daļa skolotāju prot 
veidot labvēlīgu 
vidi, dara to intuitīvi 
un brīnišķīgi un 
apgalvo, ka visi 
skolēni ir labi un 
brīnišķīgi, bet ir daļa, 
kas apgalvo, ka 
viņa uzdevums nav 
veidot attiecības, 
bet mācīt.



foto: Andris Bērziņš
„Kāpēc netiek uzsvērts, ka mā-
cības jau patlaban sākas piecu 
gadu vecumā? Vislielākās bažas 
ir par to, kāds būs mācību sa-
turs,” situāciju analizē izglītības 
psiholoģe Rita Niedre.
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Latvijas un Dānijas 
augstskolu lektors

Ievada vietā
Latvija, mana dārgā un vienī-

gā valsts! Es tevi cienu un mīlu ne 
tikai kā Dzimteni, bet arī kā val-
sti! jā, arī kā valsti! Vislabākais, 
kā pašlaik varu apliecināt savu 
Latvijas pilsoņa cieņu pret tevi, 
ir domāt un runāt par tevi tikai 
labu. Cienot savu valsti, es cienu 
sevi. ja es cienu sevi, tad es cienu 
arī savas mājas un māti.

Ar šodienu es apņemos par 
tevi, Latvija, domāt un runāt tikai 
labu! Bez minstināšanās un ar pa-
tiesu pārliecību apņemos pasaulei 
paust to, ka Latvija ir visskaistākā 
un vislabākā valsts pasaulē. tu-
rēšu šo apņemšanos tik ilgi, cik 
vien tas būs nepieciešams.

Es, Latvijas pilsonis Kaspars 
Bikše, kurš arī dzimis 18. novem-
brī, uzskatu par savu pienākumu 
pret tevi (valsti) lūgt piedošanu par 
to, ka iecietīgi izturējos pret latvie-
šiem, kas bez kauna un cieņas pret 
sevi tevi apmeloja, stāstīdami, ka 
tevī nekā laba neesot, un, savu ne-
veiksminieka aizvainojumu paceļot 
augstāk par visu pārējo, traucās uz 
lidostu, lai dotos pasaulē meklēt sev 
labāku māti. Daži traucās tādā ātru-
mā, ka pat nepaspēja pateikt ardie-
vas mātei Latvijai. Bet māte neliedz 
nevienam – skrien vien, skrien 
vien! – kas zina, varbūt tiešām atra-
dīsi laimi ārpus sevis. Māte – kā jau 
māte – dara, ko dara visas mātes, – 
gaida atgriežamies savus bērnus.

Es lūdzu piedošanu, ka savlai-
cīgi neaizrādīju un nepaskaidro-
ju, ka viņi nesaprot, ko viņi dara. 
Dārgā Latvija! Es apsolu, ka, sā-
kot ar šodienu, kodīšu sev mēlē, 
līdzko jutīšu vēlmi runāt par tevi 
ko sliktu, un ikvienam, kas dzīvo 
Latvijā, aizrādīšu, ka noniecināt 
savu valsti nozīmē noniecināt 
sevi, savas mājas un māti.

Latvija būs stipra tik, cik pra-
tīsim pret to izturēties ar cieņu. 
Latvija būs tāda, kā par to domā-

sim un runāsim, tas ir, ar kādu 
cieņu pret to izturēsimies.

Latvija! Es lūdzu tev piedo-
šanu par to, ka es neaizrādīju 
skolotājiem, kas skolēniem izcil-
niekiem iesaka studēt un strādāt 
ārzemēs – tur viņiem esot īstā 
vieta. Latvijā tādiem esot par šau-
ru – gan Latvija samierināšoties, 
ka kādai citai valstij izcilnieki esot 
vairāk vajadzīgi nekā Latvijā.

Latvija! Piedod, ka laikus ne-
aizrādīju, ka pašlaik skolā vairāk 
mācās angļu, nevis latviešu valo-
du, ka izcilnieks angļu valodā ir 
pārāks par izcilnieku latviešu va-
lodā. Piedod, ka konkurētspējas 
nolūkos izmantojam citas valo-
das, ka šim nolūkam esam gatavi 
savas mēles lauzīt svešās valodās.

Piedod, ka aizvien biežāk dzir-
dam sakām: „Brauc vien uz ārze-
mēm!” Cilvēki, kas, protot anglis-
ki rakstīt un rēķināt, un drusciņ 
angliski mēli lauzīt, tur vareni 
tiekot uz priekšu. Angļu valoda 
esot ļoti laba, lai savā starpā varē-
tu sarunāties tā, ka parastie ļau-
dis to nesaprot. Un tādēļ to derot 
mācīties. Piedod, ka angļu valoda 
šeit ir kā apsolītā zeme, kurā tad 
vairs netrūkšot nenieka. Piedod, 
ka skolās aicina uz šo apsolīto 
zemi, par ko izdzirdot jaunajai 
paaudzei sirds sāk straujāk puk-
stēt – priekšā stāvot varoņa darbi, 
sveša, nepazīta pasaule. jā… un 
ka viņi pārnākšot lieli un bagāti. 
Piedod, ka Latvijā angļu, nevis 
latviešu valoda kļūst par iedves-
mu attīstībai, vietu, kur pilnvei-
doties un justies lepnam.

Par attieksmi pret valsti
Mēs zinām: lai bērns izaugtu 

par sevi cienošu veiksminieku, 
viņam ir jādzīvo cieņas pilnā mī-
lestības vidē. tāpat ir ar valsti – 
lai tā citu valstu starpā kļūtu par 
konkurētspējīgu valsti, mums tā 
ir jāmīl un jāciena.

Mēs taču skolā nemēdzam 
visiem pēc kārtas stāstīt par to, 
cik slikts, piemēram, ir dzīves-
biedrs – ka mājās naudu nenes, 
dzīvesvietu neuzkopj u. tml. Bet, 
ja pieņemam, ka valsts ir mūsu 
makroģimene, tad nez kādēļ bez 
kauna par valsti stāstām visu, kas 
vien ienāk prātā, – nabadzīga, ko-
rumpēta, nemīloša, nerūpīga un 
tā bez sava gala.

Par skolas atbildību 
attieksmes pret 
valsti veidošanā
Konstruktīvas (pozitīvas) at-

tieksmes pret valsti mācīšana 
skolā vistiešākajā veidā ietekmē 
ne tikai izglītības sistēmu, bet 
arī mūsu valsts augšupeju. jā, arī 
valsts ekonomiku, jo pozitīva sa-
biedrība pievēršas bagātībai, ne-
vis nabadzībai. Pievēršanās tam, 
kā nav, kā trūkst, un nemitīga 
runāšana par nepilnībām, trūku-
miem un kļūdām rada produk-
tivitātes trūkumu, un tas valstij 
ik gadus nodara milzīgus zau-
dējumus. Negatīvisms ir valsts 

lejupslīdes pamats. Nevis valsts 
ir korumpēta, bet gan Latvijas 
pilsoņi, nevis valsts ir nabadzīga, 
bet gan tās iedzīvotāji. Arī valdī-
ba un citas augstākās lēmējvaras 
nav „tādas”, bet tikai tādas, kādi 
esam mēs, kā mēs par viņiem ru-
nājam. Vīram ir tāda sieva, kādu 
viņš ir pelnījis, sievai ir tāds vīrs, 
kādu viņa ir pelnījusi, tautai ir 
tāda valdība, kādu tā ir pelnījusi.

Cieņpilnas attieksmes pret 
valsti mācīšana skolā ir arī cieņ-
pilnas attieksmes veidošana pret 
sevi. ja pedagogiem un audzēk-
ņiem ir negatīva attieksme pret 
valsti, tad līdzīga attieksme būs 
arī pret izglītību, skolotājiem, 
tehniskajiem darbiniekiem un 
skolu kopumā.

Pietiek ar vienu vai diviem 
skolotājiem, lai ar pozitīvas at-
tieksmes pret valsti veidošanu uz-
lādētu visu skolu. Pietiek ar nelie-
lu cilvēku grupiņu, kura nodibina 
politisku partiju, lai uzlādētu visu 
sabiedrību, pietiek valsts iedzī-
votājiem kaut uz sekundi pievēr-
sties kādai pozitīvai domai, lai tas 
materializētos valsts mērogā. Lai 
kurp mēs dotos, lai ko un kā mēs 
mācītos, lai kā veiktu savu darbu, 
pozitīva attieksme pret valsti raus 
līdzi attiecīgu spēku, un tas valsts 
iedzīvotāja dzīvi kopā ar valsti 
var pacelt līdz galvu reibinošiem 
panākumiem.

Par negatīvismu, 
kas apdraud valsti
Būdami noguruši no pašu ra-

dītā negatīvisma, stāstīdami, ka 
mūsu valstī neko labu sagaidīt ne-
var un glābdamies no pašu saražo-
tā, esam spiesti doties ārējas laimes 
meklējumos, doties labākas dzīves 
meklējumos uz citām valstīm. 
Šādi, meklējot lielāku algu, mēs 
meklējam drošību un pārticību ār-
pus sevis. Lielāka alga ir citu cilvē-
ku, ne mūsu radītais, tāpēc būsim 
pateicīgi ikkatram darba devējam. 
Lai radītu lielo algu objektus, at-
cerēsimies, ka tam vispirms ir ne-
pieciešamas pozitīvas (konstruk-
tīvas), produktīvas domāšanas ie-
maņas, domāšanas, kurā par savu 
darba devēju, ministriju un valsti 
vispirms klājas runāt tikai labu.

Par vēlamo attieksmi
ja mēs katrs sāksim pievērst 

uzmanību tam, ko bērni, skolo-
tāji, darba devēji, ministri un de-
putāti paveic labi, un skaidrosim, 
kas mums patīk viņu rīcībā, drīz 
vien mēs, pozitīvisma iedvesmo-
ti, būsim priecīgāki un jutīsimies 
daudz motivētāki savas valsts 
labklājības radīšanā. Un tas būs 
pietiekams iemesls, lai mēs sāktu 
justies vairāk apmierināti gan ar 
sevi, gan valsti.

Pēc mirkļa kāds cits šo pozitī-
vo resursu novadīs tālāk. ja mēs 
vienas dienas laikā pozitīvi uzlā-
dēsim divus skolēnus, divus kolē-
ģus utt., būs, kam to visu nodot 
tālāk. Kādi citi to nodos nākama-
jam; nedēļas beigās būs pozitīvi 
uzlādēta skola, ģimene, ražoša-
nas uzņēmums un valsts.

Atcerēsimies dabas likumu 
attiecībā uz enerģiju! to nevar 
ne iznīcināt, ne apslāpēt – to var 
pārvērst tikai citā izpausmē. tā-
pēc, ja mēs runāsim sliktu par 
valsti, kāds to visu saņems, un 
tas, kurš to visu saņems, arī atbil-
stīgi uzvedīsies. Šādi, par viņiem 
runājot, mēs viņiem tieši tādiem 
arī piedāvājam kļūt. Patiesībā 
saņēmēja negatīvā uzvedība un 
rīcība ir tikai likumsakarīga, jo, 
nosūtot postošās domas citam, 
mēs atbrīvojamies no visa tā, ko 
sliktu par mums domā apkārtē-
jie. Drīz vien mūsu domas būs 
pārņemtas ar instinktīvu sevis 
aizsargāšanu (uzbrukšanu). Un 
tas turpināsies tik ilgi, kamēr šo 
melno loku nepārraus konflikts, 
nesekmība, krīze, nabadzība un 
valsts lejupslīde.

Lai apgūtu pozitīvākas attiek-
smes pret valsti modeli, ir nepie-
ciešams apgūt konstruktīvu do-
māšanas, runāšanas un iztēlošanās 
modeli. jēdziens „konstruktīvs” ir 
sinonīms jēdzienam „pozitīvs”, jo 
orientējas uz vēlamo. Izmantojot 
pozitīvas attieksmes modeli, mūsu 
valsts piedzīvos augšupeju. Pozi-
tīvai domai par valsti seko kon-
struktīva rīcība. Kā domāsim, kā 
runāsim par valsti, tādā valstī arī 
dzīvosim.

ja mēs turpināsim negatīvi 
izteikties par valsti, mēs turpi-
nāsim likt valstij palikt upura 
lomā. juzdamies kā upuri un 
kultivējot negatīvismu, lai kāda 
valsts arī būtu, upuris tajā saska-
tīs tikai negatīvo. Bet, kā zināms, 
upurim nav ne naudas, ne veik-
smes, upura daļu vienmēr notie-
sā kāds cits. Destruktīvs cilvēks 
dzīvo negatīvā valstī, konstruk-
tīvi domājošs – pozitīvā valstī.

Reiz kādā no lekcijām kāda 
skolotāja pagalam sašutusi ie-
saucās: „jūs gribat teikt, ka 
mūsu valstī viss ir kārtībā, ka 
valstī nav korupcijas un naba-
dzības?!” Atbildēju, ka ir gan 
korupcija, gan nabadzība. Kurā 
valstī gan tās nav? jūs šajā, pašu 
radītajā, negāciju pārņemtajā 
valstī jūtaties slikti, jūsu vīrs 
jūtas slikti, jūsu bērni jūtas slik-

ti. Vai šādā stāvoklī, nemitīgi 
juzdamies kā upuri, valsts var 
piedzīvot augšupeju? Šādi valsts 
nekad nespēs uzkrāt spēkus sa-
vai augšupejai.

Konstruktīvā domāšana – 
uz dabas likumiem 
balstīta domāšana
Konstruktīvā pieeja balstās uz 

dabas likumiem. tā ir dabaszinī-
bu teorija, bet prakse ir tā sauca-
mais redzamais pierādījums. Kā 
ikvienā dzīvā organismā, tā arī 
ģimenē, skolā un sabiedrībā no-
tiek divi pretēji procesi: radīšana 
un sagraušana. Mūsu pastāvēšanu 
nosaka šo abu spēku dinamiskais 
līdzsvars. tiklīdz līdzsvars tiek 
izjaukts, tūlīt pat rodas konflikti, 
naudas trūkums, bezdarbs, krīze, 
kas norāda, kurā vietā un kādēļ 
līdzsvars ir izjaukts.

Negatīvā cēlonis nav jāmeklē 
ne valdībā un deputātos, ne arī 
politiķu negodīgumā un savtī-
gumā vien, bet gan mūsu negatī-
vismā, kas viņus provocē šos pār-
kāpumus veikt, piemēram, bailēs 
domāt, ka visiem nepietiks, tāpēc 
ir jāpadomā par savām savtīga-
jām interesēm u. tml.

Konstruktīvs risinājums
Mainīsim savas domas, runas 

manieri un attieksmi pret valsti! tad 
arī politiķi un ierēdņi būs spiesti re-
aģēt citādi. tas nozīmē, ka proble-
mātisko, uz negatīviem stimuliem 
balstīto domāšanu mēs nomainīsim 
pret konstruktīvo domāšanu, kas 
būtu pozitīvas attieksmes pret valsti 
pamatā. Valstī visiem, ne tikai po-
litiķiem vien ir jātiecas uz vienoto, 
veselo, saprātīgo un harmonisko.

Lai sakārtotu savu valsti, vis-
pirms parūpēsimies par pozitī-
vu un cieņpilnu attieksmi pret 
valsti, jo ne jau tie daži nelojālie 
pedagogi valsti var pazudināt, 
bet gan drīzāk pret valsti nega-
tīvi noskaņotie. Vēršot agresiju 
pret valsti, mēs veicinām valsts 
lejupslīdi. ja mēs kritizējam val-
sti, tas nozīmē tikai vienu – ka 
mēs no tās neko labu vairs ne-
gaidām. Ārējie notikumi atspo-
guļo iekšējos.

Produktīvs skolotājs skolēnos 
veido produktīvu attieksmi pret 
valsti, jo konstruktīvi domājošs 
nākotnes pilsonis ievēlēs kons-
truktīvu likumdevēju un radīs 
produktīvu politisko situāciju val-
stī, negatīvas attieksmes pilsonis 
ievēlēs destruktīvu likumdevēju. 
Mēs nesagaidīsim pozitīvas iz-
maiņas, ja turpināsim par valsti 
runāt pa vecam, proti, neko labu 
negaidot. 

Vēstulēm: kaspars.bikse@gmail.com
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Latvija būs 
stipra tik, cik 

pratīsim pret to 
izturēties ar cieņu.



Par Latvijas likteni domājot

   kasPaRs BikšEik

atbalsts skolotājam

Pievēršanās 
tam, kā nav, 

kā trūkst, un 
nemitīga runāšana 
par nepilnībām, 
trūkumiem un 
kļūdām rada 
produktivitātes 
trūkumu, un tas 
valstij ik gadus 
rada milzīgus 
zaudējumus. 



Valstī visiem, ne 
tikai politiķiem 

vien ir jātiecas uz 
vienoto, veselo, 
saprātīgo un 
harmonisko.
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Latvija, Lietuva, Igaunija un 
Somija ir valstis, kuras 2017. un 
2018. gadā svinēs simtgadi. Kat-
rā no tām jau notiek gatavošanās 
šiem svētkiem, tiek plānotas da-
žādas norises un rīkotāji aicina 
kaimiņus laikus gatavoties un 
tās apmeklēt. 19. oktobrī Latvijas 
Universitātes Bibliotēkā Kalpaka 
bulvārī 4 plašsaziņas līdzekļu pār-
stāvji tika iepazīstināti ar svinību 
programmām.

Latvija un 
kultūras aktivitātes
„Izcilība, daudzveidība, rado-

šums ir Latvijas simtgades svi-
nību kultūras aktivitāšu atslēgas 
vārdi,” uzsver kultūras ministre 
Dace Melbārde. Viņa atgādina, 
ka ar tuvākajiem kaimiņiem lik-
teņgaitas ir vijušās mijiedarbojo-
ties: „Patlaban aktuāli ir tas, cik 
aktīvi Latvija kā kopiena esam ga-
tava risināt reģionālas un globā-
las problēmas, bet, gaidot simtga-
di, būs kopīgi projekti ar Baltijas 
jūras reģiona valstīm un valstīm 
simtgadniecēm, kā arī divpusē-
jas un trīspusējas programmas 
sadarbībā ar lielvalstīm, kas ie-
saistījās un palīdzēja 1918. gadā, 
brīvības cīņu laikā.”

Piemēram, sadarbojoties Lat-
vijas un Somijas nacionālo arhīvu 
speciālistiem, būs mēģinājums iz-
gaismot mazāk zināmas brīvības 
cīņu epizodes. D. Melbārde atzīst, 
ka ir liels atbalsts no tautiešiem 
ārzemēs, tiek gatavotas diaspo-
ras programmas un domāts, kā 
iepazīstināt ar Latviju zemēs, kur 
patlaban dzīvo latvieši. „tā būs 
iespēja atzīmēt globālās latvietības 
fenomenu,” secina ministre.

2018. gadā Lielbritānijā notiks 
Londonas grāmatu tirgus, kura 
laikā Baltijas valstu grāmatizdevēji 
būs īpašie goda viesi, muzicēs akor-
deoniste Ksenija Sidorova, notiks 
izrāde „Neoarctic”, Parīzē būs Bal-

tijas valstu mākslas muzeju kopiz-
stāde „Simbolisms Baltijā”, uz Bal-
tijas jūras mūzikas festivālu Stok-
holmā dosies „Sinfonietta Rīga” 
un Latvijas radio koris. Korim būs 
arī koncertturneja Ziemeļamerikā. 
Ar programmu „Rothko in jazz” 
Sidnejā, toronto, Vašingtonā un 
citur viesosies Māra Briežkalna 
kvintets, 2017.–2019. gadā piecās 
valstīs un 12 pilsētās notiks Bal-
tijas mūzikas akadēmiju studen-
tu simfonisko orķestru koncerti, 
2018. gadā – Baltijas valstu nacio-
nālo simfonisko orķestru apmai-
ņa un nacionālo operu izrāžu un 
koncertu apmaiņa.

No 2017. līdz 2021. gadam va-
saras nogalē, augustā, Baltijas jūras 
krastos iedegsies senie ugunskuri, 
norisināsies dažādi reģionālie un 
pārrobežu projekti Valkā un Valgā, 
Liepājā un Nidā. 2018. gada 8. sep-
tembrī visi tiek aicināti uz globālo 
lielo talku. 2019. gadā, atceroties 
Cēsu kauju simtgadi, varēsim vē-
rot Latvijas un Igaunijas armijas 
parādi. Kopīga Baltijas valstu ini-
ciatīva ir jaunu filmu radīšana kā 
veltījums simtgadei.

Kultūras ministrijas Latvijas 
valsts simtgades biroja vadītāja 
Linda Pavļuta atgādina, ka starp-
tautiskajā programmā ir pare-
dzētas 112 norises un iesaistītas 
16 valstis. Viņa atklāj, ka jau šogad, 
decembrī, pasauli sāks apceļot Lat-
vijas karogs, to pavadīs vēstījuma 
grāmata ar aicinājumu tautiešiem 
atgriezties dzimtenē.

Lietuvā visus 
sasauks zvanu skaņas
Biroja „Lietuva 100” vadī-

tājs Rolands Kazlausks (Ro-
landas Kazlauskas) par svētku 
kulmināciju uzskata brīdi, kad 
2018. gada 16. februārī visā val-
stī atskanēs zvanu skaņas. „tā kā 
būs ziema un parasti ir auksts, 
centīsimies radīt siltu noskaņo-
jumu ar skaistu mūziku, koncer-
tiem,” stāsta R. Kazlausks.

Arī vasarā turpināsies svinības, 
jo 6. jūlijā notiks dziesmu svētki. 
Biroja vadītājs norāda, ka vēsture 
iedvesmo nākotni, tādēļ būs izstā-
des u. c. pasākumi, kas atgādinās 
par dažādiem vēstures notiku-
miem, piemēram, prezidenta pilī 
būs apskatāma izstāde „Lietuva 
no 1918. līdz 1940. gadam”. Sīkāku 
informāciju par norišu program-
mām varat uzzināt interneta viet-
nē www.Lietuva.lt/100.

Igaunijā svētki 
katrā pilsētā
Biroja „Igaunija 100” program-

mas vadītāja Mārja Līsa Soe (Maarja-
Liisa Soe) stāsta, ka igauņi pie visiem 
vēršas ar vēsti „Let’s give Estonia 
gifts!” un dažādi svētku pasākumi 
notiks visā Igaunijā, katrā mazpilsē-
tā, ne tikai tallinā.

„Īpašā uzmanības lokā būs bēr-
ni un jaunieši. Viena no iecerēm – 
tiks darīts viss, lai ikviens bērns, 
kurš vēlas, varētu iemācīties spēlēt 
kādu mūzikas instrumentu, aktīvi 

iesaistoties interešu izglītībā,” uz-
sver M. L. Soe. Dažādas norises 
sāksies jau ar 2017. gada 8. aprīli, 
atzīmējot dienu, kad pirms 100 ga-
diem ar domu par savu valsti igau-
ņi devās demonstrācijā Pēterburgā, 
un turpināsies līdz pat 2020. gada 
2. februārim.

2019. gada 23. jūnijā būs pa-
sākumi, atceroties Cēsu kaujas. 
Paši mazākie iedzīvotāji kopā ar 
multiplikācijas varoni Loti stādīs 
ozolzīles, lai izaugtu 100 ozolu, 
notiks dažādas interaktīvas spēles 
un izaicinājumi publiskajā telpā, 
lai par Igauniju un tās vēsturi uz-
zinātu pēc iespējas vairāk cilvēku 
visā pasaulē.

Somijā svinēs no 
saunas līdz pat kosmosam
Biroja „Somija 100” pārstāve 

Suvi Innila (Suvi Innilä) stāsta, ka 
viņu iecere ir paraudzīties uz valsts 
vēsturi, kritiski izvērtēt, kāda So-
mija ir patlaban un uz ko virzās 
nākotnē. Somija valsts simtgadi 

svinēs 2017. gadā, svinības norisi-
nāsies no 2016./2017. gadu mijas 
līdz Somijas neatkarības dienai 
6. decembrī. Sāks ar 1900. gada 
notikumu atceri un to visu atspo-
guļos 100 projektos. Starptautiska-
jos projektos ir iesaistītas 70 valstis 
un pieci kontinenti, jo arī somi 
dzīvo visā pasaulē.

No šodienas ar skatu nākotnē 
būs plaša programma „No saunas 
līdz kosmosam”, kad notiks projek-
ti saistībā ar mežu, saunu, zirgiem 
un suņiem, adīšanu un tamborēša-
nu, kā arī dziedāšanu.

Īpaši pasākumi notiks skolās, 
jo izglītība ir viena no valsts prio-
ritātēm. Notiks arī kaut kas pirm-
reizējs, piemēram, Lapzemē atklās 
bibliotēku, kur viss stāstīs par zi-
vīm, atklās arī centrālo bibliotēku, 
gaisā tiks palaisti 100 satelīti utt., 
daudz dažādu kultūras pasākumu 
tiek plānots 2017. gada 26. un 
27. augustā. „Esat laipni aicināti 
pavadīt brīnišķīgu nedēļas nogali 
Somijā,” aicina S. Innila. 

Latvija, Lietuva, Igaunija 
un Somija gatavojas simtgadei

   iLzE BRinkmanEik

foto: Reinis Oliņš, Latvijas valsts simtgades birojs
Linda Pavļuta (no kreisās), Rolands Kazlausks, Dace Melbārde, Suvi Innila un Mārja Līsa Soe iepazīstina ar 
savu valstu simtgades svinību programmām.

Liepājas A. Puškina 
2. vidusskolas bilingvālās 
izglītības metodiskās komisijas 
vadītāja, latviešu valodas 
un literatūras skolotāja

Latviešu valodas lietošanai sa-
biedrībā ir daudz funkciju: saziņas, 
mācību un administratīvo darīju-
mu veikšanas, ikdienas komunikā-
cijas nodrošināšanas. Īpaši svarīga 
tā ir bilingvālajā izglītībā, kas sek-
mē aktīvu valodas vidi un iespējas 
mazākumtautību skolu absolven-
tiem būt konkurētspējīgiem studi-
ju uzsākšanā un karjerā.

Liepājas A. Puškina 2. vidus-
skolas pieredze bilingvālajā izglī-

tībā rāda, ka skolēni ir veiksmīgi 
turpinājuši studijas Latvijas augst-
skolās, ka labas valodu zināšanas 
ir devušas iespējas karjeras izvēlē, 
savukārt daļa skolēnu atzina, ka 
lingvistiskā pieredze bija labs starts 
citu valodu apgūšanai un izmanto-
šanai, studējot ārzemēs.

Lai sekmētu bilingvālo izglītību, 
mūsu skolā tika izstrādāts sadarbī-
bas projekts ar Nīcas vidusskolu. 
Šā projekta īstenošanas laikā noti-
ka kultūras un izglītības pasākumi. 
Skolu kolektīvi ir gandarīti par pa-
veikto: septembra sākumā notika 
skolēnu grupu apmaiņa – nīcenie-
ki mācījās Liepājas 2. vidusskolā, 
bet mūsu skolēni katru dienu mē-
roja ceļu uz Nīcas vidusskolu un 
apguva zināšanas latviešu valodā. 

Skolēniem bija komfortabli, inte-
resanti – par spīti tam, ka tika ie-
gremdēti netradicionālajā valodas 
vidē. Atzinīgi tika novērtēta lab-
vēlīgā gan pedagogu, gan skolēnu 
attieksme un atsaucība.

Skolu sadarbība turpinās arī 
tagad. Skolēni organizē diskusijas, 
sporta pasākumus. jaunāko kla-
šu skolēni satikās un kopā aktīvi 
darbojās Miķeļdienas gadatirgū, 
konkursos. olimpiskajā dienā Nī-
cas vidusskolēni piedalījās Liepājas 
pilsētas aktivitātēs, bet liepājnieki 
bija Nīcas sportistu vidū.

Skolu kolektīvi ir abpusēji gan-
darīti, jo vienotībā un sadarbībā ir 
iespējams paveikt daudz. Viss ir at-
karīgs no attieksmes un atvērtības 
jaunajam, pozitīvas domāšanas. 

Liepājas un Nīcas vidusskolēni sadarbojas kopprojektā
   iRēna OšEik

foto: no personiskā arhīva
Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas un Nīcas vidusskolas skolēni un 
pedagogi noslēguma pasākumā secināja, ka ir abpusēji gandarīti, jo 
vienotībā un sadarbībā ir iespējams paveikt daudz.
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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 

audzināšanas kursi 
(jauno MK noteikumu 

Nr. 480 pedagogu aktualitāte) 
gan neklātienē vebinārā, 

gan klātienē.

Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Prūšu ielā 42a,* 
un citās izglītības iestādēs klātienes un vienlaikus 
neklātienes kursi vebinārā katru piektdienu. 
Audzināšanas kursi (tēmas skaties www.pedagogs.lv!).
27. oktobris: jelgavas Valsts ģimnāzija – 
„Saliedētas klases veidošana”.
28. oktobris: Ilūkstes 1. vidusskola – 
„Saliedētas klases veidošana”.
4. novembris: „Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas 
iespējas”.*
7. novembris: Kalnu vidusskolas un apkārtnes 
pedagogiem – „Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas”.
9. un 16. novembris: Siguldas jaunrades centrs – 
„Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana”.
11. novembris: „Pozitīvas attieksmes mācīšana 
izglītības iestādē”.*
14. novembris: Ludzas pilsētas un apkārtnes pedagogiem – 
„Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas”.
18. novembris: audzināšanas kursa modulis 
(bezmaksas) „Saliedētas klases veidošana”.* 
Sākums plkst. 12.00. Apvienojumā ar kolektīvo groziņu 
pēcpusdienu, veltītu lektora Kaspara Bikšes dzimšanas 
dienai, pirms Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas 
salūta. Laipni lūgti!

Sīkākas ziņas: tālr. 27583454, 
e-pasts kanceleja@pedagogs.lv
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Deju skolotāja
Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Šie mūsu tautai tik nozīmīgās 
dziesmas vārdi precīzi noder par 
vadmotīvu kādam zīmīgam no-
tikumam tautas deju ansambļa 
„Zelta sietiņš” – bet varētu arī 
teikt, ka visas latviešu bērnu deju 
saimes – dzīvē. Ir tapusi grāmata 
„„Zelta sietiņa” zelta graudi”. Un 
7. novembrī Nacionālajā teātrī 
būs pasākums, uz kuru var attie-
cināt teicienu „trīs vienā”.

Vispirms – grāmatas svinīga 
atvēršana. jautājot autoriem – 
dramaturģei Aivai Birbelei un 
dizaina māksliniekam Zigmun-
dam Lasmanovičam – par to, kā 
šis darbs tapa, mākslinieka at-
bilde bija īsa un kodolīga: „Ska-
toties zvaigznēs!” Autore gan 
komentēja sīkāk: „Viņš neprot 
izteikties ar vārdiem, bet runā 
un raksta bildēs. tomēr iedves-
mu viņš guvis ne tikai no zvaig-
znēm, bet arī senās grāmatās, 
lai, smeļoties vēsturē, izveido-
tu modernu vizuālo salikumu, 
kurā izmantotas gan latviešu 
folkloras zīmes, gan „Zelta sie-
tiņa” dejotāju zīmējumi un pe-
dagogiem veltītie novēlējumi.” 
Pati autore, savulaik beigusi 
Kultūras akadēmijas jura Rij-
nieka aktieru kursu, bijusi Ance 
„Zelta sietiņa” uzvedumos par 
neparasto rīdzinieku piedzīvo-
jumiem, savu darbu grāmatas 
tapšanā komentē šādi: „Sākumā 
bija doma uzrakstīt komisku 
monoizrādi, kur kāda tautisko 
deju skolotāja stāsta par saviem 
piedzīvojumiem un pārdzīvoju-
miem. tas vēl var notikt, ideja 
nav izmesta. Bet pagaidām šī ie-
cere realizējusies visai nopietnā 
rakstītā izklāstā, ļaujoties da-
žiem jokiem un asprātībām. Vis-
grūtāk bija atrast formu, kādā 
salikt visu sakopoto informāciju 
un intervijas. Bet tad sapratu, ka 
„Zelta sietiņa” oriģinalitāte ir 
viņu deju uzvedumi un ka grā-
mata arī būs kā uzvedums. tad 
nu bija pilna galva runājošu per-
sonāžu – dancotāju un skolotā-
ju, kurus kā režisoram vajadzēja 
salikt vajadzīgā vietā runāt vaja-
dzīgos tekstus. Nebija viegli, visi 
gribēja runāt vairāk, nekā ļāvu, 
bet beigās 200 lappusēs iekļā-
vāmies. Kaut esmu uzrakstījusi 
un ir uzvestas vairākas manas 
lugas, šis man bija izaicinājums. 
Gribas, lai grāmata lasītos vieg-
li, tā rakstīta iepriecinājumam.” 
ticam, ka tā arī būs un visiem – 
gan lasītājiem, gan darbības 
personām – sagādās patīkamus 
uzziņas un atmiņu brīžus.

Šai pašā reizē un vietā risinā-
sies vēl kāds gan skumjš, gan pa-
tīkams notikums. No ansambļa 
pēc 10 un vairāk gadu dejošanas 
atvadīsies 25 jaunieši, kas saņems 
diplomus par apgūto deju māk-
slu un iespējām dejot latviešu de-

jas visā plašajā pasaulē. Savukārt 
31 meitene un zēns, iegūstot rozā 
krāsu, tiks uzņemts ansambļa pa-
matsastāvā. Būs gan speciāli šim 
notikumam iestudētas kopdejas, 
gan apsveikumi un dāvanas, dro-
ši vien noritēs kāda asara.

Kas motivē vecākus un bēr-
nus 15 un pat vairāk gadus vel-
tīt dejas mākslai, kā tikt pāri 
negribēšanas un slinkuma brī-
žiem, kā dejošana ietekmē jaunā 
cilvēka raksturu un uzvedību? 
Šos jautājumus uzdevu četru 
„Zelta sietiņa” dejotāju – Reiņa, 
Mārtiņa, Kristapa un Viestura – 
mammai Aigai Kālai. Lūk, viņas 
atziņas: „Mūsu ģimenei „Zelta 
sietiņš” nenoliedzami ir kļuvis 
par nozīmīgu un neaizmirsta-
mu notikumu jau 15 gadu garu-
mā. jāsaka godīgi – ir bijuši gan 
skaisti, gan grūtāki brīži, bet šo-
gad, kad divi no mūsu dēliem – 
Reinis un Mārtiņš – atvadās no 
ansambļa, pāri visam ir ganda-
rījuma izjūta. Izjūta, ka dēli ir 
daudz ko smēlušies šajos gados 
un latviskums arī turpmāk būs 
neatņemama viņu dzīves daļa. 
Sākumā tas nebija pašmērķis – 
dēlam jādejo, kaut deja vienmēr 
bijusi līdzās mūsu ģimenei. tē-
tis, kurš dejojis kopš agras bēr-
nības, draugi, kuri dejo, – tas 
viss pamudināja mazo ķiparu 
aizvest uz dejošanu. Esmu pār-
liecināta, ka deja spēj ļoti daudz 
dot bērna attīstībai – tā ir gan 
muzikalitāte, ritms, fiziskā iz-
turība, gan māka sadarboties… 
Ļoti daudz būtisku īpašību, ku-
ras katrs no vecākiem vēlas at-
tīstīt savā bērnā. Nekad neesam 
nožēlojuši savu izvēli, „Zelta sie-
tiņš” ir īpašs – ar to, ka skolotāji 
vienmēr ir motivējuši dejotājus 
izdarīt savu darbu no sirds, ir 
mācējuši uzslavēt un dažreiz pa-
teikt to stingro vārdu, bez kura 
neviens nav izaudzis, un, kas 
nav mazsvarīgi, radījuši izjūtu, 
ka ikviens ir īpašs un pelnījis būt 
uz skatuves.

Visi jau esam ceļā – noturē-
ties, nesvaidīties, piespiesties, 
kad negribas. Nezinu, kuram 
šo gadu laikā biežāk ir gribējies 
teikt – pietiek, es vairs nevēlos. 
Vecākiem, kas nedēļu pirms 
koncerta nezina, kas ir sava dzī-
ve, un mammai, kas vēl pēdējā 
naktī šuj, tīra un gludina desmit 
bikšu, vai puišiem, kuriem, kā 
jebkuram bērnam, šķiet, ka ir 
jāizmēģina un jāpaspēj vēl tik 
daudz kas bez dejošanas? Nav 
jau receptes visiem gadījumiem, 
bet mūsu ģimenes pieredze mu-
dina teikt, ka ir jādara vairāk. 
Ikviens no mūsu dēliem līdzte-
kus dejošanai vēl ir nodarbojies 
ar burāšanu, futbolu, hokeju vai 
šahu, visi mācījušies kādu mūzi-
kas instrumentu. Neviens arī nav 
teicis, ka dejošanas dēļ dzīve iet 
garām. tikpat svarīga parādība 
ir draugi un apziņa, ka esi pie-
derīgs un vajadzīgs ansamblim. 
Pēc visiem šiem gadiem varam 

teikt paldies skolotājiem, jo tieši 
viņi izšķirošajos mirkļos jaunie-
šos ir radījuši pārliecību, ka ir jā-
turpina, jo tevis kādam pietrūks, 
ar tevi rēķinās un tevi novērtē. 
Dejošana katrā attīsta citas īpa-
šības, kas laika gaitā veidojas 
un mainās. Pirmā – patstāvība, 
tā vienmēr jau kopš 1. klases 
manus dejotājus ir atšķīrusi no 
klasesbiedriem, tad pievienojas 
atbildība, jo dejošana ir kopīgs 
darbs, un vissvarīgākais – attiek-
sme pret latvisko kā vērtību.”

Un pēdējais – ja jau deju 
ansamblis, tad, protams, deju 
koncerts. Nosaukums – kā grā-
matai. Bet kā tad ar graudiem? 
Un – kāpēc zelta? Pirms 58 ga-
diem iesētās domas par to, kādai 
ir jāizskatās latviešu bērnu dejai, 
pirmie biklie jaunās deju skolotā-
jas Baibas Lietavietes mēģinājumi 
dižgaru un savu skolotāju Harija 
Sūnas, Zinaīdas Samas un Zinaī-
das Zeltmates ēnā radīt savu deju 
vainagojās ar panākumiem. Pa-
visam ne konkursiem un skatēm 
sacerētā, vienkāršā, etnogrāfiskās 
pāru dejas „Plaukstiņpolka” estē-
tikā balstītā deja „Sitieniņi” tika 
prēmēta, un 1967. gadā II Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos to stadionā dejoja jau vi-
sas valsts skolēni. tā 11 svētku lai-
kā no 1967. gada līdz 2015. gadam 

Latvijas vispārējos un skolu jau-
natnes deju svētkos dejotāji kopā 
ir izdejojuši 45 tautas deju an-
sambļa „Zelta sietiņš” pedagogu 
Baibas Šteinas, janīnas Nurkas, 
Daces Adviljones, Ievas jundzes, 
Signes Dēķenas, Ginta Baumaņa, 
ojāra Lamasa radītās dejas un 
trīs deju virknes, ko varbūt varētu 
dēvēt par latvju bērnu dejas zelta 
fondu. Šajā koncertā no tām tiks 
izdejotas 24 dejas un divas deju 
virknes. Vai to vērtība nenosūbēs, 
patiesi būs zelta? to parādīs tikai 
laiks un tautas atmiņa.

Noslēgumā tik atbalstošie un 

patiesie A. Kālas vārdi: „Mums 
katram dzīvē ir jāizdejo sarežģī-
tas dzīves dejas, un es tiešām ticu 
un novēlu, lai „Zelta sietiņā” ap-
gūtie dzīves un dejas soļi palīdz 
to godam veikt. Ikvienam dejotā-
jam var vēlēt tikai vienu – izbau-
diet šo tik īso un vienlaikus garo 
dzīves mirkli, kurā esat kopā ar 
skaistāko no mākslām – dejas 
mākslu – un labākajiem no drau-
giem – bērnībā un jaunībā iegū-
tajiem! Smelieties tur spēku, prie-
ku un gaišumu, kas pavadīs jūs 
turpmākajā dzīvē! Lai izdodas ra-
dīt svētkus sev un citiem!” 

Ja ikviens tik zemē sētu…
   BaiBa šTEinaik

Deja spēj ļoti 
daudz dot 

bērna attīstībai – tā 
ir gan muzikalitāte, 
ritms, fiziskā 
izturība, gan māka 
sadarboties… Ļoti 
daudz būtisku 
īpašību, kuras katrs 
no vecākiem vēlas 
attīstīt savā bērnā.



foto: no personiskā arhīva
„Zelta sietiņa” labie gariņi (no kreisās): Dace Adviljone, baiba Šteina, Ieva Jundze, Valentīna Popova, Janī-
na Nurka, Mairita Ramza, Roberts Muciņš, Aija bite-Ozere.


