
    Dievs, svētī Latviju:
    Zemi, cilvēkus, valodu,
    Dziesmu un ticību,
    Godaprātu un darba tikumu;
    Uzturi mūs dzīvus,
    Dari mūs brīvus –
    Garā un pateicībā,
    Cilvēka vārda cienīgus
    Latviešus
    Tēvzemē un pasaulē.
                           Velta Toma

Pieminot Latvijas brīvības cīnītājus, kas savulaik smagās cīņās pierādīja 
ticību Latvijas valsts idejai, visi kopā būsim pārliecināti par drošu, skaistu, 
bagātu un saticīgu Latviju tagad un nākotnē!
   Laikraksta „Izglītība un Kultūra” redakcija
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Skolotājs var būt 
priecīgs, bēdīgs, bet nedrīkst būt vienaldzīgs

foTo: Andris Bērziņš

„Svētku izjūtu var radīt dažādi. Svinot Latvijas dzimšanas dienu, izmantojam mūsu valsts karoga krāsas – karmīnsarkano un balto. Gāju 
uz veikalu meklēt šo krāsu dziju, jo izdomāju, ka rotājumus var veidot kā kustīgus dekorus, kas raisa asociācijas ar plīvojošu karogu. 
Karmīnsarkanos kvadrātiņus var veidot lielākus vai vairāk, lai atgādinātu par izmantoto krāsu proporcijām, bet ideja radās kā protests pret 
vienveidību, piemēram, statisku Latvijas kontūru un karogu,” stāsta Rīgas 126. PII pirmsskolas izglītības metodiķe Ligita Priede.

Līdz 2017. gada 
abonēšanaS 

kampaņas noslēgumam ir palikušas sešas nedēļas!
Turpinām abonēšanas kampaņu redakcijā.

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

KompLeKtā izdevīgāK!   

Turpinājums 3. lpp. 

„Ideja par nepieciešamību ap-
balvot pirmskolā strādājošos pieder 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas priekšsēdētājai Ei-
ženijai Aldermanei. Varu tikai pie-
krist, ka mazo bērnu audzināšana 
nav tikai pieskatīšana un viņu darbs 
ir jānovērtē. Nominācija ir dažādās 
kategorijās – gan par mūža ieguldī-
jumu, gan par godprātīgu, profesio-
nālu pedagoģisko darbu, un balvu 
saņem gan skolotāji, gan tehniskais 
personāls. Cik esmu uzrunājis nomi-
nantus, cilvēki ir gandarīti, ka viņu 
darbs ir novērtēts un viņi ir pamanī-
ti, jo sasniegumi pirmskolā neizskan 
tik publiski kā par paveikto skolā, bet 
izglītošanās sākumposms bērnam ir 
ļoti svarīgs,” atzīst Rīgas domes Iz-
glītības, kultūras un sporta departa-
menta direktors Guntis Helmanis un 
atgādina, ka pirmo bērnudārzu Rīgā 
izveidoja mecenāts Augusts Dom-
brovskis un tā saukto Zaļo skolu 
vadīja viņa palīdze un līdzgaitniece 
Marta Rinka, tādēļ balva pamatoti ir 
nosaukta viņas vārdā.

Atbildē uz jautājumu, vai pašval-
dības nākotnes plānos ir arī atjaunot 
šo vēsturisko celtni, kura nepiedzīvoja 
atdzimšanu kā kultūras pils „Ziemeļ-
blāzma”, un vecmīlgrāviešiem un pil-
sētas viesiem vēl kaut kā darīt zināmu 
M. Rinkas ieguldījumu pirmsskolas 
izglītības attīstībā Latvijā, G. Hel-
manis pieļauj, ka tuvākajā laikā šajā 
vietā varētu uzstādīt piemiņas zīmi, 
taču vienīgā atcere pagaidām ir pie-
miņas balva – sudraba piespraude 
ar saules simbolu – kā atgādinājums 
par šīs izcilās personības veikumu.

Apveltīta ar viedu gudrību
Nominācijā „Par ilggadēju darbu 

profesijā” par sasniegumiem un paš-
aizliedzīgu ieguldījumu savā profesijā 
balvu šogad saņem Rīgas 220. pirms-
skolas izglītības iestādes (PII) vadī-
tāja Silvija Linaberga.

    Ilze BrInkmaneIk

Turpinājums 15. lpp. 
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aktualitātes izglītībā

Šogad tradicionāli pelēko Latvijas novembri ir 
nomainījis neierasts baltums. Lai vai kādas raizes 
sniegs sagādā mūsu ikdienā, vismaz par pirmo snie-
gu mēs priecājamies, pikojoties, veļot sniegavīrus, 
fotografējot. Gluži tāpat kā pirmais sniegs novem-
brī, pasauli ir pārsteigusi arī republikāņa Donalda 
Trampa uzvara ASV prezidenta vēlēšanās. Polito-
logs Juris Rozenvalds D. Trampa uzvaru, tāpat kā 
Lielbritānijas vēlmi izstāties no Eiropas Savienības, 
skaidro ar sabiedrības neapmierinātību ar pašreizē-
jo kārtību. Šie divi notikumi šogad ir sašūpojuši pa-
sauli, un patlaban ir grūti prognozēt, kādā virzienā 
var attīstīties sabiedrības izrādītā vēlme pēc radikā-
lām pārmaiņām.

Latvijā cilvēki jau daudzus gadus dzīvo ar pār-
maiņu un reformu vārdu uz lūpām, dažkārt arī 
darbos. Godīgi gan ir jāatzīst, ka reformu rezultātā 
valsts iedzīvotāju dzīves līmenis nav acīmredzami 
uzlabojies, ka reformu rezultātā ietaupītie līdzekļi 
nav nesuši acīmredzamu labumu. Lai gan sabied-
rības vērtējums par valdības darbu nepaaugstinās, 
cilvēki mācās, pierāda savu profesionālo varēšanu 
ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, kopj savu dzim-
to zemi un saka – nekur nav tik skaisti kā Latvijā. 
Pasaules slavu iemantojušais diriģents Andris Nel-
sons, saņemot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas goda profesora diplomu, atbildot uz jautā-
jumu, kāpēc Latvijas cilvēki gūst pasaules mēroga 
slavu, atzina: jo vairāk mūs ierobežo, jo ar lielāku 
sparu un spītu mēs cenšamies sasniegt augstākus 
rezultātus, pierādīt savu varēšanu, pārvarot pat vis-
grūtākos šķēršļus.

Mums ir ārkārtīgi stiprs izdzīvošanas gēns, kas 
spilgti atklājas Viestura Kairiša filmā „Melānijas 
hronika”. Skatoties šo filmu kopā ar saviem skolē-
niem, noteikti vajadzētu runāt par to, cik garā stip-
ram ir jābūt cilvēkam, lai spētu izturēt fizisku un 
emocionālu pazemošanu, nekļūtu ļaunatminīgs un 
bezcerībā nepazaudētu ticību labajam, cilvēcībai, at-
bildībai par otru cilvēku.

Un tomēr – lai sasniegtu augstus rezultātus, ir 
jāiegulda pamatīgs darbs, turklāt jau no bērna kā-
jas. Tautas deju ansambļa „Zelta sietiņš” koncertā 
„„Zelta sietiņa” zelta graudi” dejotājs ar sudraba 
pavedieniem matos savā atmiņu stāstā teica, ka 
viņu, tolaik mazu puiku, horeogrāfes Baiba Štei-
na pie vienas auss un Ingrīda Saulīte pie otras auss 
cieši saņēmušas un pateikušas: „Tu dejosi!” Un viņš 
joprojām dejo, tikai nu jau „Manā rotaļā”. Un ne jau 
dejo vien, bet, pateicoties „Zelta sietiņā” gūtajam 
rūdījumam, zina, cik daudz un kā ir jāstrādā, lai 
sasniegtu rezultātus.

Pateicoties kārtīgiem sava darba darītājiem, mēs 
varam svinēt savas valsts jubileju un uzdziedāt 
„augstu laimi Latvijai”.

Lai skaisti svētki Latvijā 
un stiprs gars katrā cilvēkā!

reDakTOreS SleJa

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra”
galvenā redaktore

foTo: Andris Bērziņš

Sveicam, 
saņemot 

valsts 
augstākos 

apbalvojumus
triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru:
operdziedātājas Elīnu Garanču, Maiju Kovaļevsku, Marinu Rebeku;

Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru:
restaurācijas firmas SIA „Intarsija” vadošo pētnieku mākslas zinātnieku Daini Bruģi,
Latvijas Universitātes (LU) fizikas un matemātikas fakultātes profesoru, vadošo pētnieku, LU Lāzeru centra 
   vadītāju, LU Jūdaikas studiju centra valdes priekšsēdētāju, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 
   akadēmiķi Dr. habil. phys. Ruvinu Ferberu,
vokālās mākslas pedagoģi Margaritu Gruzdevu,
ilggadējo Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieci Jūliju Gurviču,
Latvijas Nacionālās operas un baleta vadošo baleta solistu Sergeju Neikšinu,
Dailes teātra aktrisi Lidiju Pupuri,
operdziedātāju Laimu Silāri (Laimu Andersoni-Silāri);

Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru:
lībiešu kultūras darbinieci un novadpētnieci Baibu Šuvcāni,
ilggadējo Valmieras Mūzikas skolas skolotāju vokālo pedagoģi Gaidu Unguri;

Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi:
Alūksnes novada 29. Ziemeru mazpulka vadītāju un Alūksnes novada mazpulku koordinatoru 
   Jāni Bērtiņu;

Atzinības krusta III šķiru:
LU Datorikas fakultātes profesoru, LZA goda doktoru, Dr. sc. comp. Jāni Bičevski,
LU Datorikas fakultātes vadošo pētnieku, LZA goda doktoru, profesoru, Dr. sc. ing. Edvīnu Karnīti,
LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta Šūnu bioloģijas laboratorijas vadītāju, profesoru, 
   LZA korespondētājlocekli Dr. habil. biol. Aleksandru Rapoportu;

Atzinības krusta IV šķiru:
ilggadējo Latvijas Ugunsdzēsības muzeja direktora vietnieci Ilzi Bergmani,
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes profesoru, 
   LZA korespondētājlocekli Dr. oec. Konstantinu Didenko,
sabiedrisko un kultūras darbinieci, rakstnieci un publicisti Annu Skaidrīti Gailīti,
ilggadējo Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina pedagogu dizaineru Gunāru Glūdiņu,
ilggadējo Liepājas teātra aktrisi Ainu Kareli,
Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzeja krājuma galveno glabātāju Laimu Mincenofu,
koncertkokļu meistaru Imantu Robežnieku,
Rīgas franču liceja direktori Birutu Vīksnu,
Puškina liceja direktori Gaļinu Voiteku,
amatieru teātra režisori, kultūras darbinieci un pedagoģi Māru Zaļaiskalns;

Atzinības krusta V šķiru:
Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas mūzikas skolotāju, ilggadējo kora „Dzeguzītes” vadītāju Irēnu Irbi,
ilggadējo izglītības un sabiedrisko darbinieci VSIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” pusaudžu 
   rehabilitācijas kolektīva „Saulrīti” audzinātāju Ilzi Krivašonoku,
ilggadējo Rīgas jauno tehniķu centra interešu izglītības skolotāju Juri Majoru,
Smiltenes bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāju Ļubovu Ņikiforovu,
ilggadējo meža nozares darbinieku Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” 
   pētnieku Dr. biol. Arvīdu Priedīti,
ilggadējo Kokneses novada kultūras darbinieci tautas deju kolektīvu vadītāju Kornēliju Reisneri,
Rīgas interešu izglītības metodiskā centra skolu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāju 
    Zinaidu Soboļevu,
ilggadējo ogres novada kultūras darbinieci Suntažu kultūras nama vadītāju Dzidru Sproģi,
ilggadējo Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāju Ilzi Ziņģīti.
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Skolotājs var būt 
priecīgs, bēdīgs, bet nedrīkst būt vienaldzīgs

Satiekot sirmo, bet citādi jau-
neklīgo kundzi, ir grūti noticēt, 
ka viņai ir tik garš darba mūžs. 
Bērnu vecāki ir gatavi pacietīgi 
gaidīt rindu, lai viņu bērni no-
kļūtu tieši šajā dārziņā. Jautāta, 
kāds tam ir iemesls, Silvijas kun-
dze smaida un nosaka – laikam 
zina, ka ikviens bērns te saņems 
vajadzīgo uzmanību. Taču, kā at-
klājas sarunā, pašas ceļš uz pirm-
skolu nav bijis nemaz tik taisns.

„Kad meitas bija mazas, ne-
bija, kur viņas atstāt, tādēļ, 
meklējot risinājumu, 1973. gada 
rudenī sāku strādāt bērnudārzā 
par skolotāju, lai gan Rīgas Po-

litehniskajā institūtā biju studē-
jusi ķīmiju un apguvusi tolaik 
progresīvo plastmasas pārstrā-
des tehnoloģiju. Studiju laikā 
paši būvējām olaines profesio-
nāli tehnisko skolu, kur pēc sa-
dales sāku strādāt par skolotāju 
un mācīju jauno maiņu,” atceras 
S. Linaberga. Vēlāk – neklātienes 
studijas Latvijas Valsts universi-
tātes fizikas un matemātikas fa-
kultātē, iegūstot šo priekšmetu 
skolotājas diplomu. 2004. gadā 
atkal vajadzēja uzsākt studijas, 
šoreiz – pirmsskolas pedagoģijā, 
lai varētu turpināt praksē apgū-
to profesiju.

Darbs ar bērniem esot ļoti aiz-
rāvis, strādājusi par kādreizējā 

Maskavas rajona izglītības meto-
diķi, un tieši šis dārziņš padomju 
laikā bijis kā paraugs, kur vest arī 
ārzemju viesus. Silvijas kundze 
piemin, ka kādreizējā premjera 
Ivara Godmaņa laikā bija vēlme 
visu mainīt, nojaukt, atdot pri-
vatizācijai, arī bērnudārzus. „Šis 
bērnudārzs man bija pie sirds 
īpaši, jo to izloloju. 1993. gada 
13. decembrī ar gariem zvejnie-
ka zābakiem iebridu pagrabā, jo 
visa infrastruktūra tika tīšuprāt 
nolaista, lai ēkas nodotu priva-
tizācijai. Tolaik Latgales priekš-
pilsētā bija 104 PII, tagad ir pa-
likušas pāris, daudzas vēlāk tikai 
izdemolēja,” ar matemātiķes pre-
cizitāti nedaudz skumji atceras 
S. Linaberga.

Ar kāda vecuma bērniem 
pieredzējusī pedagoģe ir strādā-
jusi? Esot sākusi ar vecākajiem 
un sagatavošanas grupiņām, bet 
skolotājas amatā pēdējos gados 
atgriezusies pie pavisam mazi-
ņajiem, sākot ar pusotru gadu.

Kādus cilvēkus sev pulci-
nājusi talkā, būdama vadītāja? 
„Mani kolēģi ir ar ilgu gadu dar-
ba stāžu, darbinieki nemainās, 
tādēļ M. Rinkas piemiņas balvu 
vajadzētu pasniegt divreiz vai-
rāk cilvēkiem, kuri 20–30 gadus 
strādā ar sirdi un dvēseli. Ma-
nuprāt, Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) ierēdņiem 
nav īstas sapratnes, kāds ir darbs 
bērnudārzā, ja viņi pirmskolas 
skolotājām darba slodzi atļāvās 
pagarināt līdz 40 stundām ne-
dēļā – kas praktiski nav reāli iz-
pildāms. Tāpēc, piemēram, sko-
lotājas, kas strādā ar piecus un 

sešus gadus vecajiem bērniem, 
finansiāli neko nav ieguvušas, jo 
varam nodrošināt vien 0,85 slo-
dzes darba. Sekoju likumdoša-
nai, un ir radies priekšstats, ka 
daudzi domā pavisam absurdi,” 
secina S. Linaberga. Kad kolēģi 
reiz mudinājuši aktīvi iesaistī-
ties politikā, viņa esot atbildēju-
si, ka netīk garas stundas sēdēt 
pie papīriem, bet tagad klusībā 
apsverot, vai būtu izdevies kaut 
ko ietekmēt.

„To, ko ar kolēģiem esam pa-
veikuši, var izdarīt tikai trakie, 
jo 1993. gadā atalgojums bija 
vien 35 lati skolotājām un 43 lati 
man, vadītājai,” atbild Silvijas 
kundze, kad jautāju par misi-
jas apziņu. Viņa stāsta, kā viens 

otram finansiāli palīdzējuši, lai 
varētu iegūt nepieciešamo aug-
stāko izglītību, ko pašvaldība sā-
kusi atbalstīt krietni vēlāk.

S. Linaberga vārdos ir tieša 
un atklāta, tāda esot arī saru-
nās ar augstākstāvošām amat-
personām, tādēļ kolēģes parasti 
viņu izvirzot uzdot jautājumus, 
kurus pašas neuzdrošinās vai-
cāt. Daudz esot domājusi, kā 
palīdzēt bērniem ar attīstības 
traucējumiem, kur un kā atrast 
iespējas, piemēram, nodrošināt 
logopēda palīdzību, jo bērni ne-
spēj iemācīties lasīt, ja nedzird 
skaņas, ko paši izrunā, utt., bet 
tagad šos speciālistus iesaista 
novēloti.

Turpinājums 4. lpp. 

foTo: Andris Bērziņš

„M. Rinkas piemiņas balvu vajadzētu pasniegt divreiz vairāk cilvē-
kiem, kuri 20–30 gadus strādā ar sirdi un dvēseli. Pētot likumdoša-
nu, ir radies priekšstats, ka daudziem IZM nav izpratnes par darbu 
bērnudārzā, jo pieņemtie lēmumi liecina, ka cilvēki domā absurdi vai 
vispār nedomā,” atzīst Silvija Linaberga.

Turpinājums no 1. lpp. 

balvas labākajiem Rīgas pirmskolu 
darbiniekiem 2016. gadā
„Par ieguldījumu pirmskolā”:
Rīgas 154. PII pirmsskolas izglītības skolotāja Ilze Gangnuse;
Rīgas 13. PII „Ābecītis” pirmsskolas izglītības skolotāja 
Inga Andiņa;
Rīgas PII „Madariņa” pirmsskolas izglītības skolotāja 
Gunita Eglīte;
Rīgas PII „Imanta” vadītāja Jeļena Timofejeva;
Rīgas 208. PII pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja 
Inga Meļķe.

„Par ilggadēju darbu profesijā”:
Rīgas 225. PII pirmsskolas izglītības skolotāja Ineta Tomase;
Rīgas 220. PII vadītāja Silvija Linaberga;
Rīgas PII „Mārītes” pirmsskolas izglītības skolotāja 
Tatjana Botina;
Rīgas 110. PII skolotājas palīdze Lidija Zvereva;
Rīgas 239. PII pavāre Inta Linde.

Martas Rinkas balva „Mūžs veltīts bērniem” – 
Rīgas 126. PII pirmsskolas izglītības metodiķe Ligita Priede.

8. novembrī Ministru kabi-
nets (MK) apstiprināja Izglītības 
un zinātnes ministrijas (IZM) 
sagatavoto rīkojumu „Par mērķ-
dotāciju sadalījumu pašvaldī-
bām – pašvaldību izglītības iestā-
dēm – pedagogu darba samaksas 
reformas ieviešanai no 2016. gada 
1. septembra līdz 2016. gada 
31. decembrim”, kurā pedagogu 
algām pāri palikušo un vēl nesa-
dalīto 1 726 808 eiro finansējumu 
sadalīja 118 Latvijas pašvaldī-
bām kā tādu vienreizēju papildu 
mērķdotāciju pedagogu algām, 
kam nebūs finansiālas ietekmes 
uz turpmākajiem gadiem.

finansējumu saņems 118 paš-
valdības no 119, jo Viesītes no-
vadā skolotāju vidējā algas likme 
kopš šā gada septembra ir palie-
linājusies par 140,14 eiro, kas ir 
vislielākais pieaugums valstī.

Tādējādi pedagogu atalgo-
juma jaunā modeļa ieviešanas 
pirmajā gadā tiks samazināta 
disproporcija starp 2016. gada 
un 2015. gada vidējo algu par 
30 stundu slodzi katras pašval-
dības izglītības iestādēs, īpaši 
ievērojot ietekmi uz tām pašval-
dībām, kurās atrodas internāt-
skolas.

Katrai pašvaldībai pienākošos 
mērķdotācijas daļu aprēķināja 
pēc IZM izstrādātas formulas. 
Valdības sēdē izglītības un zi-
nātnes ministrs Kārlis Šadurskis 
aizrautīgi centās izskaidrot ap-
rēķinu formulu un tajā iekļautos 
apzīmējumus. Ieraugot tik sarež-
ģītus aprēķinus, kolēģi uzjaut-
rinājās, uz ko ministrs atbildēja 
ar latviešu tautasdziesmu: „Acis 
darba izbijās, / Rokas darba ne-
bijās, / Rokas darba nebijās, / Zi-
nājās padarot.”

Arī Ministru prezidents Mā-

ris Kučinskis šaubījās par tik 
komplicētas formulas nepiecie-
šamību, tādēļ finanšu ministri-
jai (fM) vaicāja, vai tā atbalsta 
naudas pārdali atbilstīgi IZM 
piedāvātajai formulai. Saņemot 
apstiprinošu fM atbildi, prem-
jers smaidot piebilda – neviens 
jau tāpat neatzīšoties, ka formula 
nav saprasta.

Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 
priekšsēdētāja Inga Vanaga atzinīgi 
novērtē to, ka nauda tiks novirzīta 
pedagogu atalgojumam, kā sākot-
nēji bija paredzēts. „Tikai žēl, ka pati 
IZM 1,7 miljonus eiro novirzīja šim 
mērķim nevis jau septembrī, bet 
tikai pēc LIZDA neatlaidīga uzstā-
dījuma un iesniegtajiem 17,4 tūk-
stošiem pedagogu parakstu. Pra-
sīsim, lai MK noteikumos tiek 
norādīts, ka pašvaldībām šī nauda 
prioritāri ir jāpiešķir tiem pedago-
giem, kuri ir visvairāk zaudējuši, 

ieviešot jauno reformu. Kā lielā-
kais mīnuss ir jāmin tas, ka daļa 
pedagogu papildu naudu no šiem 
1,7 miljoniem eiro saņems līdz 
decembrim, bet janvārī atkal viss 
daļai pedagogu būs tāpat kā sep-
tembrī. Tas ir nākamais jautājums, 
kas ir jārisina ar IZM, izstrādājot 
grafiku par algu paaugstināšanu, 
un ar pašvaldībām, lai tās rod lī-
dzekļus savā budžetā.

Arī pēc papildu finansējuma 
piešķiršanas internātskolām jopro-
jām netiks kompensēti visi izdevu-
mi, kas ir radušies jaunās reformas 
ieviešanas rezultātā, bet tikai daļa 
no tiem. Lūgsim formulu precizēt, 
atšifrējot (izskaidrojot) visus for-
mulas elementus. Daļa ir paskaid-
rota, bet daļa nav. Neuzmanība vai 
neprofesionalitāte no IZM puses, 
bet ir nenopietni tādā dokumentā 
pieļaut kārtējās paviršības,” uzsver 
I. Vanaga.

Nepilnu trešdaļu no nesadalītā 

finansējuma jeb 594 258 eiro papil-
du finansējuma skolotāju algām sa-
ņems Rīga, kur mācās 65 316 sko-
lēni, kā arī 519 internātskolu au-
dzēkņi, ar kuriem rēķinās, aplēšot 
finansējumu pašvaldībai. Daugav-
pils pilsētas pedagogiem papil-
dus būs 126 672 eiro, Liepājas – 
75 886 eiro, Jelgavas – 70 823 eiro, 
Ventspils – 38 528 eiro, Valmieras – 
30 541 eiro. Tukuma novada peda-
gogi papildus iegūs 33 349 eiro, 
ogres novada – 32 899 eiro, Cēsu 
novada – 31 780 eiro.

Ar valdības apstiprināto rīko-
jumu „Par mērķdotāciju sadalīju-
mu pašvaldībām – pašvaldību iz-
glītības iestādēm – pedagogu dar-
ba samaksas reformas ieviešanai 
no 2016. gada 1. septembra līdz 
2016. gada 31. decembrim” var ie-
pazīties http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/
tap/?pid=40403444&mode=mk&d
ate=2016-11-08. 

118 pašvaldībām pārdala pedagogu 
algām pāri palikušos 1,7 miljonus eiro

   Ik InfOrmācIJaIk



2016. gada 10. novembris     www.izglitiba-kultura.lvatzinība4

„23 gadu laikā iekštelpu re-
montam līdzekļus no pašvaldības 
neesam saņēmuši, tāpat mūsu 
skolotājiem nav paredzēts saņemt 
papildu atalgojumu par latviešu 
valodas mācīšanu, lai gan tiek 
atvesti daudzi krieviski runājoši 
bērni un nodarbības notiek bi-
lingvāli, tāpat kā krievu plūsmas 
dārziņos, kur par to arī maksā. 
Lepojos, ka mums visiem kopā 
tomēr izdodas panākt daudz, ne-
vienam neko speciāli nelūdzot, 
jo to darīt ir pāri maniem princi-
piem,” atzīst viedā S. Linaberga.

Garāku sarunu ar balvas ieguvē-
ju par darba mūžā pieredzēto pub-
licēsim kādā no nākamajiem elek-
troniskajiem izdevumiem „Pirms-
skolas Izglītība”.

Medus maize skolotājam
„Pie mums ir kā ģimenē, jo 

grupiņās kopā atrodas bērni no 
trim līdz septiņiem gadiem. Mēs 
apdzīvojam visu māju, jo doda-
mies uz atsevišķo ēdamzāli, tua-
leti. Arī lielajā un plašajā dārzā 
visi nepulcējas tikai noteiktā no-
jumē, bet galvenais – katram ir 
sava dobīte, kurā izaug pašu sēti, 
stādīti, ravēti augi un dārzeņi, no 
kuriem pēc tam mācāmies paga-
tavot kaut ko veselīgu un garšī-
gu,” stāsta bērnudārza „Madari-
ņa” skolotāja Gunita Eglīte, kura 
tika nominēta balvai par ieguldī-
jumu pirmskolā. Stāstītais atsauc 
atmiņā dzirdēto par M. Rinkas 
pedagoģiskajām metodēm, arī 
1939. gadā celtā majestātiskā 
pirmskolas ēka izstaro īpaši mā-
jīgu un latvisku vidi. To, ka darbā 
palīdz pat sienas, smaidot apstip-
rina arī Gunita.

Gunitai ir līdzīgs stāsts kā 
Silvijas kundzei, jo pirmskolas 
skolotājas darbu esot sākusi, lai 
dabūtu vietu pašas meitai, taču 
tas ātri kļuvis par sirdsdarbu un 
turpinās jau 19 gadu garumā. 
„Man ir svarīga vide, kurā strā-
dāju, un kolēģes ir ļoti atsaucīgas 
un pieredzes bagātas, piemēram, 
vēl strādā manu meitu audzinā-
tāja Ruta Rudzīte. Bet galvenais – 
mūs, skolotājas, māca bērni, viņi 
jau pasaka priekšā, kā ir jādara, – 
atliek viņos uzmanīgi klausīties 
un viņus vērot,” atzīst skolotāja, 
atklājot, ka uz to bērnus arī mu-
dina, jo katru nedēļu, kad tiek 
pieteikta jauna tēma, viņiem 
jautā: ko par to jau zināt, ko vēl 
gribat noskaidrot un jaunu iemā-
cīties? Pēc tam kopīgi domā, ko 
un kā darīt.

Iepriekšējās nedēļas tēma bija 
„Mūsu māja”, un māju atveido-
šanā atsaucīgi iesaistījušās arī 
mazuļu ģimenes, bet mēs tie-
kamies nedēļā, kad „Madariņā” 
svin svētkus – Mārtiņdienu un 

Lāčplēša dienu. „Ar latvju zīmēm 
apgleznojām stikla burciņas, ta-
jās iedegsim sveces un arī laukā 
no šīm gaismiņām veidosim lat-
vju zīmes. Ideja radās jau pērn, 
tā visiem iepatikās, atbalstīja arī 
vecāki, un nolēmām šogad, Lāč-
plēša dienā, to atkal atkārtot,” 
pieredzē dalās G. Eglīte. Atbildot 
uz jautājumu, kur rod idejas, Gu-
nita smaidot atklāj – dažkārt esot 
izdomājusi, ko darīt, bet, atnākot 
uz darbu un jūtot bērnu noska-
ņojumu, saprotot, ka būs jādara 
kaut kas pilnīgi cits. Daudz pa-
līdzot tuvējā apkārtne – dārzs, 
Nordeķu parks, Dzegužkalns, ir 
iekārtota zaļā klase, kur bērniem 
ir radīta iespēja pētīt un izzināt 
visu par dabu.

Lai gan jaunākā meita – četr-
padsmitgadīgā Dārta – reiz esot 
secinājusi, ka skolotājas darbā 
daudz laika aizņem papīru raks-
tīšana, viņa labprāt iesaistoties, 
jo viņai patīk, ja mamma ko šuj, 
veido utt. Protams, neiztikt bez 
rakstīšanas, jo, ieguvusi 4. kva-
litātes pakāpi, pati veido plānus, 
bērnu individuālās darba burtnī-
cas u. tml. Tā kā bērni ir dažāda 
vecuma, katram ir jāsagatavo ci-
tādi uzdevumi: ir bērni, kas lasa 
un raksta agrā vecumā, citiem 
acis un prāts atveras vēlāk. Katru 

rītu, sēdot aplī un skatoties spo-
gulīšos, bērni izlokot mēles un 
lūpas, jo „ir pamodusies mēles 
madāmiņa un loka mēlīti šur-
pu un turpu” – joko Gunita, bet 
kopā ar logopēdu nodoms ir no-
pietns – palīdzēt ātrāk pareizi sa-
burtot skaņas, lai iemācītos lasīt.

„Bērns ir tendēts uz bērnu. 
Lielākajiem ir gods, ja var palī-
dzēt mazākajiem, tādēļ ir svarīgi, 
ka grupiņā ievēro gadu ziņā atbil-
stīgu proporciju, lai mazākajiem 
ir, uz ko tiekties,” skaidro G. Eg-
līte.

Kas rada prieku nākt uz dar-
bu? Skolotāja smaida, un acīs pa-
manu pat prieka asaras, kad viņa 
saka: „Kad septembrī ciemos at-
nāk bērni, kas ir sākuši iet skolā, 
un saka: Gunita, paldies, ka ie-
mācīji to un to, tad tā ir medus 
maize pedagogam.” Bērnudārzā 
„Madariņa” ir tradīcija skolotājas 
uzrunāt vārdā un bieži no kāda 
stūrīša mīļi atskan: „Gunitiņa!”

Ir jābūt ideālistam
M. Rinkas piemiņas balvu par 

mūža ieguldījumu šogad saņem 
Ligita Priede, kuru sastopam 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijā (RPIVA), jo 
pedagoģe savu pieredzi nodod 
arī topošajām skolotājām.

„Izvēlējos vadīt divus studiju 
priekšmetus: mājturības metodi-
ka jeb rokdarbi un dabaszinības 
jeb daba. Tā ir ideāla saderība, un 
kolosāli var pievilkt klāt matemā-
tiku utt. fantāzijai un izdomai, 
manuprāt, nav gala, tikai neva-
jag bērnus dzīt uz priekšu arvien 
jaunās tēmās, bet, piemēram, pa-
rādīt, cik bezgala daudz rudenī 
var darīt ar koku lapām. Tās var 
līmēt, griezt, plēst, šūt, locīt… 

Aicinu studentes vismaz rude-
nī aizmirst, ka ir papīrs, un kļavas 
lapas negriezt no tā, bet izmantot 
dabiskās. Tā arī bērns patiesāk 
izdzīvo gadalaiku, iepazīst dabas 
materiālus, iepazīst krāsas, for-
mas. Uz visu mūžu bērns atce-
rēsies, ka ozols ir pašpietiekams 
koks, jo tā lapas ir praktiski neie-
spējami pielīmēt,” aizrautīgi stās-
ta L. Priede. Augstskolā viņa tal-
kā aicinot profesionālas floristes, 
un parasti pirms Ziemassvētkiem 
kopā ar studentiem topot brīnu-
maini darbi no daudzveidīgiem 
dabas materiāliem. Nevis sarež-
ģītas un ļoti skaistas lietas, bet – 
svarīgi – tādas, ko varēs veidot 
kopā ar bērniem.

Kad stāstu par redzēto pie ko-
lēģēm PII „Madariņa”, skolotāja 
atbalsta ideju par grupiņām, ku-
rās ir dažāda vecuma bērni, un 
atzīst, ka tādā veidā vecākajiem 
bērniem nepiespiestā veidā tiek 
iemācīta atbildības izjūta. Vi-
ņiem jau arī patīkot rūpēties par 
mazākajiem un palīdzēt viņiem, 
taču, nenoliedzami, skolotājam 
ir nepieciešama liela erudīcija un 
zināšanas.

L. Priede stāsta, ka pati darba 
gaitas esot uzsākusi jau 16 gadu 
vecumā, kad sākusi strādāt Rī-
gas 22. bērnudārzā par auklīti, 
vēlāk turpinājusi skolotājas dar-
bu. Pirmos gadus darbā esot pa-
līdzējusi intuīcija – pedagoģisko 

izglītību ieguvusi vēlāk.
Vaicāta, ko vajadzētu apgūt 

RPIVA studentēm, viņa atzīst, ka 
vissvarīgāk ir zināt bērnu attīstī-
bas psiholoģiju, ir jāzina vajadzī-
bas un intereses dažādā vecumā. 
„Ir trīs lietas – zināt, saprast un 
darīt, tādēļ skolotājam svarīgi ir 
apgūt ne tikai teoriju un zināt, bet 
arī praktiski darīt. Skolotājs var 
būt priecīgs, bēdīgs, bet nedrīkst 
būt vienaldzīgs. Skolotājam savā 
ziņā ir jābūt ideālistam,” uzsver 
RPIVA lektore.

Skolotājasprāt, nevajag kat-
ru nedēļu mainīt aplūkojamo 
tēmu – viņa piekrīt frīdriha 
frēbeļa atziņai, ka tēma beidzas 
tad, kad beidzas ideja. Savas ko-
lēģes skolotājas Rīgas 126. PII, 

būdama metodiķe, mudina ļaut 
bērniem vairāk doties laukā, ro-
taļāties, spēlēt didaktiskās spē-
les, piemēram, tēma „Dzenam 
pēdas rudenim” var būt aktuāla 
vairāk nekā mēnesi. „Esmu pār-
liecināta, ka bērnudārzos ne-
vajag interaktīvās tāfeles, jo tās 
nesekmē bērnu attīstību tā, kā ir 
iespējams, tikai darot praktiskas 
lietas, vingrinot pirkstiņus. Bēr-
nam ir jāpasaka priekšā un jāpa-
rāda, ka vienmēr ir vairāki vari-
anti, nevis visiem jāliek gatavot 
vienādus ezīšus vai gliemezīšus. 
Ja skolotāja nodemonstrē, ka 
plastilīna gliemezīša mājiņa var 
būt gan akmentiņš, gan ozolzī-
les cepurīte, gan kastanis, tad 
sāk raisīties bērna fantāzija, ra-
došā iztēle, viņš mācās domāt. 
Tad nebūs desmit vienādu dar-
biņu – tie katrs būs individuāls 
un atšķirīgs – un skolotājs nebūs 
uzspiedis savu variantu, bet de-
vis iespēju izvēlēties. Svarīgi ir 
radīt situācijas, uzdot jautāju-
mus, kas rosina bērnu domāša-
nu, radošumu, iztēli, jo pamudi-
nājumam ir jānāk no skolotāja,” 
ir pārliecināta L. Priede.

Arī viņas bagātīgo pieredzi 
turpināsim atklāt kādā no izde-
vumiem „Pirmsskolas Izglītība”, 
bet, raksturojot Ligitas kundzi, 
citēšu viņas iemīļoto rakstnieces 
Regīnas Ezeras teicienu: „Labāk 
krietns haoss nekā organizēta 
garlaicība.” 

Skolotājs var būt 
priecīgs, bēdīgs, bet nedrīkst būt vienaldzīgs

foTo: Andris Bērziņš

Rīgas PII „Madariņa” pirmsskolas izglītības skolotāja Gunita Eglī-
te demonstrē tāfeli, uz kuras katru dienu bērni paši uzraksta svarī-
gākos faktus: datumu, skaitu – saskaita, cik zēnu un cik meiteņu no 
visiem 19 bērniem ir ieradies. „Katram ir arī sava darba grāmatiņa, 
kurā veicam pierakstus. Vizuāli ar kartītēm izliekam, cik zēnu un 
cik meiteņu ir ieradies, – tā labāk paliek atmiņā, un visi mācās rēķi-
nāt,” smaidot saka skolotāja.

Galvenais – 
mūs, skolotājas, 

māca bērni, viņi jau 
pasaka priekšā, kā ir 
jādara, – atliek viņos 
uzmanīgi klausīties 
un viņus vērot.



Ir trīs lietas – 
zināt, saprast 

un darīt, tādēļ 
skolotājam svarīgi 
ir apgūt ne tikai 
teoriju un zināt, bet 
arī praktiski darīt. 
Skolotājs var būt 
priecīgs, bēdīgs, 
bet nedrīkst būt 
vienaldzīgs.



Esmu 
pārliecināta, 

ka bērnudārzos 
nevajag interaktīvās 
tāfeles, jo tās 
nesekmē bērnu 
attīstību tā, kā ir 
iespējams, tikai darot 
praktiskas lietas, 
vingrinot pirkstiņus.


Turpinājums no 3. lpp.
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par kultūras, skolas un dzīves 
krustpunktiem, kuros jāsastopas

Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Pagājušajā nedēļā Latvijas 
Kultūras akadēmija (LKA) žil-
bināja ar jau tradicionālo zi-
nātnisko konferenci „Kultūras 
krustpunkti”, kas šogad pavisam 
vērienīgi bija iestiepusies četru 
dienu garumā. Labā ziņa ir tā, ka 
kopā ar savas jomas korifejiem un 
augstas raudzes profesionāļiem 
konferences norisēs piedalījās 
daudzi jauni, ieinteresēti cilvēki, 
lai kopā risinātu sarunas par to, 
kas, kā un ar ko sastopas šajos 
krustpunktos. Žēl, ka konference 
īsti nebija izglītības un kultūras 
sastapšanās vieta, jo auditorijās 
bija pamaz pedagogu, turklāt ne 
tikai to, kuriem dzirdētais varētu 
palīdzēt mācīt savu priekšme-
tu, bet to, kuri izjūt kultūru kā 
neatņemamu savas un ikviena 
līdzcilvēka, arī skolēna, dzīves 
sastāvdaļu. Ja nu pie vainas bija 
darba pienākumi un ikdienas 
steiga, tad interneta laikmetā ir 
iespējams piekļūt šīm sarunām 
arī vēlāk. Plenārsēdes ieraksts ir 
atrodams, „YouTube” meklējot 
tēmu „„Kultūras krustpunkti X” 
plenārsēde” vai ejot uz https://
www.youtube.com/watch?v=gR_
cmODKwJA. Tā attaisnojumu ne-

sarunāties kļūst aizvien mazāk.
Kā palīdzēt rasties šādiem 

atvērtiem skolotājiem? Kā pa-
līdzēt iepazīt un izjust kultūru 
kā savu bērniem un jauniešiem, 
kuri pašlaik mācās skolā? To 
mācīties braucu uz Norvēģiju, 
kur jau kopš 2. pasaules kara 
beigām sabiedrība ir vienoju-
sies, ka ikvienam, arī pie vis-
tālākā fjorda vai aiz augstākā 
kalna dzīvojošajam, bērnam un 
jaunietim ir jānodrošina iespēja 
sastapties ar augstas kvalitātes 

kultūras un mākslas pieredzi, 
un šī apņemšanās tiek praktiski 
īstenota. Kopš 2001. gada dar-
bības ir apvienotas „Kultūras 
skolas somā”, īpašu vērību vel-
tot mūzikas, skatuves mākslas, 
ietverot arī laikmetīgo deju un 
cirku, vizuālās mākslas, kur 
ir ieskaitīta arhitektūra un di-
zains, kino, kultūrvēsturiskā 
mantojuma un starpdisciplinā-
ro projektu (crossovers) nokļū-
šanai skolās, vienlaikus sekmē-
jot skolēnu došanos kultūras 
pieredzes ekspedīcijās arī ārpus 
skolas – uz teātriem, koncertzā-
lēm, pie amatniekiem utt.

Ir interesanti, ka norvēģi ne-
baidās no ceļojošajām izrādēm 
un koncertiem. Gluži otrādi, šāda 
piedāvājuma loģistika ir rūpīgi at-
tīstīta, un daudzie mākslinieki un 
mākslinieciskie kolektīvi, kuriem 
skolu koncerti veido lielu nodar-
binātības daļu, ļoti labi apzinās, 
ka viņu piedāvājums tiek rūpīgi 
vērtēts un atlasīts. Kā vienā balsī 
apgalvoja gan sastaptie izglītības, 
gan kultūras profesionāļi, ar B ka-
tegorijas piedāvājumu skolā nevie-
nu nelaidīs. Pirmajai saskarsmei ar 
kultūru ir jābūt maksimāli augstā 
kvalitātē, jo tikai tad ir cerība, ka 
notiekošais būs aizskāris kādu stī-
gu un – gribēsies vēl. Vienlaikus 
tā nav „mēs jūs piespiedīsim…” 
pieeja, kad skolēnu (vai jebkādai 
citai mazāk pieredzējušai vai uz 
ko citu cerējušai auditorijai) tiek 
nolikts priekšā nepaceļami smags 
vai kontroversāls māksliniecis-
kais risinājums. Tas ir smalki iz-
svērts lēmums, kā un ar ko sākt, 
lai krustpunkti veidotos un jaunā 
cilvēka satikšanās ar kultūru no-
tiktu. Vienlaikus norvēģi apzinās, 
ka laikā, kad tik trausla ir kļu-
vusi robeža starp mākslu un ne-
mākslu, kā tas tika atzīmēts LKA 
konferencē, repertuāra un pieejas 
izvēle kļūst aizvien svarīgāka un, 
lai visi justos ērti, palīdzība orien-
tēties kultūras un mākslas norisēs 
ir akūti nepieciešama arī pašiem 
pedagogiem. Arī tas – par sastap-
šanos krustpunktos.

Atgriežoties pie Norvēģijas 
pieredzes – viņu darba apjoms 
ir visai iespaidīgs. Tikai viena 
no iesaistītajām organizācijām – 
Skatuves mākslas centrs (Scene-
kunstbruket) – 2015. gadā koor-
dinēja 2500 izrāžu norisi, 56 at-
šķirīgas programmas noskatījās 
250 000 norvēģu skolēnu visā 
valstī. Papildus tam katrā skolā 
notiek arī koncerti, tikšanās un 
meistardarbnīcas ar mākslinie-
ku piedalīšanos un citi pasāku-
mi. Var pieteikties arī ilgtermi-
ņa projektiem; tā ir iespēja, ko 
izmanto skolas, kuras jūtas tam 
gatavas un to redz kā sava izglī-
tības programmu piedāvājuma 
sastāvdaļu.

Interesanti bija vērot, kā no-
tiek šie pasākumi. Norvēģi nebai-

dās izmantot, piemēram, sporta 
zāli, nodrošinot aptumšošanu, 
gaismas, skaņas, dekorācijas un 
citu nepieciešamo. Klausītāji un 
skatītāji parasti ir no dažādām 
klašu grupām: mazie priekšā, uz 
paklājiem vai zemākiem soliem, 
kāds arī klēpī skolotājam, ja tā 
ir vieglāk koncentrēties; lielā-
kie aizmugurē, esot par piemēru 
un vienlaikus spējot diskrētāk 
paust savas emocijas. Šāda jauk-
ta vecuma publikas aicināšana 
ir ļoti pārdomāts un labi pama-
tots pedagoģisks risinājums un 
der arī māksliniekiem. Stāsts 
jau nav par to, cik sapucējušies 
mēs esam un kādas lustras ir pie 
griestiem, bet par to, ko redzam, 
dzirdam, ko saprotam un par ko 
domājam.

Piedāvājums tiek plānots tā, 
lai koncerta vai izrādes ilgums 
(25–60 minūtes) ir viegli in-
tegrējams skolas mācību dienā. 
Mākslinieki, kas ierodas skolā, 
sniedz divas vai, maksimums, 
trīs izrādes (koncertus), jo viens 
no principiem ir – klausītāju 
skaitam nevajag pārsniegt 150. 
Kas notiek pirms un pēc norises, 
ir skolotāju ziņā, bet arī to nav 
iespējams ne plānot, ne īstenot 
atrauti, bez zināšanām, ieintere-
sētas attieksmes un empātiskas 
rīcības gan no pedagogu, gan 
kultūras darbinieku puses.

Nozīmīga visa procesa sa-
stāvdaļa ir sagatavošanās no-
tikumam, piemēram, pamat-
skolās „Norvēģijas koncerti” 
(Rikskonsertene) parasti rīko 
mācības, kurās 5. klašu skolē-
ni uzzina, kā sagatavoties kon-
certam, uzņemt māksliniekus, 
izplatīt informāciju, runāt ar 
publiku utt. Nākamajos gados 
seko praktiskā darbība, un pa 
to laiku aug atkal nākamā kul-
tūras pasākumu menedžeru pa-
audze. Skolotājs ir blakus, bet 
galvenās darbības personas un 
atbildīgie ir paši skolēni, kas par 
to ir lepni un laimīgi. Kā mums 
teica kāda piektklasniece divu 
muzikālo izrāžu starpbrīdī, „tas 
ir īpaši, jo ne jau katru dienu 

var personīgi sastapt tik izcilus 
māksliniekus”. Tā ir gan.

Jautājumu diskusijai ir daudz, 
bet pie viena galda ir jāsēžas 
daudziem un dažādiem sarunas 
partneriem. Ir jāpārskata iz-
pratne par to, vai tas ir labi vai 
slikti, ja, piemēram, pirmskolēns 
savā pirmajā simfoniskā kon-
certa apmeklējumā priecīgi (un, 
kā nākas, klusiņām) saka: „Šī 
mūzika ir no „Karaļa Lauvas!” 
Vai ir briesmīgāk aplaudēt starp 
skaņdarba daļām vai neaiziet 
uz koncertu, jo „es jau nezinu, 
kā tur jāuzvedas”? Tematiku šā-
dām sarunām jau pieminētajā 
LKA konferencē lieliski piedā-
vāja orests Silabriedis no Latvi-
jas Nacionālā simfoniskā orķes-
tra, Kaspars Vanags no „ABLV 
Charitable foundation”, Andris 
Teikmanis no Latvijas Mākslas 
akadēmijas un citi. Pamēģiniet! 
Būs interesanti.

Konferencē ne reizi vien iz-
skanēja doma, ka kultūra ir at-
tīstības sirdī – cilvēka, organi-
zācijas, sabiedrības un valsts, 
tāpēc ir vērts to atcerēties un 
uztvert nopietni. Laikā, kad 
vajadzību vienmēr ir vairāk 
nekā iespēju un kādam vai kaut 
kam allaž ir par maz, ir tik sva-
rīgi vienoties, ka mēs nevēla-
mies taupīt uz savu jauniešu 
rēķina, ka pietiek skolā sa-
traukties par izglītību un kul-
tūras namā vai teātrī – par kul-
tūru. Ka ir pienācis laiks izglī-
tībai un kultūrai būt vienuviet 
ne tikai šā jaukā laikraksta no-
saukumā, bet ikdienas izpratnē 
un darbos, lai krustpunktos 
jau šodien var uzplaukt rītdie-
nas sabiedrība. 

foTo: no personiskā arhīva

„Laikā, kad vajadzību vienmēr ir vairāk nekā iespēju un kādam vai 
kaut kam allaž ir par maz, ir tik svarīgi vienoties, ka mēs nevēlamies 
taupīt uz savu jauniešu rēķina, ka pietiek skolā satraukties par izglītī-
bu un kultūras namā vai teātrī – par kultūru,” uzskata Aija Tūna.

   aIJa TūnaIk

Nebaidās 
izmantot, 

piemēram, sporta 
zāli, nodrošinot 
aptumšošanu, 
gaismas, skaņas, 
dekorācijas un 
citu nepieciešamo. 
Klausītāji un 
skatītāji parasti 
ir no dažādām 
klašu grupām: 
mazie priekšā, 
uz paklājiem 
vai zemākiem 
soliem, kāds arī 
klēpī skolotājam, 
ja tā ir vieglāk 
koncentrēties.



Pamatskolās 
„Norvēģijas 
koncerti” 

parasti rīko mācības, 
kurās 5. klašu 
skolēni uzzina, 
kā sagatavoties 
koncertam, uzņemt 
māksliniekus, izplatīt 
informāciju, runāt ar 
publiku utt.


Pirmajai 
saskarsmei 

ar kultūru ir jābūt 
maksimāli augstā 
kvalitātē, jo tikai 
tad ir cerība, ka 
notiekošais būs 
aizskāris kādu stīgu 
un – gribēsies 
vēl. Vienlaikus 
tā nav „mēs jūs 
piespiedīsim…” 
pieeja.
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igauņi piesardzīgi lēmumos 
un ievēro mērenību

24. oktobrī Latvijas Universi-
tātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātē izglītības eks-
perte Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (Organisa-
tion for Economic Co-operation 
and Development – OECD) starp-
tautiskās skolēnu novērtēšanas 
programmas (The Programme for 
International Student Assessment – 
PISA) vadītāja Igaunijā Gunda Tire 
lasīja lekciju „Igaunijas izglītības 
sistēmas attīstība”.

Tā kā viņa ir Igaunijā dzīvojoša 
latviete, Gundai nav svešs arī notie-
košais izglītībā Latvijā, taču sarunā 
ar universitātes mācībspēku un ci-
tiem interesentiem tika akcentēts 
kaimiņvalsts paveiktais, lēmumi, ko 
sabiedrība ir pieņēmusi, jo, atbildot 
uz jautājumu, kas, viņasprāt, Igau-
nijas izglītības sistēmā tomēr būtu 
jāmaina, G. Tire neko nevarēja pat 
iedomāties.

Atrasta cita 
pievienotā vērtība
Arī Igaunijā līdz šim notikuša-

jos skolu reitingos gadu no gada 
nemainīgi labākās izrādījās Tal-
linas elitārās skolas, kurās tiek 
uzņemti labākie no labākajiem 
skolēniem, un vienīgie vērtēšanas 
kritēriji bija eksāmenu rezultāti. 
„Mēs, izglītības eksperti, sapra-
tām, ka tā nedrīkst turpināties, jo 
salīdzinājums ir nekorekts – viņi 
ir nosmēluši krējumu un rangu 
tabulās, protams, visu laiku ir 
labākie. Meklējām veidus, kā at-
klāt, kad neatkarīgi no tā, ar kādu 
sekmju līmeni skolēns ir ieradies, 
skola tomēr spēj dot savu piene-
sumu. Ir jārēķinās, ka bērnam 
no nabadzīgākas ģimenes vecāki 

nespēj nodrošināt daudz dažādu 
iespēju – apmeklēt dažādus inte-
rešu pulciņus u. tml. Lai noskaid-
rotu patieso katra bērna izaugsmi, 
Tartu Universitātes (TU) mācīb-
spēks kopā ar izglītības speciā-
listiem izstrādāja modeli „pievie-
notā vērtība jeb ko skola ir devusi 
bērniem”,” stāsta G. Tire.

Viešņa atklāj, ka negaidīti visu 
plašsaziņas līdzekļu uzmanības lokā 
nokļuva neliela mazākumtautību 
skola Sillamē pilsētā netālu no Nar-
vas. Tā līdz šim nekur nav tikusi 
pieminēta, bet, izmantojot jauno 
modeli, atklājās, ka skolēnu sekmes 
progresē, par ko liecina viņu rezultāti 
9. un 12. klases eksāmenos matemā-
tikā un igauņu valodā.

„Tas apstiprināja, ka ir labi, 
ja ir vēl kāds mērījums, ne tikai 
centralizēto eksāmenu un starp-
tautisko mērījumu rezultāti,” ir 
pārliecināta izglītības eksperte 
un uzsver, ka tika pārskatīta arī 
visa izglītības programma kopu-
mā, jo tika secināts, ka skolēniem 
slodze ir par lielu. Senāk ir bijis 
vairāk nekā 100, bet tagad ir, 
maksimums, 96 kursi, no kuriem 
valsts programmā ir iekļauti 72. 
24 kursi ir katras skolas brīvas iz-
vēles varianti.

„Igaunijā ir iecienīts burts e: ir 
gan e-pārbaudes darbi, gan e-ek-
sāmeni, gan e-mācību materiāli. 
Ne velti tagadējā izglītības minis-
tre ir deklarējusi, ka līdz 2020. ga-
dam visiem mācību materiāliem 
ir jābūt digitalizētiem. Tas katram 
skolotājam ļautu radoši izvēlēties 
stundai nepieciešamāko. Virtuāli 
nevar vienīgi apprecēties un iz-
šķirties,” smaidot atzīst G. Tire, 
piebilstot, ka pārsvarā visi iz-
manto identifikācijas e-karti, kas 
ļauj piekļūt jebkurai informāci-
jai par konkrēto cilvēku. „Kopš 
2009. gada nevienu līgumu ne-
esmu parakstījusi ar roku, jo iz-
mantoju e-parakstu. Darījumos 
ar banku vairs netiek lietoti kodu 
skaitļi, kas ir ļoti nedroši. E-sis-
tēma valstī ir veicinājusi caurspī-
dīgumu darījumos, samazinājusi 
iespēju nemaksāt nodokļus.”

Atgriežoties pie izglītības e-
pasākumiem, eksperte stāsta, ka 
šogad pārbaudes darbi 6. klasei ir 
notikuši tikai elektroniski, bet, lai 
to nodrošinātu, jau 2007. gadā tika 
sākts darbs e-platformas izveidē. 
Iesaistoties TU un Tallinas Univer-
sitātes speciālistiem, tika izveidota 
interneta vietne „E-skolas soma”, 
kurā ir pieejami mācību materiāli. 
Ir izveidota arī datu sistēma „Iz-
glītības acs” („HaridusSilm”), kurā 
ir iespējams uzzināt vispusīgu in-
formāciju par jebkuru skolu, kas 
ir publiski pieejama, netiek atklāti 
vienīgi bērnu vārdi. Lektore uzska-
tāmi demonstrē datus, piemēram, 
par skolu Roņu salā – tur mācās 
deviņi bērni. Šīs sistēmas datu ap-
kopojums kalpoja par informācijas 

avotu, lai arī žurnālisti varētu no-
skaidrot skolas ar augstu pievieno-
to vērtību.

Ko finansē valsts
G. Tire norāda – lai gan skolu 

īpašnieces ir pašvaldības, valsts fi-
nansē četras pozīcijas: skolotāju al-
gas, infrastruktūru (telpas, apkure 
utt.), mācību līdzekļus, pusdienas.

„Brīvpusdienas saņem pilnīgi 
visi bērni līdz pat pamatskolas 
(9. klase) beigām, pusdienas sa-
ņem arī vidusskolēni (10.–12. kla-
se), tam ir atvēlēti 78 centi dienā, 
taču vecāki lielākoties piemaksā, 
jo par tādu summu vidusskolēni 
nejūtas paēduši.

Nesen televīzijā tapa raidījums 
„Skolas pavārs”, un ar tā starpnie-
cību piektdienās ir iespēja ielūko-
ties skolu virtuvēs – kas un kā tiek 
gatavots. Mērķis ir noskaidrot, kur 
gatavo visgaršīgāko ēdienu, jo būt 
paēdušiem skolēniem ir ļoti svarī-
gi,” stāsta Gunda, meitu māmiņa.

Lektore skaidro, ka skolotāji 
atalgojumu saņem par nostrādā-
tām 35 darba stundām nedēļā un 
netiek uzskaitītas kontaktstundas, 
vidējā alga ir 1141 eiro. Salīdzināju-
mam: valstī vidējā alga ir 1096 eiro. 
G. Tire informē, ka vairs nenotiek 
skolotāju streiki, jo pēdējo divu 
gadu laikā atalgojums ir paaug-
stināts par 40 %. 2013. gadā tika 
nolemts atteikties no kvalitātes pa-
kāpju sistēmas un nevajadzīgiem 
papīru kalniem, bet ir nosacījums, 
ka visiem pedagogiem ir jāiegūst 
pedagoģijas maģistra grāds, kas ap-
liecina nepieciešamo kvalifikāciju 
neatkarīgi no darba stāža.

Pašvaldības nodrošina piemak-
su par klases audzināšanas darbu 
u. tml. 1 % no skolas budžeta tiek 
paredzēts skolotāju profesionālajai 
pilnveidei, lai arī gan skolu vadībai, 
gan skolotājiem ir daudz valsts un 
Eiropas Savienības (ES) struktūr-
fondu apmaksātu bezmaksas kursu.

Mērķdotācija, kuru pašvaldības 
saņem no valsts, tiek aprēķināta pēc 
principa „nauda seko skolēnam”, bet 
starp tā sauktajām lielajām un ma-
zajām skolām pastāv solidaritāte.

Skolu tīkla reorganizācija
Lektore uzsver, ka arī Igaunijā 

skolēnu skaits sarūk, tādēļ valsts 
ģimnāzijas statusu skola var iegūt, 
ja tās 10.–12. klasē mācās vismaz 
250 skolēnu. Sakārtot pamatskolu 
tīklu pašvaldībās, veikt optimizā-
ciju, tās apvienojot, palīdz nosacī-
jums, ka tikai tādā gadījumā tiek 
piešķirts ES finansējums.

„Katrai pašvaldībai ir jālemj par 
mazo skolu lietderību. Skolas neap-
meklē un to darbību nepārbauda 
inspektori, bet tām ir jābūt attīstī-
bas plānam, pašiem jāveic iekšējā 
vērtēšana. Valsts vai pašvaldības 
pārstāvji iejaucas tikai tad, ja ir no-
pietns iemesls, uz ko norāda mācī-
bu rezultāti u. tml. Iepriekšējā mi-
nistra laikā nolēma, ka ir jāpastāv 
vienlīdzībai un, lai nenotiktu cīņa 
par bērniem, no valsts puses netiek 
atbalstītas privātskolas, bet to likte-
nis paliek pašvaldību kompetencē,” 
skaidro G. Tire.

Pilna laika igauņu
studenti studē par 
budžeta līdzekļiem
„Pilna laika studenti igauņu va-

lodas programmās studē par valsts 
budžeta līdzekļiem. Par mācībām 
maksā tikai nepilna laika studenti, 
ja jaunietis ir izvēlējies arī strādāt. 
Valstī ir jāzina tās kapacitāte, jābūt 
plānam un pamatojumam, kāpēc 
uzņem tik vai tik studentu konkrē-
tajā studiju programmā. Ja, piemē-
ram, ir apzināts, ka būs nepiecie-
šami 50 juristi, tad augstskolās arī 
uzņem tik jauniešu no tiem, kuri 
ir izturējuši attiecīgu konkursu. 
Ārzemju studenti, kas nepārvalda 
igauņu valodu, par studijām mak-
sā,” stāsta izglītības eksperte.

Pēc lūguma uzskaitīt, cik ir 
augstskolu, G. Tire nosauc tās: TU, 
Tallinas Universitāte, Tallinas Teh-
niskā universitāte, Zemes augst-
skola, Mūzikas akadēmija, Mākslas 
akadēmija, Informācijas un tehno-
loģiju augstskola.

Lektore stāsta, ka ne mazums 
cilvēku ar augstāko izglītību izvēlas 
apgūt jaunu specialitāti profesionā-
lās izglītības iestādēs.

Stratēģiskie mērķi
līdz 2020. gadam
G. Tire norāda, ka 2014. gadā 

tika izvirzīti pieci stratēģiskie mēr-
ķi, kuru īstenošana ir paredzēta līdz 
2020. gadam: 1) mainīta attieksme 
pret mācīšanu un mācīšanos, cen-
trā ir cilvēks, kas vēlas mācīties, 
neatkarīgi no vecuma; 2) kompe-
tenti un motivēti skolotāji un sko-
las vadība; 3) mūžizglītības iespēju 
saskaņa ar darba tirgus iespējām; 
4) digitālās kompetences; 5) vienlī-
dzīgas iespējas un aktīva piedalīša-
nās mūžizglītībā.

„Aptaujas liecina, ka igauņi pēc 
savas būtības ir ļoti kritiski, tāpēc 
pozitīvs šoks bija PISA 2006. un 
2009. gada pētījumu rezultāti, kam 

sākumā cilvēki pat atteicās ticēt, ti-
kai 2012. gadā atzīstot, ka jūtas lep-
ni par Igaunijas izglītības sistēmu, 
jo igauņi ierindojās 6. vietā (tūlīt aiz 
Somijas) dabaszinātnēs un mate-
mātikā, iegūstot 11. vietu, par vienu 
pakāpi pat apsteidza kaimiņus so-
mus,” situāciju raksturo PISA ko-
ordinatore un nacionālo projektu 
menedžere Igaunijā. Viņa stāsta, ka 
esot sācies pat PISA tūrisms – pie-
redzes apmaiņā brauc delegācijas 
no Taizemes, Apvienotajiem Arābu 
Emirātiem u. c. valstīm.

G. Tire demonstrē kopīgi ar 
kolēģiem izveidotu videofilmu 
(tā ir ievietota „YouTube” igauņu 
un krievu valodā), lai iedrošinātu 
skolas pieteikties PISA pētījumos. 
Skolēnu sniegtās atbildes pārsvarā 
liecinot, ka uzdevumi nav nemaz 
tik grūti un sarežģīti, atliek tikai ne-
daudz padomāt.

Lektore uzsver, ka Igaunijā sko-
lās drīkst brīvi veidot mācību pro-
grammas, skolu izvēli neietekmē 
bērna sociālais statuss.

2010. gadā tika pieņemts likums, 
ka pašvaldība, ja tā nevar nodro-
šināt vietu pirmsskolas izglītības 
iestādē, atmaksā 80 % no vecāku 
izdevumiem par bērna auklītes 
vai privātā bērnudārza pakalpoju-
miem. Igaunijā nediskutē par to, 
ka mācības 1. klasē ir jāuzsāk sešu 
gadu vecumā, un neuzsver to, jo vi-
sam ir savs laiks.

Izglītībā neko 
nevar nokopēt
Atbildot uz klausītāja jautājumu, 

kur slēpjas Igaunijas un Somijas 
izglītības sistēmas veiksmes atslē-
ga, G. Tire pārliecināti saka – ir 
svarīgi, kas un kādi ir cilvēki, kuri 
lemj. „Pieņemot lēmumus, ir jābūt 
piesardzīgiem, jo rezultātu jau redz 
tikai pēc 10–20 gadiem. Manuprāt, 
tā ir ļoti liela atbildība. Pieļauju, ka 
veiksmes atslēga Igaunijā ir mērenī-
ba visās lietās,” atbild izglītības eks-
perte. Izglītībai, viņasprāt, patiesi 
ir jābūt prioritātei valstiskā līmenī, 
tad cilvēki saprot, ka tā ir svarīga, 
bet izglītībā neko nevar nokopēt no 
citas valsts.

Lektore atklāj, ka pēdējā laikā 
nemaz tik spoži neklājas arī Somijā, 
jo savā ziņā to negatīvi ietekmē ap-
stāklis, ka nav vērtēšanas sistēmas, 
ir tikai iestājeksāmeni augstskolā. 
Pārāk tiek uzsvērts liberālisms, 
vienlīdzība, un skolotājiem ir liegts 
bērnus par panākumiem uzslavēt. 
Nav arī Skolotāju dienas, lai citu 
profesiju pārstāvji nejustos sliktāk.

Zviedrijā pirms 20 gadiem ievie-
sa kompetencēs balstītu mācību sa-
turu. Ideja – skolēns pats visu izzina, 
pārsvarā praktiski darbojoties. 
Strauji pieauga arī privātskolu skaits, 
kas, kā izrādījās, nespēja nodrošināt 
nepieciešamo kvalitāti. G. Tire atgā-
dina, ka pēdējā laika pētījumu re-
zultāti liecina – izglītības līmenis 
šajā valstī strauji krītas. 

    Ilze BrInkmaneIk

Mērķdotācija, 
kuru 

pašvaldības saņem 
no valsts, tiek 
aprēķināta pēc 
principa „nauda 
seko skolēnam”, bet 
starp tā sauktajām 
lielajām un mazajām 
skolām pastāv 
solidaritāte.



foTo: Andris Bērziņš 

Izglītības eksperte OECD PISA 
vadītāja Igaunijā Gunda Tire 
dalās pieredzē par Igaunijas iz-
glītības sistēmas attīstību – pie-
ņemtajiem lēmumiem, izmanto-
tajiem vērtēšanas kritērijiem, kas 
ir ļāvuši pamanīt skolēnu patieso 
izaugsmi skolās, e-pārvaldes ele-
mentiem izglītībā, skolu tīkla 
reorganizāciju, studiju iespējām, 
stratēģiskajiem mērķiem un līdz-
šinējiem sasniegumiem.
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Neatkarīgā izglītības biedrī-
ba (NIB) sadarbībā ar Eiropas 
kustību Latvijā (EKL) 4. novem-
brī organizēja diskusiju „Iesais-
tīti un līdzdalīgi. NVo dialogs 
ar valsts pārvaldi: kompetenču 
pieeja izglītībai”.

NIB valdes priekšsēdētāja 
Zane Ozola stāsta, ka diskusijas 
mērķis ir veicināt kompeten-
ču pieejā balstīta mācību satura 
izstrādes un ieviešanas, plāno-
šanas un īstenošanas procesa 
caurspīdīgumu, kā arī profesio-
nāļu un sabiedrības izpratni un 
līdzdalību. Līdzšinējos izglītības 
reformu izstrādes procesos NIB 
izceļ vairākas hroniskas prob-
lēmas, kas būtiski bremzē ino-
vatīvu un akūti nepieciešamu 
pārmaiņu īstenošanu izglītībā. 
„Pirmkārt, fragmentētā un ne-
efektīvā komunikācija starp at-
bildīgajām valsts institūcijām un 
profesionāļiem, kā arī sabiedrību 
kopumā. Mācību satura, pieejas 
un vides maiņa ir visaptvero-
ša reforma, kas pilnībā mainīs 
skolotāju profesionālo darbu un 
lomu skolā, kā arī pamatīgi mai-
nīs mācību organizāciju skolā, 
taču pedagogiem un skolu vadī-
tājiem trūkst informācijas, kas 
tieši un kā mainīsies, kā tam sa-
gatavoties. Pieejamā informācija 
ir ļoti vispārīga, tā neatbild uz 
pedagogu un izglītības iestāžu 
vadītāju jautājumiem. otrkārt, 
jau gadiem izglītības sistēmas 
reformas ir klupinājis reformu 
ieviešanas pēctecības trūkums. 
2012.–2013. gadā toreizējā izglītī-
bas un zinātnes ministra Rober-
ta Ķīļa reformu grupā darbojās 
satura reformas grupa Dr. paed. 
Maijas Kokares vadībā. Tika 
izstrādāts kompetenču pieejas 
koncepts. Mainoties izglītības 
ministriem, bez izdarītā darba 
analīzes jaunu kompetenču pie-
ejas konceptu uzdeva izstrādāt 
Latvijas Universitātes (LU) Peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātes (PPMf) mācībspē-
kam. Abi koncepti ir nogrimuši 
aizmirstībā,” uzsver Z. ozola.

Izglītība – laime vai sods?
Diskusijā ar savu redzējumu 

dalīties bija aicināti divi skolē-
ni: Valmieras Valsts ģimnāzijas 
11. klases skolniece Rūta Ozoliņa 
un Limbažu novada ģimnāzijas 
12. klases skolnieks Ēriks Da-
niels Baltalksnis. Viņi uzskata, 
ka skolai vajadzētu būt laimei. 
Savas pārliecības ilustrēšanai 
jaunieši bija izvēlējušies Rafaela 
gleznu „Atēnu skola”, jo uzska-
ta, ka katrā klasē ir atrodami 
skolēni, kuri līdzinās gleznā re-
dzamajiem sengrieķu filozofiem, 
matemātiķiem. Rūta, kurai ir ba-
gātīga olimpiāžu pieredze, atzi-

na, ka viņa labprāt būtu mācekle 
pie Arhimēda kājām, jo viņai 
patīk mācīties un strādāt kopā 
ar gudriem cilvēkiem, savukārt 
Ēriks Daniels godīgi secināja, 
ka viņš sevi nespēj identificēt ar 
kādu vienu gleznā redzamo tēlu, 
jo viņā ir apvienojušās vairākas 
prasmes un īpašības.

Skolēni uzskata, ka šodien 
vairs nav nepieciešams glīti pie-
rakstīt kladē skolotāja diktēto, 
jo pēc tēmas apguves iemācītais 
aizmirstas, ja tas ik dienu netiek 
izmantots. Viņi atzinīgi novēr-
tē to, ka skolotāja redzeslauks 
ir plašāks par konkrētā mācību 
priekšmeta tēmu un viņš spēj iet 
pāri robežām, veidojot starpdis-
ciplināru saiti, spēj diskutēt par 
aktuālajiem jautājumiem. „Ma-
nuprāt, visvērtīgākās ir tās stun-
das, kurās skolotāji mūs iemet 
jūrā un mēs mācāmies peldēt, 
jo mēs atcerēsimies, kā radām 
risinājumu šai problēmai, un 
pratīsim to izmantot arī līdzī-
gās situācijās,” teica Rūta. Ēriks 
Daniels piebilda, ka skolotājs ir 
kā glābšanas riņķis, kurš palīdz 
gadījumos, kad nekas nesanāk 
vai sanāk aplami. Jaunieši vērsa 
uzmanību arī uz to, ka skolotāji 
bieži lepojas ar gudrākajiem sko-
lēniem, savukārt dzīvē redzamus 
sasniegumus gūst delverīgākie 
skolēni. Viņi uzskata, ka bērnība 
ir vienīgais bezrūpīgais laiks, ko 
varētu pavadīt interešu pulciņos, 
nevis mājās, visu vakaru pildot 
mājasdarbus. Skolēni uzsvēra, ka 
viņi ir ļoti dažādi un nez vai visu     
s ir iespējams novērtēt 10 ballu 
skalā. Runājot par to, kas viņiem 
patlaban ļoti patīk skolā, Rūta 
atzina, ka skolasbiedri uzskata – 
skolā mācīties ir stilīgi un skolā 
valda domas brīvība, bet Ēriks 
Daniels priecājas, ka ārpusskolas 
nodarbībās iegūto var izmantot 
mācību stundās.

Negaidīsim uz politiķiem
LU PPMf profesore Zanda 

Rubene uzsvēra, ka jēgpilnu re-
formu īstenošanā izglītībā sva-
rīgi ir veidot kopīgu redzējumu 

par to mērķi, uzdevumiem un 
eventuālajiem rezultātiem.

„Vērienīgas reformas, kas skar 
izglītības pamatuzstādījumus, 
nedrīkstētu notikt bez aktīvas 
visu ieinteresēto pušu (pedagogu, 
izglītības darba vadītāju, skolēnu, 
vecāku vai citu ģimenes locek-
ļu, darba devēju u. c.) iesaistes. 
Dialogs ar sabiedrību veicina at-
klātumu, palielina līdziesaisti, 
piederības izjūtu un līdzatbil-
dību par procesu un rezultātu,” 
sacīja Z. Rubene. Viņa uzsvēra, 
ka līdzšinējos izglītības reformu 
izstrādes procesos ir novērota 
fragmentēta un neefektīva komu-
nikācija starp atbildīgajām valsts 
institūcijām un profesionāļiem, 
kā arī sabiedrību kopumā, kā arī 
reformu pēctecības trūkums. Par 
sagaidāmajām pārmaiņām saistī-
bā ar projektu „Kompetenču pie-
ejā balstīta mācību satura izstrāde 
un ieviešana vispārējā izglītībā” 
publiskajā telpā ir vairāk ziņu par 
tehnisko (formālo) aspektu, maz 
(vai drīzāk nemaz) – par tā ideju, 
saturisko, metodisko aspektu, īs-
tenošanas gaitu.

„Sabiedrībai ir svarīgi saprast 
projekta nepieciešamību, pama-

tojoties uz izglītības kvalitātes 
un vajadzību izpētes analīzi; būt 
informētiem par projekta nori-
ses gaitu, saturu un iesaistītajiem 
partneriem, kas pārstāv dažādas 
sabiedrības grupas; būt informē-
tiem par iesaistīto partneru uz-
devumiem un atbildību; veidot 
kopīgu diskusiju par projektu, 
iesaistot visplašākos sabiedrības 
slāņus; apzināties un saprast gai-
dāmās pārmaiņas un sagaidā-
mos pārmaiņu rezultātus; iesais-
tīties, juties piederīgai, būt daļai 
no projekta īstenošanas procesa, 
nevis neziņā gaidīt norādījumus 
no augšas,” uzsvēra Z. Rubene.

Aicinājums uz dialogu 
joprojām ir spēkā
Rezumējot diskusiju, Z. ozo-

la saka: „Valsts izglītības satura 
centra (VISC) vadība ir atzinusi, 
ka tai ir bijis pārāk maz kapaci-
tātes, lai izdarītu visu to labo, ko 
mēs, izglītības profesionāļi, no 
viņiem sagaidām. Tomēr mūsu 
aicinājums uz dialogu joprojām 
ir spēkā.

Mēs zinām pavisam skaidri, 
ka: 1) uz mūsu diskusiju bija at-
braukuši pussimts izglītības pro-
fesionāļu no visām Latvijas ma-
lām. Tātad jautājums ir svarīgs. 
Viņi visi gaidīja konkrētību;

2) mēs cerējām gūt lielāku 
skaidrību par projekta ievie-
šanas gaitu jau piektdien, taču 
neizdevās. Joprojām dzirdējām 
vispārīgas frāzes un emocijas no 
cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par 
to, vai projekts patiešām reali-
zēsies. Mēs zinām, ka 2013. gadā 
ministra R. Ķīļa reformu grupa 
izstrādāja kompetenču pieejas 
modeli, bet pēc tam tika pasū-
tīts vēl viens kompetenču pieejas 
modelis LU mācībspēkam. KUR 
tas viss ir palicis? Publiskajā tel-
pā nav nekādu pēdu par to. Nav 
ne Izglītības un zinātnes minis-

trijas, ne VISC mājaslapās;
3) mēs definējām pavisam 

skaidri, ka reformas ieviešanas 
gaitā svarīgs ir dialogs starp vi-
siem partneriem: valsts institū-
cijām, skolotājiem, psihologiem, 
ārstiem; augstskolu mācībspēku 
un pedagoģijas zinātniekiem, 
vecākiem, nevalstiskajām or-
ganizācijām (NVo), galu galā – 
bērniem;

4) mēs definējām, ka jomas, 
par kurām ir nepieciešama pil-
nīga skaidrība, ir:

•  teorētiskais  pamatojums  ar 
mērķiem un uzdevumiem,

• projekta termiņi un operatī-
vais plāns,

• ekspertu sastāvs,
•  projekta  praktiskā  realizā-

cija un strukturālas izmaiņas 
skolu sistēmā (arī mācību gada 
pagarināšana un sešgadnieku 
jautājums),

•  vērtēšanas  sistēma  un  cen-
tralizētie eksāmeni,

•  projekta  ietekme  uz  skolu 
vidi,

• higiēnas un veselības prasī-
bas,

•  skolotāju  sagatavošana  un 
pārkvalifikācija,

• mācību līdzekļi,
• projekta budžets,
• projekta  ietekme uz pašval-

dību budžetu.
Šie ir jautājumi, par kuriem 

turpināsim dialogu. Par visu zi-
ņosim sociālajos tīklos un NIB 
mājaslapā. Aicinām izglītības 
profesionāļus iesaistīties biedrī-
bas darbā, jo tikai kopā mēs spē-
sim panākt, lai iecerētā reforma 
beidzot izdodas un mūsu bēr-
niem būtu modernas skolas un 
priecīgi skolotāji.”

7. novembrī projekts „Kompe-
tenču pieeja mācību saturā” tika 
publicēts šeit: http://visc.gov.lv/
visc/projekti/dokumenti/esf_
kpms_apraksts.pdf. 

 7iespēja

aicina veidot kopīgu redzējumu 
par izglītības satura reformu

    DaIga kļanSkaIk

foTo: no Zanes Ozolas personiskā arhīva

LU profesore Malgožata Raščevska (no labās) uzsvēra, ka mācību saturam ir jābūt balstītam zinātnē 
un pieredzē, tādēļ ir jārespektē pieredzējušu un izglītotu profesionāļu atziņas.

foTo: no Zanes Ozolas personiskā arhīva

Aizrautīgi diskusijās ar profesionāļiem iesaistījās VISC vadītājs 
Guntars Catlaks (pirmais no kreisās).
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Latvijas Universitātes
vadošais pētnieks

Ievadam
Rēgs klīst pa Eiropu. Kompe-

tenču rēgs. Noārdīsim izglītības 
sistēmu līdz pašiem pamatiem un 
uzbūvēsim jaunu. Nu labi, varbūt 
nenoārdīsim visu sistēmu, tikai 
nomainīsim izglītības saturu. or-
ganizēsim devīto (bet varbūt tikai 
trešo) reformu. Protams, ir jāmai-
na skolotāju domāšana. Bet ar to 
nepietiks, ir jāmaina arī skolēnu 
un viņu vecāku domāšana. Taču 
sistēma pretojas un jebkuras pār-
maiņas sabotē. Tomēr, kamēr sis-
tēma vēl nav īsti attapusies, ir jau 
gatavs projekts, tam ir piešķirts fi-
nansējums, un šoreiz reforma tiks 
īstenota līdz galam: tā sāksies jau 
nākamā gada janvārī un trīs gadu 
laikā tiks izmēģināta 80 Latvijas 
skolās, bet pēc trim gadiem visām 
skolām būs jāstrādā pa jaunam 
vai arī…

Tās, protams, ir tikai šausmi-
nošas fantāzijas. Patiesībā man 
(un arī daudziem citiem) nav ne 
jausmas, kas un kā notiks. Tomēr 
gribētos, lai šoreiz kaut kas patie-
šām notiek – un notiek uz labu. 
Tāpēc, ka kompetence savā dziļā-
kajā būtībā ir noderīga jebkuram, 
un mums tikai ir jāsaprot, kādēļ 
un kāda. Mēs gribam, lai mums 
ir kompetenti ierēdņi, kompeten-
ti iestāžu vadītāji, kompetenti Sa-
eimas un pašvaldību deputāti. Un 
kaut kur šī kompetence ir jāiegūst 
un (vismaz daļēji) tas ir izglītības 
sistēmas uzdevums (pieņemot, ka 
pa īstam kompetenci mēs iegūs-
tam, tikai darbojoties konkrētā 
profesijā un konkrētā amatā).

Mazliet par terminoloģiju
Vārdkopa „kompetencēs bals-

tīta” tviterī uzrāda deviņus trāpīju-
mus, no tiem trijos tā ir epitets vār-
dam „izglītība” un sešos – vārdam 
„saturs”.1 Ap 100 trāpījumu šī frāze 
dod meklētājā „Google”.2 

Manuprāt, šādi apzīmējumi ir 
tikpat adekvāti kā „priede balstās 
debesīs” vai „debesīs balstīts prie-
des saturs”.

Meklējot frāzi „kompetenču 
pieeja” (attiecībā uz izglītību vai 
tās saturu), tviterī ir vairāk nekā 
20 rezultātu. Arī šī frāze nav īsti 
pieņemama. Kompetences taču ir 
viens no izglītības procesa rezultā-
tiem. Vai mēs būtu gatavi pieņemt 
frāzi „rezultātu pieeja izglītībā” vai 
„rezultātu pieejā balstīts izglītības 
saturs”? Šaubos. Vikipēdijā kompe-
tenču pieeja ir aplūkota attiecībā uz 
personāla vadību, un tur, protams, 
tā ir vietā, jo uzmanību fokusē uz 
darbinieku īpašībām, kas ir nepie-
ciešamas sekmīgai darbu izpildei. 
Taču izglītības procesā uzmanība 
tiek koncentrēta nevis uz esošajām 
kompetencēm, bet tām, kas mums 
ir jāsasniedz (kā viens no rezultā-
tiem, kas ved uz mērķi).

Varētu teikt, ka tie ir sīkumi. To-
mēr, ja mēs nenosaucam procesu 
piemērotā vārdā, kur ir garantija, 
ka process notiks piemērotā veidā 
un virzienā?

Tāpēc loģiskāks apzīmējums ir 
„uz kompetencēm vērsta” (pieeja, 
izglītība); un šāda frāze meklētājā 
„Google” ir atrodama vairāku des-
mitu publikāciju nosaukumā vai 
aprakstā.3

To vidū ir atrodams arī Eiro-
pas Komisijas (EK) 2014. gada 
ziņojums „Augstākās izglītības 
modernizācija”4 (starp citu, „mo-
dernizācija” ir tīri pieņemams ap-
zīmējums veicamajam pārmaiņu 
procesam, daudz labskanīgāks nekā 
(Latvijā) nodrāztais un biedējošais 
„reforma”). Te ir jāpiezīmē, ka Lat-
vijas augstākajā izglītībā kompeten-
ces kā sasniedzamais studiju pro-
cesa rezultāts tiek lietots jau vairāk 
nekā 10 gadus, bet pirms pieciem 
gadiem tas tika nostiprināts valsts 
līmeņa tiesiskajos aktos (sk., piem., 
„Noteikumi par akadēmiskās izglī-
tības standartu”). Valodnieki kā va-
riantu nedaudz divdomīgās vārd-
kopas „kompetenču pieeja” vietā 

iesaka salikteni „kompetenčpieeja” 
vai arī ģenitīveņa „kompetenču” 
vietā iesaka izveidot īpašības vārdu 
vai divdabi, piemēram, kompe-
tenciāla, kompetencējoša (pieeja, 
izglītība).

Kas tad ir šīs 
mistiskās kompetences?
Pedagoģijā mācību rezultātus 

mēdz klasificēt kā zināšanas, pras-
mes un iemaņas, ar prasmēm ap-
zīmējot to, kas attiecas uz teorijas 
izmantošanu konkrētu uzdevumu 
risināšanā, bet ar iemaņām – to, 
kas attiecas uz praktisko pieredzi, 
uz rīku un instrumentu izmanto-
šanu praktiskā darbībā. Ārpus šā 
kopuma paliek viss tas (vai vismaz 
daļa no tā), kas ir saistīts ar attiek-
smi un vērtībām un kas tomēr ir 
nepieciešams profesionālai darbī-
bai, izglītības turpināšanai vai dzī-
vei sabiedrībā, piemēram, gatavība 
uzņemties atbildību par sava (vai 
savu padoto) darba rezultātiem, 
spēja pašam plānot savu turpmāko 
karjeru, gatavība palīdzēt citiem 
izvēlēties īstos rīkus vai metodes 
kopīga darba veikšanai, spēja kri-
tiski izvērtēt citu teikto, rakstīto 
vai paveikto. Kādreiz skolas liecī-
bās tika liktas atzīmes uzvedībā, 
uzcītībā un kārtībā (protams, tās 
neaptvēra visu attieksmes un vēr-
tību kopumu, bet tikai daļu); tagad 
šīs spējas piedāvā formalizēt kate-
gorijā „kompetences”. EK publis-
kotajos tipveida mācību rezultātos, 
kas ir paredzēti Eiropas kvalifikā-
ciju ietvarstruktūrai, kompetences 
tiek saistītas ar atbildību un patstā-
vību (1. līmenis: „Strādāt vai mā-
cīties tiešā uzraudzībā strukturētā 
kontekstā”; 8. līmenis: „Uzrādīt 
būtisku autoritāti, jauninājumus, 
patstāvību, erudītu un profesio-
nālu viengabalainību un ilgstošu 
nodošanos jaunu ideju un procesu 
veidošanai darba vai studiju kon-
tekstu priekšposteņos, ieskaitot 
pētniecību”). Latvijas kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai atbilstīgās kom-
petences ir izskaidrotas publikā-
cijā „Latvijas izglītības sistēmas 
piesaiste Eiropas kvalifikāciju ie-
tvarstruktūrai [..]” (2012).5

Starp citu, termins „ietvarstruk-
tūra”, par spīti tam, ka tas tiek lietots 
vismaz 13 valsts līmeņa normatī-
vajos dokumentos, tomēr nav pie-
mērots tulkojums angļu vārdam 
„framework”; terminoloģijas spe-
ciālistu ieteiktais ir „satvars”.6

Kādas kompetences 
būtu iekļaujamas skolās 
sagaidāmo mācību 
rezultātu sarakstā?
Necentīšos te sniegt universālu 

sarakstu, jo patiesībā kompetences 

nav procesa sākums vai procesa 
pamats. Jebkuram cilvēku organi-
zētam un īstenotam procesam ir jā-
definē virsmērķis, specifiskie mērķi, 
sasniedzamie rezultāti, konkrētie 
uzdevumi, īstenojamās darbības šo 
uzdevumu izpildei un rezultātu sa-
sniegšanai, pārbaudes metodes un 
rādītāji, lai varētu pārliecināties, vai 
darbība dod rezultātu un vai rezul-
tāts atbilst mērķim. Turklāt ir jāap-
zinās, kādas prasības ir izvirzāmas 
procesa īstenotājiem un kā novēr-
tēt, vai tās ir izpildītas. Ir jāapzinās, 
kādi materiālie un finansiālie resur-
si ir vajadzīgi sekmīgai procesa no-
risei un kādi atbalsta pasākumi – tā 
nodrošināšanai. Ja mēs kā procesu 
izvēlamies izglītību vai konkrētu tās 
posmu, mums vispirms ir jāapzinās 
mērķi, un tikai tad varam definēt 
sasniedzamos rezultātus. Kad esam 
vienojušies par sasniedzamajiem 
rezultātiem, tad ir laiks piemeklēt 
saturu un metodes.

Izglītības likuma 2. pantā ir 
definēti šādi mērķi: „[..] nodroši-
nāt katram Latvijas iedzīvotājam 
iespēju attīstīt savu garīgo un fi-
zisko potenciālu, lai veidotos par 
patstāvīgu un attīstītu personību, 
demokrātiskas Latvijas valsts un 
sabiedrības locekli. 

Atbilstoši izglītojamā vecu-
mam un vajadzībām tiek nodro-
šināta iespēja:

1) iegūt zināšanas un prasmes 
humanitāro, sociālo, dabas un 
tehnisko zinību jomā;

2) iegūt zināšanas, prasmes un 
attieksmju pieredzi, lai piedalītos 
sabiedrības un valsts dzīvē;

3) tikumiskai, estētiskai, inte-
lektuālai un fiziskai attīstībai, sek-
mējot zinīgas, prasmīgas un au-
dzinātas personības veidošanos.”

Tie gan ir formulēti tā, ka vairāk 
izklausās pēc uzdevumiem, tomēr 
tajos ir skaidri iezīmēts virsmērķis 
(patstāvīga un attīstīta personība, 
demokrātiskas Latvijas valsts un 
sabiedrības loceklis), nosauktas 
jomas, kurās ir iegūstamas zinā-
šanas un prasmes (humanitārās, 
sociālās, dabas un tehniskās zinī-
bas), definētas attieksmes kopuma 
robežas (lai piedalītos sabiedrības 
un valsts dzīvē), dota norāde uz 
audzināšanu (kā vienu no skolas 
darba jomām) un ieskicēti audzi-
nāšanas virzieni (tikumiskā, es-
tētiskā, intelektuālā, fiziskā; droši 
vien te būtu jāpievieno arī patrio-
tiskā un pilsoniskā).

Konkrētāki specifiskie mērķi 
ir uzrādīti likumos par izglītības 
posmiem, piemēram, Vispārējās 
(pareizāk būtu „vispārīgās”) iz-
glītības likuma 2. pantā ir teikts: 
„[..] radīt apstākļus radošas, vis-
pusīgi izglītotas personības veido-

šanai, izglītojamo nepārtrauktai 
izglītības turpināšanai, profesijas 
apguvei, patstāvīgai orientācijai 
sabiedriskajā un valsts dzīvē.” 

Te iegūstamo kompetenču 
kopums tātad būtu jāpakārto 
personības veidošanai, izglītības 
turpināšanai un patstāvīgai orien-
tācijai sabiedriskajā un valsts dzī-
vē. Profesionālās izglītības likumā 
iegūstamās kompetences tiešā 
veidā nav definētas, ir tikai netie-
šas norādes; starp uzdevumiem ir 
minētas „iespējas izglītojamajiem 
turpināt izglītību ārvalstīs un kon-
kurēt starptautiskajā darba tirgū”, 
kas nozīmē arī nepieciešamību 
iegūt kompetences izglītības tur-
pināšanai un konkurencei darba 
tirgū (ne viens, ne otrs nedrīkst 
aprobežoties tikai ar zināšanām 
un prasmēm).

8 domāsim kopā

par kompetentu pieeju izglītībā
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1 https://twitter.com/search?q=%22kompetenc%C4%93s%20balst%C4%ABta%22&src=typd. 
2 https://www.google.lv/search?q=kompetenc%C4%93s+balst%C4%ABta&oq=kompetenc%C4%93s+balst%C4%ABta&aqs=chrome..69i57j69i60.1501j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=kompetenc%C-
4%93s+balst%C4%ABta&start=90.
3 https://www.google.lv/search?q=uz+kompetenc%C4%93m+v%C4%93rsta&oq=uz+kompetenc%C4%93m+v%C4%93rsta&aqs=chrome..69i57j69i64j69i60.1570j0j7&sourceid=chro
me&ie=UTF-8#q=uz+kompetenc%C4%93m+v%C4%93rsta&start=0.
4 http://www.viaa.gov.lv/files/news/23732/modernisation_of_higher_education_in_europe_lv.pdf.
5 http://www.nki-latvija.lv/content/files/Latvija-zinojums_kopsavilkums_Aug-2012.pdf. 
6 https://twitter.com/AldisLauzis/status/752190073966305280.

Ir svarīgi 
apzināties, 

ka iegūstamo 
kompetenču 
sarakstam līdztekus 
zināšanām, prasmēm 
un iemaņām ir jābūt 
mācību programmas 
aprakstā un ka 
skolā ir jāvienojas 
par priekšmetiem un 
nodarbību veidiem, 
kā arī ārpusklases 
pasākumiem, 
kuros konkrētās 
kompetences 
tiek apgūtas un 
nostiprinātas; 
jāvienojas arī 
par rādītājiem 
un pārbaudes 
formām, ar kurām 
var konstatēt, 
vai attiecīgās 
kompetences 
(līdztekus prasmēm 
un iemaņām) ir 
apgūtas (gan skolas, 
gan valsts līmenī).



Ir skaidrs, ka 
centralizētie 

eksāmeni līdzšinējā 
formā tam ir visai maz 
noderīgi, jo tie ir veltīti 
galvenokārt zināšanu 
pārbaudei (un 
daļēji kognitīvajām 
prasmēm).



Turpinājums 9. lpp. 
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aicina ekspertus un skolas pieteikties
jaunā mācību satura izstrādei un aprobācijai

Tātad kompetenču kopums 
ir atvasināms no prasībām, kā-
das skolu beidzējiem izvirza 
nākamais izglītības etaps (īpaši 
augstākā izglītība), darba tirgus 
(konkrēti orientējoties uz to, kas 
ir būtisks attiecīgām profesijām 
un amatiem) un dzīve sabiedrī-
bā (orientējoties uz sabiedrībā 
valdošajām morāles normām 
un prasībām attiecībā pret iz-
glītotiem cilvēkiem, kas ieņem 
sabiedrībā noteiktu vietu). Un 
visas šīs prasības ir jāapzinās vai 
jānoskaidro un jārespektē, citā-
di mēs netuvosimies vajadzīga-
jam mērķim.

Kā mainīsim 
mācību saturu?
Te vispirms laikam būtu jāvie-

nojas, ko īsti sauksim par mācību 
saturu. Būtu diezgan dīvaini, ja tā-
pēc vien, ka mēs pievēršam uzma-
nību kompetencēm, mums uzreiz 
kardināli būtu jāpārveido mācību 
priekšmetu saturs. Priekšmetu sa-
turs ir vērsts uz nepieciešamo zi-
nāšanu iegūšanu. Ar to pašu saturu 
mēs varam izvēlēties dažādas no-
darbību formas un metodes un vei-
cināt dažādu prasmju un iemaņu 
iegūšanu, piemēram, lekciju veida 
nodarbībās ķīmijā mēs varam tikai 
nodot informāciju un cerēt, ka tas 
vairos skolēnu teorētiskās un fak-
toloģiskās zināšanas; ar dažādiem 
vingrinājumiem matemātikā mēs 
varam attīstīt (kognitīvās) prasmes; 
praktiskās iemaņas (fizikā, botāni-
kā) varam attīstīt ar praktiskajiem 
darbiem dabaszinību kabinetā vai 
brīvā dabā (vienlaikus arī nostipri-
not kognitīvās prasmes). Dažādojot 
nodarbību un mājasdarbu uzdevu-
mus, varam nonākt arī pie kādām 
konkrētām kompetencēm (piemē-
ram, spējas patstāvīgi izvēlēties in-
formācijas avotus un tos izmantot; 
spējas atrast vajadzīgos kontaktus 
ārpus skolas; sadalīt pienākumus 
ar saviem līdzbiedriem, lai kopīgi 
izpildītu kādu uzdevumu; kritiski 

novērtēt savu līdzbiedru izpildīju-
mu un iegūtos rezultātus). Dažu 
kompetenču iegūšanai kā līdzek-
lis vai atbalsts ir nevis priekšmeta 
nodarbību veidi un uzdevumi, bet 
skolotāja rīcība dažādās situācijās 
kā paraugs, dažādi audzināšanas 
pasākumi (pārrunas, diskusijas, 

ekskursijas, pulciņu nodarbības, 
tikšanās ar dažādiem profesionā-
ļiem vai sabiedrībā pazīstamiem 
cilvēkiem). Dažu kompetenču vei-
cināšanai skolai būs jāsadarbojas ar 
ģimenēm, skolu tuvumā esošajiem 
uzņēmumiem vai organizācijām 
u. tml. Ir svarīgi apzināties, ka ie-
gūstamo kompetenču sarakstam 
līdztekus zināšanām, prasmēm 
un iemaņām ir jābūt mācību pro-
grammas aprakstā un ka skolā ir 
jāvienojas par priekšmetiem un 
nodarbību veidiem, kā arī ārpus-
klases pasākumiem, kuros konkrē-
tās kompetences tiek apgūtas un 
nostiprinātas; jāvienojas arī par rā-
dītājiem un pārbaudes formām, ar 
kurām var konstatēt, vai attiecīgās 
kompetences (līdztekus prasmēm 
un iemaņām) ir apgūtas (gan sko-
las, gan valsts līmenī). Ir skaidrs, 
ka centralizētie eksāmeni līdzšinējā 
formā tam ir visai maz noderīgi, jo 
tie ir veltīti galvenokārt zināšanu 
pārbaudei (un daļēji kognitīvajām 
prasmēm).

Tātad paliek jautājums – kādēļ 
un kā ir jāmaina saturs? Varbūt jē-

dzienā „saturs” netīšām ir iekļautas 
arī formas un metodes? Vai varbūt 
te izpaužas samērā izplatītais mal-
dīgais uzskats, ka visu var panākt ar 
zināšanām?

Nav šaubu, ka jebkurā nozarē 
notiek attīstība, nāk klāt jaunas 
atziņas un tiek revidētas vecās; 
tādējādi ir jāmainās arī saturam 
izglītības sistēmā. Taču tam vis-
pirms ir jāizpaužas augstākajos 
izglītības posmos un tikai pēc 
tam tur, kur tiek apgūti zinību 
pamati. Savukārt mācību meto-
des tiešām ir pilnveidojamas un 
maināmas atbilstīgi tam, kā mai-
nās apkārtējā vide un sabiedrība, 
kurā dzīvojam (un tas ir nepār-
traukts pilnveides process).

Kurš ieviesīs skolās 
kompetenciālo pieeju?
Mācību procesā ir iesaistīti 

divi: skolēns un pedagogs. Viņi 
abi ir aktīvās puses. Ja aktīva ir ti-
kai viena no tām, rezultātu nebūs. 
Un tie pedagogi un skolēni, kuri 
pašlaik ir skolās, būs tie, kuri to 
darīs. Protams, mums ir jāatsakās 
no dažiem mītiem un vecajiem 
stereotipiem, un tas ir jādara ne 
tikai kompetenču labad, bet arī 
tāpēc, ka skolēniem ir jāiegūst 
dažādas prasmes un iemaņas, ne 
tikai zināšanas. Piemēram, kāpēc 
mums ir jālieto vārds „izglīto-
jamais” sen zināmā vārda „sko-
lēns” (citviet „audzēknis”) vietā? 
Šī dihotomija – „izglītojamais”, 
pasīvā puse, tas, kuru izglīto, un 
skolotājs („izglītotājs”?), aktīvā 
puse, tas, kurš izglīto, skolo, – 
mēģina mūs noturēt tikai zinā-
šanu nodošanas un saņemšanas 
ietvarā, ignorējot prasmes, ie-
maņas un kompetences. Varbūt 
ir jāatrod kāds cits latviskojums 
vārdam „pedagogs” (jeb „pai-
dagogs”) – tāds, kas izteiktu šā 
vārda sākotnējo (pareizāko!) 
jēgu „bērna vadītājs” (no grieķu 
val.) – tas, kurš bērnu šai proce-
sā vada un viņam palīdz, nevis 
vienkārši viņu skolo? (Un neaiz-
mirsīsim, ka runa ir arī par au-

dzināšanu, ne tikai izglītošanos.)
Šai ziņā var pieņemt šad tad 

dzirdamo tēzi, ka ir jāmaina do-
māšana, tomēr gribētos oponēt 
pret kategorisko „jāmaina skolo-
tāju domāšana” (ar piebildi – jā-
maina arī skolēnu domāšana), tā, 
it kā kāds no augšas mainīs citiem 
domāšanu. Pārmaiņas ir panāka-
mas ar piemērotu darbību izvēli 
un ar labi organizētu vadības sis-
tēmu. Cilvēks (arī pedagogi un 
skolēni) spēj pielāgoties apstāk-
ļiem, kurus nosaka sistēma, kurā 
viņš darbojas. Ja pedagogs zina, 
ka viņa darbu vērtēs pēc skolēnu 
atzīmēm centralizētajā eksāme-
nā, viņš arī cenšas skolēnu mācī-
bas virzīt uz to, kas eksāmenā būs 
jāzina un jāprot. Ja mainīsies uz-
stādījumi, pakāpeniski mainīsies 
arī skolotāju domāšana (tas pats 
ir sakāms par skolu direktoriem 
un par skolēniem). Protams, 
vienmēr būs cilvēki, kuri nespēs 
vai nepratīs pielāgoties pārmai-
ņām, un tad būs jāizlemj, vai ļaut 
viņiem turpināt kā līdz šim vai vi-
ņus nomainīt pret citiem. Cilvēka 
apziņu nomainīt nav iespējams, 
to var pārveidot tikai pats cilvēks 
(un cilvēks pats var to izvēlēties 
kā savu dzīves galveno uzdevu-
mu). Ja to neizpratīsim, mēs at-
griezīsimies kādā no utopijām, 
kurā viss bija skaisti uzrakstīts, 

tikai ar vienu mazu atrunu – ka 
cilvēku apziņa vēl nav sasniegu-
si vajadzīgo līmeni (citādi mēs 
dzīvotu paradīzē). Un tad nu bija 
jārada represīvais aparāts, kas šo 
apziņu paceltu līdz vajadzīgajam 
līmenim (un mēs zinām, ar ko 
tas beidzās). Cilvēkiem var palī-
dzēt iegūt zināšanas, prasmes un 
kompetences un piedāvāt izvēles 
iespējas, bet nevar viņiem no-
mainīt domāšanu.

Noslēguma vietā
Neesmu no tiem, kas uzskata, 

ka izglītības sistēmā viss ir kārtī-
bā un nekas nav jāmaina. Arī sa-
biedrībā kopumā daudz kas nav 
tā, kā mums to gribētos un kā 
mums vajadzētu. Pārmaiņām ir 
jānotiek, un tās notiek, lai ko 
katrs no mums domātu vai gribē-
tu, tā ir dabīga sabiedrības un arī 
skolas īpašība. Taču, ja mēs vēla-
mies panākt konkrētas pārmai-
ņas, virzīsim tās saprātīgi. Mēs 
nevaram nojaukt pašreizējo izglī-
tības sistēmu un uzbūvēt jaunu, 
un cerēt, ka viss būs perfekts. Sa-
prātīga rīcība nozīmē, ka mēs ap-
zināmies, kādā stāvoklī mēs esam, 
zinām, kādu stāvokli mēs vēla-
mies sasniegt, un izvēlamies me-
todes un līdzekļus, kas ļauj šo 
pāreju sekmīgi īstenot. Un vēl 
mums ir jāapzinās, ka jebkuras 
pārmaiņas izglītībā ir iespējams 
veikt, tikai sadarbojoties visām 
ieinteresētajām pusēm: pedago-
giem, pārvaldes iestādēm, vecā-
kiem un plašākai sabiedrībai. 

Mācību 
metodes tiešām 

ir pilnveidojamas 
un maināmas 
atbilstīgi tam, kā 
mainās apkārtējā 
vide un sabiedrība, 
kurā dzīvojam (un 
tas ir nepārtraukts 
pilnveides process).



Cilvēkiem var 
palīdzēt iegūt 

zināšanas, prasmes 
un kompetences 
un piedāvāt izvēles 
iespējas, bet nevar 
viņiem nomainīt 
domāšanu.



Jebkuras 
pārmaiņas 

izglītībā ir iespējams 
veikt, tikai 
sadarbojoties visām 
ieinteresētajām 
pusēm: 
pedagogiem, 
pārvaldes iestādēm, 
vecākiem un 
plašākai sabiedrībai.



par kompetentu pieeju izglītībā

Valsts izglītības satura centrs 
(VISC) aicina ekspertus un sko-
las pieteikties jaunā mācību sa-
tura izstrādei un aprobācijai, 
īstenojot projektu „Kompetenču 
pieeja mācību saturā”.

Ko un kā eksperti darīs
Eksperti darba grupās izstrā-

dās mācību saturu, ieskaitot mā-
cību priekšmetu programmas, 
mācību un metodiskos materiā-
lus un diagnostikas instrumentus, 
vispārīgajā izglītībā no 1,5 gadiem 

līdz vidusskolai. Satura izstrāde 
noritēs aptuveni vienu gadu, būs 
iespēja turpināt sadarbību mācī-
bu materiālu un diagnosticējošo 
darbu veidošanā, pedagogu pro-
fesionālās pilnveides programmu 
izstrādē un īstenošanā. Ekspertus 
izvēlēsies konkursa kārtībā.

Eksperta darbam nepiecie-
šamā izglītība, profesionālā 
pieredze un prasmes: maģis-
tra grāds vai augstākā izglītība 
pedagoģijā vai nozarē; piere-
dze darbā skolā vai augstskolā; 
pieredze mācību un metodisko 
materiālu veidošanā; pieredze lī-

dzīgā projektā; teicamas saskar-
smes un komunikācijas prasmes; 
gatavība mācīties, uzklausīt un 
pieņemt dažādus viedokļus; vēl-
me un prasme strādāt komandā; 
vēlamas angļu un (vai) citu sveš-
valodu zināšanas.

Iesniedzamie dokumenti: pie-
teikuma anketa satura izstrādes 
eksperta amatam ir aizpildāma 
tiešsaistē vietnē ej.uz/pieteikums_
eksperts; dzīves un darba pieredzes 
apraksts (CV) pēc pieteikuma an-
ketā dotā parauga. Piesakieties 
līdz 2016. gada 15. novembrim, 
aizpildot mācību izstrādes eks-

perta pieteikuma anketu un pie-
teikumam pievienojot CV!

Par bērnudārzu un skolu 
pieteikšanos mācību 
satura aprobācijai
Izglītības iestāžu pieteikšanās 

un atlase notiks divās kārtās. Pir-
majā kārtā VISC aicina visas paš-
valdības nominēt ne vairāk kā trīs 
to padotības vispārīgās izglītības 
iestādes (Rīgā – ne vairāk kā 15 iz-
glītības iestādes), to vidū pirmssko-
las izglītības iestādes, sākumskolas, 
pamatskolas, speciālās izglītības 
iestādes, vidusskolas, ģimnāzijas 

un valsts ģimnāzijas. otrajā kārtā 
atlasi no pašvaldību piedāvātajām 
iestādēm veiks VISC. Aprobācijā 
tiks iesaistītas ne mazāk kā 80 vis-
pārīgās izglītības iestādes no vi-
siem plānošanas reģioniem. Paš-
valdībām līdz 2016. gada 7. de-
cembrim VISC uz e-pasta adresi 
aprobacija@visc.gov.lv ir jānosū-
ta izglītības iestāžu iesaistes apro-
bācijā nominācijas iesniegums 
brīvā formā, norādot izvēlētās iz-
glītības iestādes. VISC neizskatīs 
individuālu izglītības iestāžu pie-
teikumus, ja pašvaldība tās nebūs 
nominējusi. 

Turpinājums no 8. lpp.

   Ik InfOrmācIJaIk
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oktobra pēdējā dienā Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas (JVLMA) rektors Artis Sī-
manis goda profesora diplomu 
pasniedza akadēmijas absolven-
tam pasaulē atzītajam diriģentam 
Andrim Nelsonam, savukārt Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 
prezidents ojārs Spārītis A. Nel-
sonam pasniedza apliecinājumu, 
ka viņš jau pirms četriem gadiem 
ir ievēlēts arī par LZA goda locek-
li. Pateicoties spilgtajai A. Nelso-
na darbībai, daudzi pasaules kar-
tē meklē Latviju, no kuras ir nācis 
izcilais diriģents. Arī operdziedā-
tāja Maija Kovaļevska šoruden 
saņēma JVLMA goda profesores 
diplomu. Lai runātu par to, kādēļ 
Latvijas mūziķi pasaulē gūst ie-
vērojamus panākumus, uz saru-
nu aicināju JVLMA rektoru Arti 
Sīmani.

Kāpēc Latvijas mūziķi, so-
listi, diriģenti, kori uzrāda iz-
cilību pasaules mērogā?

Pamatā tas ir, pateicoties mūzi-
kas izglītības sistēmai, jo JVLMA 
viena – bez mūzikas skolām un 
vidējās profesionālās ievirzes sko-
lām – neko neizdarīs. Būtībā – cik 
spēcīgi būs iepriekšējie izglītības 
posmi, kāda būs mūsu sadarbība, 
tāds arī būs galaiznākums. Do-
māju, ka padomju gados izveido-
tā trīspakāpju izglītības sistēma ir 
laba. Protams, laikmets pieprasa 
mainīt saturu un apjomu, kas arī 
tiek darīts.

Izcilību veidošanos nodrošina 
tradīcijas, piemēram, kora dzie-
dāšanas tradīcijas, arī, kā A. Nel-
sons teica, runājot par komponis-
tiem, mūzikas rakstīšanas tradī-
cijas, piemēram, Ēriks Ešenvalds 
daudzus gadus ir dziedājis korī, 
un viņam ir sava izjūta, rakstot 
mūziku. Arī mūsu vokālā skola 
mums ir daudz devusi, piemē-
ram, izcilais operdziedātājs Jānis 
Zābers. Jo mums ir vairāk iespēju 
izvēlēties, jo konkurence ir lielā-
ka, jo vairāk būs šo izcilnieku – 
lai gan ir skaidrs, ka visi nevar 
būt izcilnieki, un tas attiecas uz 
jebkuru profesiju.

Vai pēdējo gadu izmaiņas 
mūzikas izglītības sistēmas 
pirmajos divos posmos atstāj 
ietekmi uz jauniešiem, kas ta-
gad nāk studēt pie jums?

Ja runājam par bērnu mūzi-
kas skolā, ir lielas atšķirības. Šo-
nedēļ biju Jāzepa Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skolā un pajautāju, 
kā ekonomiskās krīzes dēļ sama-
zinātais mācību stundu skaits ir 
ietekmējis viņu audzēkņus. Viņi 
atbildēja, ka maz, jo valsts būtis-
ko finansējuma samazinājumu 
ir kompensējusi Rīgas pašvaldī-
ba. Reģionos noteikti ir lielāka 
atšķirība. Bet tad ir jārunā ar 
katru skolu.

Par mācību programmām 
J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā 
teica, ka viņi plāno un izman-
to iespēju izvēlēties, kuru pro-
grammu īstenot. Skolotāju rokās 
ir lielas iespējas pašiem veidot 
programmas. Es arī daudzus 
gadus nostrādāju mūzikas vi-
dusskolā, protams, ir noteikumi, 
līdz kādam līmenim audzēknis 
ir jāsagatavo, un es vienmēr arī 
pats piemeklēju atbilstošākās 
programmas mērķa sasnieg-
šanai. Tā ir individuāla pieeja 
katram audzēknim. Vēl, runājot 
par mūzikas izglītības sistēmu, 
ir jāskata cauri arī izglītības pro-
grammas, kas ļoti daudz ir pašu 
skolu ziņā, jo jaunie cilvēki ļoti 
mainās. Esmu runājis ar reģionu 
skolu vadītājiem par to, ka bieži 
vien bērniem vairs nav tādas uz-
manības un atdeves kā pirms 20, 
30 gadiem. Bērnam katru dienu 
vienu stundu spēlēt mūzikas in-
strumentu un atrast tam motivā-
ciju nav nemaz tik viegli.

Kā jūs vispār spējat to iz-
darīt šajā plašā piedāvājuma 
laikmetā?

Mācību metodēm ir jāmai-
nās, prasības nedrīkstētu būt 
mazākas, bet varbūt to ir jāmē-
ģina sasniegt citādākā veidā – ne 
ar pārlieku stingrību un kritiku, 
kaut gan arī tā savā vietā ir va-
jadzīga. Vecāki skaļi izsaka pre-
tenzijas par vērtējumiem, mā-
jasdarbu uzdošanu brīvdienās 
utt. JVLMA galvenais tomēr ir 
katra individuālais darbs ar savu 
instrumentu. Stundu skaitu var 
palielināt, cik grib, bet, ja stu-
dents neattīstīs savas prasmes 
individuālā darbā pats ar sevi, 
rezultātu nebūs. Studenti ir ļoti 
atšķirīgi, daudzi ir motivēti paši 
darīt, skaidri zina, uz kurieni 
viņi nāk. Bet atbirums, kas ir ap-
tuveni 4 vai 5 %, ir mazs, to vei-
do studenti, kas nemācās.

Vai stundu samazinājums 
kaut kā atspoguļojas akadēmijā, 
man ir grūti pateikt. Droši vien 
kaut kādā mērā jā. Bet te vai-
rāk būtu jāpēta, kādi audzēkņi 
atnāk uz mūzikas vidusskolām. 
Un ir atšķirība, kādi bērni at-
nāk no Rīgas un kādi – no re-

ģioniem. Viens ir šis stundu 
samazinājums, otrkārt, trūkst 
pedagogu.

Kāpēc ir izveidojusies si-
tuācija, ka trūkst ļoti daudz 
mūzikas pedagogu? Jūs arī ga-
tavojat pedagogus. Kur paliek 
šie jaunie cilvēki?

Mums ir divas programmas. 
Viena ir mūzikas programma, 
kurā visi obligāti apgūst arī pe-
dagoģiju. Pabeidzot JVLMA, 
viņi visi var strādāt par mūzi-
kas pedagogiem. otrs virziens 
ir izglītība – vispārīgā mūzikas 
priekšmeta skolotāji, kas aiziet 
uz parastām pamatskolām, vi-
dusskolām, arī bērnudārziem. 
Un visi šie studenti jau studiju 
laikā sāk strādāt, jo ir ļoti pie-
prasīti. Mums ir ļoti mazs at-
birums, kas neaiziet strādāt uz 
skolu. Mēs sekojam savu absol-
ventu gaitām, slēdzam ar viņiem 
līgumu par to, ka viņi sniegs zi-
ņas, kur strādā. JVLMA Tālāk-
izglītības nodaļā pārsvarā studē 
tie skolotāji, kas jau ir darba 
vidē un vēlas iegūt augstāko iz-
glītību. Taču mēs vēlētos, lai pie 
mums nāk vairāk studēt tieši 
pedagoģijas programmā.

Cik studentu pedagoģijas 
programmā esat uzņēmuši 
šajā studiju gadā?

12 cilvēkus, bet varētu uzņemt 
vairāk. Tomēr jebkurā gadījumā 
mēs veicam atlasi, visus neuzņe-
mam. Lai cilvēks spētu strādāt 
skolā, viņam noteikti ir jābūt ta-
lantam, darbaspējām un vēlmei 
strādāt ar bērniem. Tāpēc mums 
ir uzņemšanas eksāmeni, kas vi-
siem ir jānokārto.

Es zinu, ka mūzikas skolotāji 
bija paanalizējuši dziesmu svēt-
kus – kas vada korus, kuri gūst 
augstus rezultātus. Pārsvarā tie 
tomēr ir JVLMA absolventi – gan 
kordiriģenti, gan mūzikas skolo-
tāji. Tā nav citu skolu nenovērtē-
šana, bet mēs cenšamies mūzikas 
kvalitātes latiņu turēt augstu.

Vai jūs runājat ar ministri-
ju par to, ka veidojas ārkārtīgi 
liels mūzikas skolotāju defi-
cīts?

Jā, protams, bet es domāju, 
ka ir vajadzīga valsts politika, lai 
skolotāji vispār ietu uz laukiem 
strādāt. Un es nerunāju tikai par 
mūzikas pedagogiem.

Savulaik lauku skolu skolo-
tājiem bija ievērojamas sociā-
lās garantijas.

Kad manu sievu pēc univer-
sitātes norīkoja strādāt laukos, 
mums par dzīvokli vispār nebija 
jāmaksā, puscena bija jāmaksā 
par elektrību, malku atveda. Ta-
gad, protams, ir citi laiki. Cilvēks 
no reģiona atbrauc uz Rīgu un 
bieži vien vairs nemaz negrib at-
griezties laukos.

Valsts attīstības dokumen-
tos ir ierakstīta valsts policen-
triska attīstība, bet realitātē ir 
pilnīgi otrādi.

Redziet, kaut vai mūzikas sko-
lotāji – viņi visi var atrast darbu 
tepat, pie Rīgas, Rīgā, un droši 
vien labāk izvēlas dzīvot te. Ir va-
jadzīga liela uzņēmība un patrio-
tisms, lai dotos uz reģioniem strā-
dāt. Ja cilvēks ir aktīvs, viņš var ļoti 
daudz izdarīt arī tajā mazajā vietā, 
bet tas no cilvēka prasa enerģiju 
un uzdrīkstēšanos, raksturu, kas 
varbūt katram nav dots.

Vai ir cilvēki, kuri pēc mū-
zikas studijām aiziet strādāt 
uz citu jomu?

Jā, piemēram, prokurors Māris 
Leja – viņš ir pabeidzis JVLMA kā 
obojists. Būtībā jau mūzika trenē 
domāšanu, smadzenes. Bērni, kas 
mācās mūzikas skolās un ir labi 
mūzikā, ļoti bieži ir apdāvināti arī 
citās sfērās. Manuprāt, būtu vēr-
tīgi paanalizēt, cik daudz bērnu 
no mūzikas skolām aiziet tālāk 
mācīties mūziku, jo, ja mēs skolas 
uzskatām par profesionālās ievir-
zes skolām, tad daļai absolventu 
tomēr vajadzētu aiziet tālāk šo 
ceļu, lai tā nepārvēršas par inte-
rešu izglītību. Tāpēc vairāk vaja-
dzētu paanalizēt to posmu, kas 
aiziet uz mūzikas vidusskolām. 
Tur, it sevišķi reģionos, konkurss 
varētu nebūt liels.

Jauniem cilvēkiem uzturēt 
motivāciju mācīties palīdz mūsu 
pašu pasaules līmeņa zvaigznes. 
Uz tikšanos ar A. Nelsonu, kad 
piešķīrām viņam JVLMA goda 
profesora nosaukumu, zāle bija 
studentu pārpildīta. A. Nelsons 
dalījās atmiņās par savu studiju 
laiku, kad par pēdējiem līdzek-
ļiem brauca uz Pēterburgu un 
mācījās, tādējādi aicinot studen-
tus lietderīgi izmantot studiju 
laiku, jo pēc tam tik daudz brīva 
laika nebūs.

Cik daudz jūsu jauniešu 
papildina zināšanas, kvalifi-
kāciju ārvalstīs?

Iespēju pašlaik ir ļoti daudz, 
kaut vai programma „Erasmus+”. 
Reāli visi studenti, kas vēlas, uz 
pusgadu, gadu var aizbraukt uz 
kādu no 100 Eiropas augstskolām. 
Mums ir sadarbība arī ar Maska-
vu, Pēterburgu, Baltkrieviju. Labi, 
ka tagad programmu „Erasmus+” 
var izmantot divas reizes: vienu – 
bakalaura, otru – maģistra stu-
dijās. Vēl ir prakses programma, 
kurā absolventiem tiek sniegts 
„Erasmus+” finansējums, lai viņi 
var stažēties kādā orķestrī.

Katru gadu mums ir aptuveni 
40 viesprofesoru, kas strādā ar 
mūsu audzēkņiem. Arī mūsu pe-
dagogi vada meistarklases citās 
augstskolās, un studenti var do-
ties uz meistarklasēm ārzemēs. Ja 
studenti ir aktīvi un griboši, tad 
iespēju ir ļoti daudz, jautājums 

tikai, cik no tām mēs protam iz-
mantot.

Kādu ieguvumu izjūtat no 
„Erasmus+” apmaiņas pro-
grammām?

Protams, pie mums studenti 
atgriežas ar jaunām idejām, ko un 
kā varētu darīt, bet mani pozitīvi 
pārsteidz tas, ka, tikai atgriežoties 
no brauciena, viņi tā pa īstam spēj 
novērtēt, kā ir pie mums, mūsu 
mācībspēka rūpes par savu au-
dzēkni. Arī no savas pieredzes es 
varu teikt – piecus gadus māco-
ties nodzīvoju Pēterburgā, vienu 
gadu – Kopenhāgenā, un mani 
iespaidi un redzesloks paplašinā-
jās, arī vērtējums, kas der, neder, 
ko uzlabot utt.

Vai pasaules izcilākie mū-
ziķi atceras savu augstskolu, 
pasniedzējus?

Kaut vai šie divi goda profe-
sori – M. Kovaļevska un A. Nel-
sons. M. Kovaļevska bija ļoti 
pretimnākoša un vadīja J. Vītola 
starptautiskā vokālistu konkur-
sa žūriju, pati pieteicās novadīt 
meistarklasi, sadarbība ir ļoti 
laba. A. Nelsons solīja, ka novadīs 
meistarklasi diriģentiem.

JVLMA ir izauguši ļoti daudzi 
talanti, kas ir nākuši no ģime-
nēm, kuru iepriekšējās paaudzēs 
nav bijis talantīgu mūziķu. Bet 
ar talantu un lielām darbaspējām 
audzēkņi paši daudz izdara.

Mums ir laba sadarbība ar 
Aleksandru Antoņenko, kurš ir 
mācījies pie mums, bet nav bei-
dzis JVLMA, viņš bieži viesojas 
pie mums, vadot meistarklases. 
Egils Siliņš, Inga Kalna – vokā-
listi. Gunārs Upatnieks koncertēs 
pie mums. Kristīnei Blaumanei 
ar mūsu mūziķiem septembrī bija 
projekts. Marta Sudraba, Diāna 
Ketlere brauc no Londonas vadīt 
meistarklases. Mēs cenšamies sai-
tes uzturēt. Reinis Birznieks, Ilze 
Kļava veido koncertprogrammas 
pie mums, un mēs no akadēmijas 
arī finansiāli varam to atbalstīt.

Runājot par augstskolām, ļoti 
bieži ir dzirdami pārmetumi, ka 
nav īsti sasaistes ar darba tirgu, 
taču uz JVLMA tas absolūti ne-
attiecas. Būtībā liela daļa peda-
gogu, kas pie mums strādā, ir 
orķestra mūziķi, viņi ir mūziķi 
vai diriģenti operā, simfoniska-
jā orķestrī Liepājā, kamerorķes-
trī „Sinfonietta Rīga”, un viņi 
reāli redz vajadzības – kādam ir 
jābūt mūziķim, lai viņš spēlētu 
orķestros. Un mums ir ļoti lie-
las iespējas programmas mainīt, 
pieskaņot darba tirgus vajadzī-
bām. Mēs esam cieši saausti ar 
darba tirgu.

Studenti, kas iegūst vispārīgās 
izglītības mūzikas skolotāja spe-
cialitāti, veselu semestri praktizē-
jas vispārizglītojošajās vidusskolās, 
tādējādi apgūst visu izglītības sis-
tēmu, kādā ikdienā ir jāstrādā. 

pasaules mūzikas izcilības kaldinātas 
labā Latvijas mūzikas izglītības sistēmā

   DaIga kļanSkaIk

foTo: Andris Bērziņš

JVLMA rektors Artis Sīmanis.
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Novembris ir valsts svētku 
laiks. 11. novembrī atceramies, 
cik daudz spīta un pārliecības par 
savas valsts nākotni 1919. gada 
rudenī bija mūsu senčiem, lai 
izcīnītu uzvaru pār vāciešu un 
krievu veidoto Rietumkrievi-
jas brīvprātīgo armiju. Savukārt 
18. novembris ir Latvijas Repub-
likas Proklamēšanas diena, kurā 
ir ne tikai jāatskatās uz vēsturis-
kajiem notikumiem, bet jāizvērtē 
arī šodien notiekošais. Tādēļ šajā 
numurā uzrunājām divas jaunie-

tes – Ilzi Krišāni un Alisi Leimani, 
kuras pēc studijām Rīgā, pasaules 
iepazīšanas, gluži kā Sprīdītis, ir 
sapratušas, ka nekur nav tik labi 
kā mājās. Lai gan politiķi runā 
par to, ka visa ekonomiskā dzīve 
koncentrējas tikai lielpilsētās, tie, 
kuri izbaudījuši lielpilsētas dzīvi 
ar tās daudzveidīgajām iespējām 
un trūkumiem, aizvien biežāk iz-
vēlas dzīvi mazpilsētās, laukos.

Ilgi nevaru būt prom 
no mājām, no Latgales, 
Baltinavas
Ilze Krišāne (30 gadu) atbild 

par Eiropas Savienības (ES) pro-
jektu īstenošanu, komunikāci-
ju un pasākumu organizēšanu 
ZS „Amatnieki” un „Riekstiņi” 
Baltinavas novadā.

„Esmu studējusi pedagoģiju 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijā, iegūstot pirm-
skolas un sākumskolas pedagoģes 
kvalifikāciju, un ekonomiku Latvi-
jas Lauksaimniecības universitātē. 
Pedagoģijas studiju laikā sešus 
mēnešus biju programmā „Eras-
mus” Grieķijā. Tur arī sapratu, ka 
Latvija ir tā vieta, kur gribu dzīvot 

un strādāt, ilgi nevaru būt prom 
no mājām, no Latgales, Baltina-
vas. Rīgā nodzīvoju un nostrādāju 
11 gadus – pirmskolās gan Rīgā, 
gan Mārupē, tad nāca laiks Izglītī-
bas un zinātnes ministrijā.

Par atgriešanos Baltinavā do-
māju jau sen, tik, kā uz jebkurām 
pārmaiņām, ir ļoti grūti saņem-
ties. Bet dzīve visu saliek savās 
vietās, mums nemaz neprasot 
atļauju, un ģimenē kopīgi nolē-
mām, ka es varu būt noderīga 
saimniecībā pie lielā brāļa Gun-
tara. Esmu atbildīga par ES pro-
jektu realizāciju, dokumentāciju 
(tagad ļoti noder ekonomikas 

studijās iegūtās zināšanas), kā 
arī ZS „Amatnieki” un „Riek-
stiņi” daru visus citus darbus, 
kas ir saistīti ar komunikāciju, 

pasākumu organizēšanu dar-
biniekiem. Garlaicīgi nav, visu 
laiku esmu kustībā un darbībā. 
Bet pats galvenais – ir redzams 
padarītais – noslēdzas sezona 
vai ir pabeigts kāds būvprojekts. 
Te es redzu ieguldītā darba jēgu 
vai, kā saka, augļus. Kaut gan, 
arī strādājot pirmskolā, bija iz-
jūta – gads ir nostrādāts godam 
un, atvaļinājumā ejot, bija labi 
padarīta darba izjūta.

Es uzskatu, ka patriotismam 
ir daudz un dažādi veidi – kā 
katrs to izjūt. Protams, atgrie-
šanās dzimtajā pusē ir viens no 
tā izpausmes veidiem, bet, ma-
nuprāt, arī senču turēšana godā, 
apmeklējot kapsētu un aizlūdzot 
par viņiem, ir viena no patriotis-
ma izpausmēm. Sazinoties ar cil-
vēkiem no citas Latvijas puses, ir 
svarīgi, ka stāsti par Latgali, par 
Baltinavu. Daudzi mani bijušie 
kolēģi, draugi un kursabiedri no 
studiju laikiem brauc ciemos uz 
Baltinavu un ir pārsteigti, ka te, 
pierobežā, arī notiek dzīve. Un 
grib braukt atkal! Tas, manuprāt, 
ir patriotisms – ar lepnumu un 
prieku citiem izrādīt savu dzimto 
vietu, pierobežu.

Protams, uz laukiem nevar 
nākt dzīvot tāpat vien, ja nav 
idejas par savu biznesu vai nav 
garantijas, ka būs darbs, ko darīt. 
No svaiga gaisa un mīlestības vien 
nepārtiksi, bet, ja ir apņemšanās 
un vēlme darboties, darīt, te var 
dzīvot ļoti labi. Mums Baltinavā 
ir gan koris, gan deju kolektīvs, 
tāpēc par garlaicīgiem vakariem 
vispār nevar būt ne runas!”

Būt šeit – tas ir organiski
Alise Leimane (31 gads) ir 

zobārste, zobārstniecības klīnikas 
„AL Denta” īpašniece.

„Esmu dzimusi Rīgā, taču kopš 
bērndārznieces vecuma dzīvoju 
Cesvainē. Studēju, protams, Rīgā 
un jau studiju gados sāku strā-
dāt. Mans patstāvīgo darba gaitu 
sākums sakrita ar krīzi – jaunam 
zobārstam bija grūti tikt pie pa-
cientiem. Uz atgriešanos, vismaz 
daļēju, pamudināja mamma, in-
formējot par Lauku atbalsta die-
nestā pieejamo finansējumu un 
trāpīgi uzsverot, ka savā klīnikā 
visu varēšu darīt pēc sava prāta. 

Viņa mani neapšaubāmi lieliski 
pazīst… Tā izveidoju savu klīni-
ku Cesvainē, strādāju te pārne-
dēļām. Sākotnēji tas bija smags 
apmēram 12 stundu darbs die-
nā – ātri, precīzi, daudz, taču 
tā bija lieliska prakse, un tagad, 
kad pacienti nāk jau gadiem, 
redzu, ka tolaik viss ir izdarīts 
pareizi. Nu jau klīnika ir no-
slogota visu mēnesi – te strādā 
arī higiēnistes un otra zobārste 
cesvainiete, kura nesen beidza 
studijas. Viņai stāstu to pašu, ko 
esmu sapratusi pati, – vajag lielu 
darba apjomu, lai sāktu redzēt 
un varētu izvērtēt.

Lielākais ieguvums ir vides 
maiņa. Nesteidzīgums, ko var 
baudīt tikai mazpilsētā. Toties da-
žādus praktiskus jautājumus var 
nokārtot ļoti ātri – viss ir tuvu, 
viegli pieejami. Cilvēki laukos 
sākotnēji šķita sirsnīgāki, atsau-
cīgāki, bet pamazām jūtu, ka viņi 
arī mazāk rēķinās ar laiku – savu 
un citu: aizmirst, nepiezvana, ne-
atnāk, atliek, līdz sāpēs. Mīnuss 
pagaidām ir tas, ka draugs strādā 
Rīgā, bet nu jau arī viņu velk uz 
šejieni. Rīgā, savukārt, turpinu 
strādāt, mācīties, apgūstu jaunā-
ko tehniku, asistēju ķirurgiem. 
Domājot par nākotni, ir skaidrs, 
ka negribu, lai bērni aug Rīgā. 
Arī mans brālis ar ģimeni apsver 
domu atgriezties. Salīdzinot ar 
citām valstīm, kurās esmu kādu 
laiku pabijusi, te ir miera osta – 

nav ne Indijas pārapdzīvotības, 
ne Āfrikas neaptveramās naba-
dzības. To, dzīvojot tikai te, cil-
vēki bieži vien nenovērtē. Sava 
aliņa, savs ritms.

Vai būt un strādāt te ir mana 
misija? Nē, tā nav misija. Būt šeit – 
tas ir organiski. Sākot strādāt Ces-
vainē jau pirms savas klīnikas at-
vēršanas, netiku smalki apsvērusi 
visus „par” un „pret”. Saprotu, ka 
dzīvē būs tā, kā ir jābūt, un paļau-
jos uz savu izjūtu. Ja izjūtas nav, 
pret savu pārliecību neko nedaru. 
Ir ieceres, kā attīstīt savu klīniku, 
kā sadarboties ar skolu (diemžēl 
pašlaik valsts konsekventi iznīdē 
bērnu apkalpošanu zobārstniecī-
bās par valsts naudu), kā sabied-
riski darboties. Esmu domājusi 
par to, kas spētu lauku novadiem 
piesaistīt jauniešus. Vajag inovāci-
jas. Ir jāskatās uz līdernozarēm – 
IT, eko. Bet tas tad ir būtiski vi-
sam novadam, pilsētai, skolai. 
Kādus speciālistus pilsētai vaja-
dzēs? Varbūt jauniešus, kurus in-
teresē noteiktas jomas, var atbal-
stīt mācībās, lai viņi atgriežas 
savā dzimtajā pusē? Jā, par to visu 
ir jādomā. Man prieks, ka mūsu 
klīnikā jau esam divas cesvainietes, 
kas atradušas līdzsvaru starp liel-
pilsētas iespējām un savām mā-
jām, kā arī par pārējām „AL Den-
ta” meitenēm no Madonas, Gulbe-
nes un Rīgas, kuras līdzīgu iemeslu 
dēļ strādā un bauda darbu mazpil-
sētā.” 

atgriezušās mājās, lai strādātu
   DaIga kļanSka,
   SanITa DāBOlIŅa

Ik

Daudzi 
mani bijušie 

kolēģi, draugi un 
kursabiedri no 
studiju laikiem brauc 
ciemos uz Baltinavu 
un ir pārsteigti, ka 
te, pierobežā, arī 
notiek dzīve. Un 
grib braukt atkal! 
Tas, manuprāt, ir 
patriotisms – ar 
lepnumu un prieku 
citiem izrādīt savu 
dzimto vietu, 
pierobežu.



Saprotu, ka 
dzīvē būs tā, kā 

ir jābūt, un paļaujos 
uz savu izjūtu. Ja 
izjūtas nav, pret 
savu pārliecību neko 
nedaru. Ir ieceres, kā 
attīstīt savu klīniku, 
kā sadarboties ar 
skolu, kā sabiedriski 
darboties.



foTo: no Ilzes Krišānes personiskā arhīva
Baltinaviete Ilze Krišāne pēc pedagoģijas un ekonomikas studijām 
un darba Rīgā ir atgriezusies dzimtajās mājās, lai palīdzētu brālim 
ZS „Amatnieki” un „Riekstiņi”, kas šogad ir uzvarējušas konkursā 
„Skaistākā lauku saimniecība 2016”.

foTo: no Alises Leimanes personiskā arhīva
Cesvainiete Alise Leimane savā dzimtajā pusē ir izveidojusi zob-
ārstniecības klīniku „AL Denta”, kur gan pārnedēļas strādā pati, 
gan nodrošina darbu savām novadniecēm, kas arī ir atgriezušās 
mājās.
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Kandavas internātvidusskolas 
direktore, projekta „Skolas 
ilgtspējīgai sabiedrībai” 
koordinatore Latvijā

Bērnu vides skola ar Eiropas 
Savienības Mūžizglītības pro-
grammas atbalstu no 2013. gada 
novembra līdz 2016. gada oktob-
rim īstenoja projektu „Skolas ilgt-
spējīgai sabiedrībai” („Schools for 
resilience: linking schools with lo-
cal communities’ sustainability”), 
kura laikā tika izstrādāta mācību 
programma skolas un vietējās ko-
pienas sadarbībai un īsa pamācī-
ba, kā šo programmu ieviest.

Projekta mērķis ir rosināt sko-
lu sadarbību ar vietējo sabiedrī-
bu – iesaistīties vietējo kopienu 
problēmu risināšanā, attīstīt sko-
lēnu prasmes būt aktīviem, ino-
vatīviem un uzņēmīgiem, veicinot 
skolu ilgtspējīgu attīstību.

Projektā sagatavotos starpdiscip-
lināros mācību materiālus praktiski 
izmēģināja Kandavas internātvidus-
skolas un ogresgala pamatskolas 
skolotājas 5. un 6. klasēs. Abu skolu 
skolēni pēc iepazīšanās ar projekta 
mērķi un jautājumiem par ilgtspējī-
gu attīstību un izturētspēju izvēlējās 
pētīt klimata pārmaiņu radītās sekas 
savās kopienās un veidus, kā labāk 
varētu sagatavoties pēkšņiem izaici-
nājumiem. Rēķinoties ar vietējiem 
apstākļiem, ogresgala skolēni pētīja 
plūdu radītās sekas, bet Kandavas 
internātvidusskolas skolēni – vētru 
radītos postījumus.

Tā kā projektā izmantotā izglī-
tības pieeja ir mācīšanās vidē (pla-
ce-based learning), būtiska skolē-
nu darba daļa notika ārpus skolas 
telpām, sadarbojoties dažādu mā-
cību priekšmetu skolotājiem. Re-
zultātā skolēni iepazina savu tuvā-
ko apkārtni, nodibināja kontaktus 
ar dažādām vietējām institūcijām 
un sabiedrības grupām, kā arī ie-
guva vērtīgu pieredzi, kā uzveikt 
grūtus izaicinājumus, piemēram, 
Kandavas skolēni, pētot vētras 
nodarījumus novadā, aptaujāja 
savus ģimenes locekļus, intervēja 
vietējās institūcijas par spēju rea-
ģēt līdzīgos gadījumos, iepazinās 
ar vietējā pansionāta iemītnieku 
pieredzi un izdarīja būtisku seci-
nājumu, ka kopīgiem spēkiem var 
pārvarēt pirmajā brīdī pat šķie-
tami ļoti grūtus pārbaudījumus. 
Daudzi skolēni atzina, ka sākumā 
esot jutušies nobijušies, bet pro-
jekta gaitā sapratuši, ka ir jādomā 
pozitīvi un jāsāk rīkoties, jo tad 
var atrisināt daudzas problēmas. 
Ja kādreiz novada cilvēki ir pār-
varējuši vētru radītos postījumus, 
tad arī viņi to var izdarīt.

Skolotājas novēroja, ka darba 
gaitā skolēni sāka vairāk savstar-
pēji komunicēt, drošāk izteikt un 
pamatot savu viedokli ne tikai sa-
vai darba grupai, bet visai klasei. 

Projekta sākumā bija neziņa par 
sadarbību ar citām novada institū-
cijām – vai vispār kāds gribēs ru-
nāt ar skolēniem, bet bija patiess 
prieks, ka atsaucās un sadarbojās 
visi uzrunātie.

Lai iegūtās zināšanas izman-
totu kopienas labā un veicinātu 
tās izturētspēju, Kandavas skolē-
ni noorganizēja kopīgu diskusiju 
ar dažādu pilsētas organizāciju 
pārstāvjiem par to, kā kopīgi sa-
darboties vētru gadījumā, savu-
kārt ogresgala skolēni sagatavoja 
informatīvu bukletu par rīcību 
plūdos un noorganizēja tikšanos 
ar apkārtējiem iedzīvotājiem. Visi 
iesaistītie atzina, ka šāda veida 
projekti ir ļoti noderīgi skolas un 
vietējās kopienas attiecību stipri-
nāšanā.

Izveidotā mācību programma 
ir viegli piemērojama katras ko-
pienas situācijai, jo tajā nav stun-
du plānu, kuri būtu jāīsteno soli 
pa solim. Materiālā tiek piedāvāti 
23 aktivitāšu apraksti ar norādēm, 
kurā projekta stadijā tos labāk iz-
mantot. Skolotāji, rēķinoties ar 
konkrēto situāciju un skolēnu di-
namiku, var piedāvāt skolēniem 
nepieciešamās aktivitātes.

Mācību plāns un citi materiāli 
būs visiem brīvi pieejami Bērnu 
vides skolas mājaslapā www.vi-
desskola.lv un projekta mājasla-
pā www.schools-for-resilience.eu. 
Skolotājiem, kuri vēlēsies detalizē-
ti iepazīt šo pieeju, tiks piedāvāti 
profesionālās pilnveides kursi.

VIETAS 
PāRBAUDES 
PASTAIGA
Aktivitātes būtība
Skolēni novēro un pieraksta 

zonas, vietas un aktivitātes, kuras 
uzskata par sakārtotām un, viņu-
prāt, veicina pozitīvu emociju vei-
došanos, piemēram, zaļās zonas. 
Šīs aktivitātes laikā tiek fiksētas arī 
tās vietas vai aktivitātes, kuras ne-
gatīvi ietekmē kopienu (antisociā-
la uzvedība, ātra satiksme utt.).

Aktivitātes mērķis
Vietas pārbaudes metode tiek 

izmantota kā viens no pirmajiem 
soļiem, lai izlemtu, kā būtu iespē-
jams uzlabot tuvāko apkārtni. Šī 
metode bieži tiek izmantota, lai 
uzsāktu kādas pārmaiņas. Tā var 
veicināt dažādas aktivitātes – no 
atkritumu savākšanas dienām līdz 
apkārtnes pārplānošanai. Šī aktivi-
tāte palīdz skolēnos attīstīt piederī-
bas izjūtu un var palīdzēt noskaid-
rot kopienas resursus, vietas, kur 
ir nepieciešama iejaukšanās, lai 
samazinātu negatīvu sociālo ietek-
mi. Tas ir arī vienkāršākais veids, 
kā kopienām uzņemties atbildību 
par savu apkārtni, radīt idejas ielu, 
laukumu un parku uzlabošanai.

Nepieciešamie materiāli
Vietas pārbaudes jautājumi un 

atbilžu reģistrēšanas metode (pa-
pīrs, video utt).

Darbība
Skolēni dodas ekskursijā uz 

pētāmo vietu un atbild uz 21 jau-
tājumu.

Īpaša vieta
• Kas padara šo vietu par īpašu 

vai unikālu?
•  Kāpēc  šī  vieta  izskatās  tieši 

šādi?
• Kādas vietējās  aktivitātes  vai 

pasākumi ir padarījuši šo vietu 
par īpašu?

• Kāpēc cilvēkiem patīk šī vie-
ta?

• Kā mēs to varam padarīt vēl 
īpašāku?

• Kāds ir šīs vietas uzlabošanas 
potenciāls?

Vietas pieejamība
• Cik pieejama ir šī vieta? Kas 

ierobežo pārvietošanos šajā vietā?
• Cik patīkama ir šī vieta? Vai 

kaut kas šo vietu padara neomu-
līgu?

• Cik ērti var novietot automa-
šīnas?

• Kā ir iespējams padarīt šo vie-
tu vēl pieejamāku?

Droša un patīkama vieta
• Kas padara šo vietu – tās ielas 

un publiskās telpas – drošu un pa-
tīkamu? Kuri faktori to samazina?

• Cik veiksmīgs ir šīs vietas ielu 
un laukumu segums? Ko būtu ie-
spējams uzlabot?

• Kā šo vietu ir iespējams pada-
rīt drošāku un patīkamāku?

• Kā cilvēki  izbauda dabu šajā 
vietā? Kā pietrūkst?

Planētai draudzīga vieta
• Kas  šo vietu padara planētai 

draudzīgu?

• Kā  tiek  izmantoti  resursi,  lai 
pārvietotos?

• Kā  tiek  apsaimniekoti  atkri-
tumi?

• Kā ēkās tiek patērēta enerģija?
• Cik pielāgojama ir šī vieta?
• Kādas citas  īpašības  šo vietu 

padara planētai draudzīgu?

• Kā šajā vietā ir iespējams veik-
smīgāk izmantot esošos resursus?

Nobeigumā
Šī metode ir lielisks veids, kā 

veicināt mācīšanos vidē. Skolēni 
novēro apkārtni un novērtē tās 
izturētspējas vājās un stiprās pu-
ses. 

izstrādāta mācību programma 
skolas un vietējās kopienas sadarbībai

   elITa lavrInOvIčaIk

Kopīgiem 
spēkiem 

var pārvarēt 
pirmajā brīdī pat 
šķietami ļoti grūtus 
pārbaudījumus.



foTo: no projekta arhīva
Kandavas internātvidusskolas 6. klašu skolēni diskusijā ar organi-
zāciju pārstāvjiem par sadarbību vētras laikā.

foTo: no projekta arhīva
Ogresgala pamatskolas skolēnu tikšanās ar hidrometeoroloģijas stacijas darbinieci Svetlanu Veliku.

foTo: no projekta arhīva
Ogresgala pamatskolas skolēni ir izveidojuši plakātu „Klimata pār-
maiņas”.
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„Dusmas nav tas pats, kas agre-
sija, jo dusmas ir vienas no cilvēka 
pamatemocijām – tās ir normālas 
un vajadzīgas. Svarīgi ir nošķirt 
dusmas kā emocijas un izjūtas, ko 
pavada arī fizioloģiskas reakcijas 
ķermenī, no agresijas – uzvedī-
bas, kas nodara kaitējumu citiem. 
Ir jāapgūst veidi, kā iemācīties 
kontrolēt dusmas,” stāsta Latvijas 
Autisma apvienības priekšsēdētā-
ja Līga Bērziņa. oktobra sākumā 
Latvijas Skolu psihologu asociāci-
jas konferencē viņa iepazīstināja 
ar dusmu kontroles spēli, ko var 
izmantot vienkāršām un sarež-
ģītām situācijām skolā – skolē-
nu emocionālai audzināšanai un 
praktiskai saspringtu situāciju ri-
sināšanai, kā arī attiecību uzlabo-
šanai mājās un citur.

Veiksmīgs uzrunas veids
Līdzīgi komunikācijas pēt-

nieka Vilbura Šrama (Wilbur 
Schramm) skaidrojumam, arī 
L. Bērziņa atzīst, ka spēles ide-
jas autori ir meklējuši veidus, kā 
iekļūt dažādu vecumu cilvēku 
frekvencēs, kā noskaņoties uz 
viena viļņa, lai vajadzīgā infor-
mācija viņus sasniegtu, un tad 
secinājuši, ka vairākumam patīk 
kāršu spēle. Jaunākajai paaudzei 
kāršu forma pat asociējas ar ne-
atņemamu ikdienas sastāvdaļu – 
viedtālruni. Tā tapa dusmu kon-
troles spēle: komplektā ir 30 kar-
tīšu, kurās ir atainotas situācijas 
skolā, 30 – ar situācijām mājās 
un uz ielas, bet 60 ir dusmu kon-
troles kartītes.

Lektore arī konferences da-
lībniekus mudina izspēlēt dažas 
situācijas un atcerēties gadī-
jumus, kas sadusmo skolēnus, 
piemēram, skolēns ir nokavējis 
stundu, un skolotāja tāpēc ir ie-
likusi mācību priekšmetā atzī-
mi 1; skolotāja liek atdot tālruni, 
jo, viņasprāt, tas traucē koncen-
trēties uz stundā stāstīto, u. tml. 
Kad L. Bērziņa aicina pacelt iz-
dalītās kārtis, uz kurām ir raks-

tīts, kā konkrēto situāciju varētu 
risināt, skolēna dusmas samazi-
not, paceļas astoņas rokas, tātad 
ir iespējami apmēram desmit ri-
sinājumu veidi. Manās rokās ir 
nonākusi kārts, uz kuras ir raks-
tīts: „Es nomierināšos un centī-
šos saprast, kas mani sadusmo.”

Tiek raksturotas darbības, 
kuras ikdienā nākas redzēt un 
piedzīvot skolu psihologiem: vis-
biežāk tā ir krēslu mešana, man-
tu bojāšana, kaušanās, kliegša-
na, sevis savainošana. Vaicājot 
skolēniem, kāpēc tā notika, tiek 
saņemtas atbildes „kāds apsmē-
ja”, „kāds pagrūda”, „kāds pa-
ņēma mantas” u. tml. Psihologu 
novērotā skolotāju rīcība – kauš-
ļu izšķiršana un ieteikums turē-
ties tālāk vienam no otra vai arī 
secinājums „gan jau pati (-s) biji 
vainīga (-s)”.

„Būtībā nekas netiek atrisi-
nāts. Dusmas bērnā paliek, aug 
un izpaužas tālāk – citos agre-
sīvos veidos. Ir jānoskaidro, kas 
un kāpēc ir noticis, kad īsti sā-
cies. Visa sākums var būt nevē-
lēšanās sadarboties, jo kāds nav 
tik pievilcīgs, nav padevies au-
gumā – iemesli visbiežāk ir gau-
ži vienkārši. Dusmas pārsviežas 
uz pieaugušajiem un skolu kā 
vidi. Ja bērns nespēj kontrolēt 
savas dusmas, tad vienā dienā 
var arī paiet skolai garām,” at-
zīst L. Bērziņa, uzsverot, ka pie-
dāvātā kartīšu spēle nav rotaļa, 
bet vairāk instruments pieaugu-
šo rokās, lai skaidrotu bērniem, 
kas ir dusmas.

Kā dusmas novirzīt 
konstruktīvā rīcībā
„Dusmu brīdī cilvēkā rodas 

enerģija, ko var novirzīt konstruk-
tīvi, piemēram, aizstāvēt vājākos, 
iestāties pret netaisnībām, pastāvēt 
par sevi, tādēļ spēja izjust un iz-
paust dusmas ir pat būtiska cilvēka 
izdzīvošanai,” skaidro lektore un 
piebilst, ka diemžēl ne tikai bērni, 
bet arī pieaugušie neprot kontrolēt 
savas dusmas – un tās pārtop ag-
resijā, piemēram, pieaugušais rauj 

bērnu aiz auss ārā no klases. „Šā-
diem cilvēkiem pateikt „nomie-
rinies un rīkojies konstruktīvi” ir 
pilnīgi bezjēdzīgi, jo viņi zina, ko 
darīt, bet nezina, kā.”

L. Bērziņa izstāsta piemēru: 
skolotāja, kas ikdienā strādā ar 
bērniem ar īpašām vajadzībām, 
atklāja, ka neprot viņus mieri-
nāt sāpju brīdī, jo pati bērnībā, 
kad kaut kas sāpējis, nav mieri-
nāta. Tātad – ja nav pieredzes, 
kā mierināt un atbalstīt otru, 
tad – spēles radītāji cer – pie-
dāvātās metodes palīdzēs to ie-
mācīties.

Secinot, ka dusmas kā izjū-
tas ir nepieciešamas, tomēr ir 
skaidrs, ka nav attaisnojama 
apsaukāšanās, kaušanās, citu 
mantu bojāšana u. tml., tādēļ 
bērniem ir jāpalīdz saprast, kuru 
robežu nedrīkst pārkāpt.

L. Bērziņa ir novērojusi, ka 
vecāki, kuri tiek aicināti palīdzēt 
bērniem nomierināties, paši to 
neprot, „jo, līdzīgi kā bērns, kas 
neprot koncentrēties un iet pa gai-
su, arī viens no vecākiem, kas ir at-
nācis uz skolu, rīkojas tāpat. Tādā 
gadījumā nevar gaidīt atbalstu no 
ģimenes, jo vecāki nav spējīgi pār-
stāvēt ne sevi, ne bērnu”.

Spēļu kārtis ir paredzētas in-
dividuālām un grupas nodar-
bībām ar bērniem, kuriem ir 
jāuzlabo dusmu kontroles un sa-
skarsmes prasmes. Starp tām ir 
arī baltās kārtis, kas ļauj bērniem 
pašiem izdomāt, ko darīt, bet 
spēles vadītājam palīdz izprast, 
kas norisinās viņu prātos un do-
mās. Lektore piedāvā variantu 
darbam klasē: uz baltām kārtīm 
jeb sagrieztām papīra lapām bēr-

nus mudina uzrakstīt, kas viņus 
sadusmo un kā viņi nomierinās. 
Ir novērots, ka skolēni piedāvā 
interesantus risinājumu veidus.

Četras stratēģijas
Atklājot radītās spēles saturu, 

klātesošie tiek informēti, ka risi-
nājumu kārtis ir sadalītas četrās 
daļās jeb stratēģijās: relaksācija, 
domāšana, sociālās prasmes un 
darbība.

Ir bērni, kas uzskata, ka viss 
notiekošais ir vērsts pret viņiem – 
visi viņus ienīst, ir ieēdušies. Šiem 
bērniem ir jāmāca izpratne, ka 
viens ir tas, kas notiek viņos, bet 
otrs – konkrētā situācija klasē. 
Šajā gadījumā noder izspēlēt si-
tuāciju (vai tāda pastāv reāli),        
dodot iespēju paplašināt bērna 
subjektīvo realitāti, piemēram, 
noskaidrojot, kāpēc meitene ar 
puisi nerunā, – var izrādīties, ka 
viņa ir ļoti noslēgta, nevis zēnu 
ienīst, kā viņš līdz šim uzskatījis. 
Tādā veidā tiek mācīta pozitīvā 
domāšana.

Kāršu komplekts „Es domā-
šu” palīdzēs noskaidrot, kāds var 
būt iemesls citu rīcībai, savukārt 
komplekts „Es nomierināšos” 
piedāvā relaksācijas metodes. 
L. Bērziņa iesaka kopā ar bērnu 
aizskaitīt līdz 10, sasprindzināt 
visus muskuļus un tad tos atbrī-
vot, darbību atkārtojot trīs reizes. 
Viņasprāt, šo paņēmienu var iz-
mantot arī tad, ja ļoti satraucas, 
kad ir jāiet rakstīt uz tāfeles. Ja 
uzmācas nogurums, miegs, dziļi 
ievelk elpu, cenšas to aizturēt pēc 
iespējas ilgāk un tad to atbrīvo, 
arī atkārtojot trīs reizes. „Bēr-
niem ir jāizskaidro, ka ne visas 
metodes palīdz konkrētos gadīju-
mos un ka var izmantot dažādas, 
ne tikai dusmās sist pa spilvenu 
vai apskriet ap māju. Palīdzēt var 
arī nosauktie elpošanas vingrinā-
jumi,” uzsver lektore.

L. Bērziņa skaidro, ka situāci-
jā, kad lielākie zēni mazākajiem 
atņem mantas vai kabatas nau-
du, nelīdzēs ieteikums nomie-
rināties, tad ir jāņem komplekts 
„Es rīkošos”.

„Pieaugušajiem ir jāmācās 
argumentēt savu rīcību, jo ne-
reti vecāki izrauj bērniem no 
rokām nepiemērotus priekšme-
tus, bet nepaskaidro, kāpēc to 
dara. Bērns iemācās – ja man 
kaut ko vajag, es to sev rauju,” 
situāciju apraksta lektore un ie-
saka pieaugušajiem vairāk dalī-
ties pieredzē, kā viņi ir risinājuši 
dažādas problēmas savā dzīvē, 
jo bērni šādus stāstus uztver 
daudz labāk nekā tikai deklara-
tīvu – kas ir slikti un nepareizi. 
Kā uzsver L. Bērziņa, protams, 
ir jāseko, lai izmantotās metodes 
būtu ētiskas.

Kārtis „Es lietošu sociālās 
prasmes” ir būtiskas bērniem, 
kas cieš no citu agresijas. „Klu-
sie un lēnīgākie bērni izraisa 
citu bērnu agresiju. Līdzīgi klu-

sas sievietes, kas lēni, bet kārtīgi 
veic savus pienākumus, cieš no 
emocionālās vardarbības, tādēļ 
ir jāstrādā ar tiem, uz kuriem 
dusmas ir vērstas, jāpalīdz apgūt 
sociālās prasmes,” skaidro spēles 
idejas autore.

Lektore atgādina arī, ka ne-
vajag bērnam likt doties pie otra 
bērna izrunāties, jo tas neko ne-
atrisina – visbiežāk viņam nav 
pat nojausmas, ko tas nozīmē. 
„Izrunāšanās ir emocionālās in-
teliģences trenēšana. Tā ir piedo-
šanas lūgšana un arī piedošana, 
ko ir pat grūtāk izdarīt. Jāmācās 
ir arī jautāt, jo ātri var iekāpt 
ar dubļainiem zābakiem otra 
dvēselē. Ir jāmācās apzināties 
savas jūtas un – ne mazāk svarī-
gi – lūgt palīdzību un to sniegt. 
Ir pierādījies, ka jāmāca ir paši 
pedagogi, jo nereti viņu emocio-
nālās inteliģences krājums ir ļoti 
mazs, tādēļ viņi bieži nezina, kā 
runāt un kā sadarboties,” norāda 
L. Bērziņa. Ja pirmo vienmēr uz-
klausīs to, kurš kliedz visskaļāk, 
un ignorēs citus, arī pārējie bēr-
ni pārstās runāt klusu. Ir bērni, 
kuriem uzvesties slikti ir vieglāk 
nekā labi – šāds bērns ir jāuz-
slavē par katru progresu citādas 
uzvedības mēģinājumā. „Bēr-
niem ir jāmāca, kas ir un kas nav 
pieļaujams, atzīstams,” uzsver 
runātāja.

Piedāvā un gaida 
vēl citas idejas
L. Bērziņa piedāvā vēl citas 

spēļu idejas, piemēram, dusmu 
termometru var izmantot sa-
darbībā ar bērniem, kuriem ir 
uzvedības problēmas. Kādam ir 
novecojis tālrunis, un citi viņu 
apsmej par to; kā risināt izveido-
jušos situāciju? Skolotājs veic so-
ciālo kontroli – apstiprināt bēr-
nu izvēlēto variantu vai tomēr 
meklēt citu, piemērotāku.

Spēle „Četri ceļi uz mieru” 
parādīs, kā vienu problēmu atri-
sināt dažādos veidos, izmantojot 
četras stratēģijas.

Pozitīvās domāšanas spēle palī-
dzēs apzināt situācijas un saprast, 
ka ne vienmēr ir tā, kā izskatās, 
bet vienmēr var atrast labu, labāku 
un vislabāko risinājumu.

Dusmu kontroles spēles autori 
aicina sniegt idejas tās papildinā-
šanai, iesaistīties spēļu apgūšanā 
un tādējādi tās iegūt savā īpašu-
mā. Idejas pieteikums ir atrodams 
vietnē www.uzvediba.lv. 
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Kopā ar bērnu 
aizskaitīt līdz 10, 

sasprindzināt visus 
muskuļus un tad tos 
atbrīvot, darbību 
atkārtojot trīs reizes.



dusmu kontroles spēles

   Ilze BrInkmaneIk

atbalsts skolotājam

Ja uzmācas 
nogurums, 

miegs, dziļi ievelk 
elpu, cenšas to 
aizturēt pēc iespējas 
ilgāk un tad to 
atbrīvo, arī atkārtojot 
trīs reizes.
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Rīga, Cesvaine, Alūksne, In-
ciems – šīs Latvijas vietas saista 
rakstnieka un dramaturga Anšlava 
Eglīša (14.10.1906.–04.03.1993.) 
vārds. Cesvainē, kur bērnu un jau-
nības dienās piedzīvoto rakstnieks 
attēlojis vairākos darbos, piemē-
ram, romānā „Homo novus”, grā-
matā par teātri „Trešais zvans” u. c., 
rakstnieka daiļrades cienītāji 3. no-
vembrī tikās Cesvaines pils kunga 
kabinetā.

Romāna „Homo novus” frag-
mentu lasījumos varējām pārlie-
cināties gan par lielisko autora 
humora izjūtu, gan izcilo vides 
tēlošanas prasmi, varējām salī-
dzināt pilsētnieka un laucinieka 
uztveri, domās aizceļojot uz pir-
mās neatkarīgās Latvijas laiku, 
savukārt Madonas novadpētniecī-
bas un mākslas muzeja literatūras 
nodaļas vadītāja Dace Zvirgzdiņa 
šo domu ceļojumu papildināja ar 
fotomirkļiem un interesantu stās-
tījumu, pieminot arī citus kultūr-
vēsturē zināmus A. Eglīša radinie-
kus un draugus un atgādinot zīmī-
gus faktus, piemēram, par pirmo 
angliski uzrakstīto latviešu autora 
grāmatu (Egils Kalme).

A. Eglīša vecāki ir no Vidzemes – 
tēvs no Sarkaņiem, bet māte – no 
Cesvaines: Viktors Eglītis bija dzej-
nieks, rakstnieks, kuru dēvēja arī 
par dekadentu teorētiķi, Marija Stal-

bova (precējusies Eglīte) – skolotāja 
un tulkotāja. Dažas vasaras ģimene 
dzīvoja Sakumkrogā, kur saimnie-
koja M. Eglītes brālis. A. Eglītis 
iepazina cilvēkus un apkārtni, arī 
līkumoto Āriņu, akmeņkaļa darbu, 
un, kā 1998. gadā atcerējās brālēns 
Juris Georgs Stalbovs, Ansis (tā 
A. Eglīti sauca ģimenē) bija radošs 
un attapīgs puisis, kas bieži ierosi-

nāja dažādas radošas nodarbes – te 
kļūt par biteniekiem, savācot bites 
sērkociņu kastītē, te ķeizara Viļuma 
sagaidīšanai taisīt bumbas, papīra 
tūtās pildot… govju, zirgu un cūku 
mēslus, te ar asinīm zvērēt drau-
dzību, te iegūt krāsas vai izgatavot 
papīru utt. No Grašu puses nākusī 
ģimenes auklīte Anna Kalniņa ir tē-
lota „Pansijā pilī”.

Dramatiskākus vaibstus topošā 
rakstnieka dzīvē ienesa 1. pasau-
les kara bēgļu gaitas Krievijā un 
saslimšana ar tuberkulozi jau pēc 
atgriešanās Latvijā. Ģimenes izvē-
lē starp ārstēšanās iespējām Šveicē 
mātei vai dēlam priekšroka tiek 
dota jaunībai. Diemžēl, atgriezies 
Latvijā un pāris dienu pakavējies 
ar draugiem, A. Eglītis nokavē sa-
tikšanos ar māti – viņa mirst, dēlu 
nesagaidījusi. Epizode, kas turpi-
nāja grauzt visu dzīvi.

„Centība nekad netiek pienā-
cīgi novērtēta. Strādāt vajag tikai 
tik daudz, lai neizskatītos, ka tu 
slinko. Ar to bagātīgi pietiek,” sa-
vulaik ir rakstījis A. Eglītis, taču 
pats šai mazliet ironiskajai atziņai 
nav sekojis – viņa literārais man-
tojums ir ļoti bagāts un daudzvei-
dīgs. Kaut sākotnēji mācījies Val-
demāra Tones gleznošanas studijā 
un Latvijas Mākslas akadēmijā, 
jau 30. gados izvēles kausi tika 
nosvērušies par labu literatūrai. 
Taču rakstnieks ir ilustrējis vairā-
kas savas grāmatas, piemēram, jau 
minēto „Pansiju pilī”, sevi arvien 
atveidojot kā stilizētu koka cilvē-
ciņu. Viņa neatlaidību īpaši spilgti 
raksturo lugas „Kazanovas mēte-
lis” liktenis: tā bija sarakstīta jau 
Latvijā, taču, dodoties uz Vāciju, 
netika paņemta līdzi; nākamā ver-
sija tapa Berlīnē, kur manuskripts 
(reizē ar visu iedzīvi) gāja bojā uz-
lidojumā; latviešu bēgļu trupām 

Vācijā bija vajadzīgi latviešu tek-
sti, lugas, ko iestudēt, un A. Eglī-
tis sarakstīja 3. versiju.

Kopā ar sievu gleznotāju Ve-
roniku Janelsiņu vesels dzīves cē-
liens tika pavadīts Losandželosas 
tuvumā. Sākumā rakstnieks strā-
dāja dažādus darbus, piemēram, 
bija palīgs grāmatu veikalā, bet… 
aizlasījās. Kuram veikala īpašnie-
kam gan vajag strādnieku, kas lasa 
grāmatas? Savukārt sieva veiksmī-
gi uzķēra apkārtnes dzīvesstilu un 
prasības un, gleznojot bagātnieku 
portretus gan pēc modeļiem, gan 
no fotogrāfijām, uzturēja ģimeni. 
Kopš 1952. gada A. Eglītis no-
devās literārajam darbam – laik-
rakstā „Laiks” turpinājumos tika 
publicēta liela daļa sarakstīto ro-
mānu, kas tikai pēc tam piedzīvoja 
atsevišķus izdevumus. Rakstnieks 
darbojās arī žurnālistikā, bija ie-
skaitīts Holivudas preses grupā, 
kuras pārstāvjiem bija iespēja no-
skatīties daudz filmu un iepazīt 
aktierus, režisorus un citus kino 
veidotājus. Bagātīgs latviešu un 
cittautu kino materiālu klāsts ir 
iekļauts grāmatā „Lielais mēmais”.

Plašais un daudzveidīgais A. Eglī-
ša grāmatu pūrs (daļu pasākuma da-
lībnieki varēja aplūkot izstādē) un 
viņa lugu iestudējumi teātros jopro-
jām lasītājus un skatītājus priecē ar 
humoru, dramatismu, spraigiem si-
žetiem, daudzkrāsainu valodu un 
cilvēcību. 

no vidzemes pakalniem 
līdz rakstniecības virsotnēm

   SanITa DāBOlIŅaIk

Anšlavam Eglītim – 110

foTo: Jānis Dziļums
Bibliotēkas vadītāja Vēsma Nora uzrunā interesentus Anšlava Eglīša 
atceres pēcpusdienā Cesvaines pilī.
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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”
ABONĒŠANAS KAMPAŅU REDAKCIJĀ.
Līdz kampaņas noslēgumam ir palikušas sešas nedēļas!

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!).
15. novembris: Ludzas ģimnāzijas un apkārtnes 
pedagogiem notiek 6 h audzināšanas kursa modulis 
„Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas”.
16. novembris: plkst. 10.00 Siguldas jaunrades centrā – 
„Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana”, 3. daļa.
18. novembris: plkst. 12.00 bezmaksas 6 h audzināšanas 
kursa modulis „Saliedētas klases veidošana”. Tikai klātienē.* 
Apvienojumā ar kolektīvo groziņu pēcpusdienu, veltītu 
lektora Kaspara Bikšes dzimšanas dienai pirms Latvijas 
Republikas Proklamēšanas dienas salūta.
21. novembris: Viesītes novada pedagogiem – „Izglītojamo 
uzvedība, tās korekcijas iespējas”.
25. novembris: plkst. 10.00 6 h audzināšanas kursa 
modulis „Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas”, 
klātiene un vebinārs.*
28. novembris: Jelgavas PII „Kamolītis” – „Izglītojamo 
uzvedība”.

Sīkākas ziņas: tālr. 27583454, 
e-pasts kanceleja@pedagogs.lv
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nostiprini matemātikas zināšanas 
ar interaktīvo mācību materiālu

„Spēles matemātikā 
5.–9. klasei”!
Apgāds „Zvaigzne ABC” ir 

izdevis vērtīgu interaktīvo mācī-
bu materiālu „Spēles matemātikā 
5.–9. klasei”. Tajā ir četras galvenās 
nodaļas – „Aritmētika 5.–6. klasei”, 
„Ģeometrija 5.–6. klasei”, „Algebra 
7.–9. klasei”, „Ģeometrija 7.–9. kla-
sei”, kurās kopā ir iekļauti 19 te-
mati par galvenajiem pamatskolas 
matemātikas kursa jautājumiem. 

Atšķirībā no iepriekšējiem „Zvaig-
znes ABC” interaktīvajiem mācību 
materiāliem matemātikā šajā CD ir 
atlasītas un iekļautas tikai spēles un 
simulācijas, kas skolēniem ļaus la-
bāk izprast konkrētu mācību vielu.

Lai mācību materiāls līdzinā-
tos skolēniem tik ierastajai dator-
spēļu pasaulei, vairākām interak-
tīvā materiāla spēlēm ir noteikts 
laika ierobežojums vai pieļauja-
mo kļūdu un mēģinājumu skaits, 
piemēram, skolēni var trenēties 
procentu aprēķināšanā, palīdzot 
autovadītājam izvēlēties pareizo 
ātruma pārnesumu, braucot kal-
nā; zināšanas par monomiem tiek 
nostiprinātas spēlē ar helikopte-
riem; simetriju pret taisni palīdz 
izprast atšķirību meklēšana attē-
los; savukārt teoriju par daudz-
stūriem palīdz izprast uzdevumi 
ar programmēšanas elementiem.

Spēles un simulācijas ir gan as-
prātīgas, gan pielāgotas ikdienas 

situācijām, lai skolēnus mudinā-
tu praktiski saskatīt apgūstamos 
jautājumus, piemēram, līnijdia-
grammu veidošanu izprast pa-
līdz uzdevums, kurā ir jānorāda 
īpašuma vērtība gada laikā, bet 
tematā par daudzstūriem un mē-
rogu ir jāveic praktiski mērījumi 
dotajā kartē, kā arī jāzīmē istabas 
iekārtojums noteiktā mērogā, ie-
vērojot dotās instrukcijas.

Interaktīvo spēļu un simulā-
ciju priekšrocība ir tā, ka skolēns 
var strādāt individuāli, vienlaikus 
gūstot atgriezenisko saiti par uz-
devumu izpildi. Materiāls veidots 
kā palīgs skolotājiem mācību 
stundu dažādošanai, kā arī sko-
lēniem mācībām mājās zināšanu 
nostiprināšanai.

Interaktīvā mācību materiāla 
„Spēles matemātikā 5.–9. klasei” 
konsultante un recenzente ir ma-
temātikas mācību komplektu au-
tore Silva Januma.

pedagogu tālākizglītības kursi
Apgāda „Zvaigzne ABC” izglītības iestāde Skolu informācijas 

centrs (SIC) aicina pieteikties pedagogu profesionālās pilnveides 
kursiem.

Profesionālās pilnveides kursi „Skolas un ģimenes sadarbības 
aspekti sociāli atbildīgas personības izglītošanā” klašu audzinātājiem 
un sociālo zinību skolotājiem (A programma 6 stundu apjomā) 
š. g. 10. novembrī.

Maksa par kursiem – 10 EUR.

Profesionālās pilnveides kursi „Mācību priekšmeta „Literatūra” 
laikmetīga īstenošana vispārizglītojošajās skolās” (A programma 
6 stundu apjomā) š. g. 15. novembrī.

Maksa par kursiem – 10 EUR. Pieteikšanās – līdz 14. novembrim.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta beigšanas apliecība.
Sīkāka informācija un pieteikšanās: www.zvaigzne.lv sadaļā 

„PedagogiemSemināri un tālākizglītības kursi”. Uzziņas pa 
tālruni 67508517 vai 67331305 vai e-pastu sic@zvaigzne.lv.

Apgāda „Zvaigzne ABC” SIC piedāvā izbraukuma profesio-
nālās pilnveides kursus (A programma) pirmskolas, sākumskolas, 
literatūras, sociālo zinību skolotājiem un klašu audzinātājiem.

Apgāda „Zvaigzne ABC” izdevumi 
2016. gada oktoBrī

Skaitļi. Sērija „Zaķēns Ziķeris”. 2+; ar uzlīmēm
Krāsas. Sērija „Zaķēns Ziķeris”. 2+; ar uzlīmēm
Figūras. Sērija „Zaķēns Ziķeris”. 2+; ar uzlīmēm
Pretstati. Sērija „Zaķēns Ziķeris”. 2+; ar uzlīmēm
Piedzīvojums uz kuģīša. Sērija „Pepa Pig”. Darbošanās grāmata
Nāc spēlēties! Sērija „Pepa Pig”. Grāmata ar uzlīmēm
Kā kaķēns meklēja ziloni. Cietā bilžu grāmatiņa
Kas brauc, lido un peld? Grāmata puzle mazuļiem
Kas dzīvo laukos? Grāmata puzle mazuļiem
Burtu pasakas. Ilustrējusi M. Stāraste
Pasaku kamoliņš. Latviešu tautas pasaku izlase
Dž. Kerra. Minces Ziemassvētki
365 pasaciņas. Pa vienai katru dienu
D. Hējers. Sacīkstes ar nāvi un citi spoku stāsti
K. Grejs. Deizija un dzīves nedienas
F. Rīvs, S. Makintaira. Kūkas kosmosā
E. Blaitona. Slavenais piecnieks. Bēgšana no mājām
Dž. Kinnijs. Grega dienasgrāmata, 11. Uz naža asmens
R. Dāls. LDM (ar filmas vāku)
L. Briedis. Straujtece. Dzeja
I. Melgalve. Mājas bez durvīm. Romāns
Sak. B. Simsone. Latviešu šausmu stāsti
Ž. Legardiņjē. Pilnīgs ku-kū! Romāns
D. Kūncs. Bezgrēcīgie. Romāns
O. Pečs. Bendes meita un melnais mūks. Romāns
D. Egerss. Sfēra. Romāns
A. Toda. After. Pēc mūsu strīda. Jauniešu romāns
Š. Linka. Maldi. Romāns
Donna Leona. Viena taisnība visiem. Romāns
Donna Leona. Nāve „La Fenice” teātrī. Romāns
Aut. kol. Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse
Dr. Dž. Merkola. Vienkāršā izdziedināšanās. 9 vienkārši veidi, 
      kā saglabāt veselību
K. Fišere. Veselīgas ādas formula
Viegli pagatavojamas uzkodas. Sērija „Gatavo mājās”
Grilēti ēdieni. Sērija „Gatavo mājās”
Kartupeļu ēdieni. Sērija „Gatavo mājās”
Zivju ēdieni. Sērija „Gatavo mājās”
Dž. Olivers. Katru dienu superēdiens
60 iedvesmojošas mandalas. Krāsojami attēli pieaugušajiem
Vīrieši un kaķi. Fotoalbums
Ģimenes dienas plānotājs 2017

   IZDEVUMI

mācāmies skaitīt. 
vairāk nekā 30 skaņu

Palīdziet mazulim spert pir-
mos soļus skaitļu un figūru pasau-
lē, izmantojot šo gudro, runājošo 
grāmatu! Tās lapās ir krāsaini attēli 
skaitļa izpratnes veidošanai, kā arī 
figūru un skaitļu nosaukumi.

Ko saka grāmata? Tā nosauc 

skaitļus no viens līdz divdes-
mit, sešas ģeometriskās figūras 
un vienkāršākās aritmētiskās 
darbības. Piespiežot taustiņus 
1–20, bērns kopā ar grāmatas 
balsi varēs aizskaitīt līdz div-
desmit.

pretstati. Skaitļi. Krāsas. Figūras

Jauna grāmatu sērija bērniem, 
sākot ar divu gadu vecumu.

Sērijā par zaķēnu Ziķeri ir čet-
ras košas, interesantas grāmatas.

Atraktīvās grāmatas aicina izpētīt 
grāmatas attēlus un pastāstīt par tiem, 

tā attīstot stāstītprasmi. Grāmatas 
palīdzēs bērnam salīdzināt un lie-
tot pretējas nozīmes vārdus, atšķirt 
pretstatus, iepazīt ģeometriskas fi-
gūras un skaitļus līdz trīs un iemācī-
ties krāsu nosaukumus.

Izpildot uzdevumus, bērns mā-
cīsies atšķirt pretstatus, attīstīs skai-
tītprasmi, vingrinās rociņu, jo būs 
gan jākrāso, gan jālīmē uzlīmes, un 
mācīsies būt vērīgs un koncentrēt 
uzmanību.

vienmēr ir noderīgi 
mācīties ko jaunu!

„Burvju triki” ir rokasgrāma-
ta topošajam burvju mākslinie-
kam. Tajā ir vairāk nekā 60 triku 

aprakstu. Katrs trika demonstrē-
šanas posms ir soli pa solim iz-
skaidrots un ilustrēts ar attēliem. 
Vajag tikai nedaudz pacietības, 
lai sagatavotu visu nepiecieša-
mo un ievingrinātos trika de-
monstrēšanā, un drīzumā jau-
nais burvju mākslinieks jau varēs 
pārsteigt publiku, no papīra tū-
tas izņemot trusīšus, vai izbrīnīt 

draugus, nolasot viņu domas.
Triku aprakstus papildina ie-

skats slavenu iluzionistu biogrāfi-
jās un vērtīgi padomi, kā kļūt par 
īstu burvju mākslinieku.

Grāmata noderēs gan skolē-
niem, kuri vēlas iemācīties ko 
jaunu un neparastu, lai pārsteig-
tu draugus un ģimenes locekļus, 
gan arī pieaugušajiem.


