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izglītojošs pārgājiens
10 gadu garumā

foto: Gints Janševskis

Šogad jau desmito reizi Zemkopības ministrija sadarbībā ar biedrību „Zaļās mājas” rīkoja skolēnu konkursu „Mūsu mazais pārgājiens”, kura mērķis ir veicināt jauniešu interesi 
par meža nozari. No plašā konkursa dalībnieku pulka pie godalgām tika gandrīz 200 dalībnieku, un apbalvošanas pasākums norisinājās 4. novembrī Tērvetes dabas parkā.

turpinājums 4. lpp. 

turpinājums 15. lpp. 

to, ka Latvija ir mežu zeme, 
bērni, šķiet, apgūst jau pirms 
skolas gaitu sākšanas, bet ne katrs 
zina, ka mežs mūsu valstī ir kaut 
kas daudz vairāk nekā dēļi, galds 
un krēsls. Lai jaunieši vairāk aiz-
domātos par meža un Latvijas sa-
saisti un paskatītos uz mūsu zaļo 
dabas rotu ar citām acīm, šogad 

jau desmito reizi Zemkopības 
ministrija sadarbībā ar biedrību 
„Zaļās mājas” rīkoja skolēnu kon-
kursu „Mūsu mazais pārgājiens”.

Konkursa mērķis ir veicināt 
jauniešu interesi par meža nozari 
caur savas ģimenes, pilsētas vai 
novada prizmu, liekot aizdomā-
ties par to, ka ar mežu un tā pro-
duktiem jebkuram Latvijas iedzī-
votājam nākas saskarties burtiski 

katru dienu, veicot visparastākās 
un ikdienišķākās darbības – ēdot 
desertu, iepērkoties nelielā lauku 
veikaliņā, apmeklējot kafejnīcu, 
mācoties skolā vai pucējoties vie-
sībām.

Šāgada konkursa tēma bija 
veltīta netradicionālam koksnes 
lietojumam, un ar gandarījumu ir 
jāsecina, ka jaunieši ļoti azartiski 
bija meklējuši koksni dažādos 

produktos. 21. gadsimta bērni 
nebūt neuztver koku par vec-
modīgu un garlaicīgu materiālu, 
kura vieta sabiedrības ikdienā jau 
ir iezīmēta pirms vairākiem gadu 
simtiem. Mūsdienu jaunatne ir 
atvērta faktam, ka koks ir mūs-
dienīgs materiāls, kurš ir sasto-
pams datoros, tālruņos, apģērbā 
un citur.

Konkursa žūriju patīkami pār-

steidza tendence, ka vairāki dalīb-
nieki bija ne tikai patstāvīgi mek-
lējuši un atraduši koksnes dažādo 
lietojumu, bet projekta laikā tikās 
ar savas apkārtnes uzņēmējiem un 
iedzīvotājiem, noskaidrojot viņu 
zināšanas par koksnes izmantoša-
nu un nereti izglītojot pieaugušos 
ar uzzināto konkursa darbu radī-
šanas laikā.

   Renāte PRiedeiK
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aktualitātes izglītībā

Rakstot šo sleju, man ir godīgi jāatzīst, ka tik apju-
kusi un samulsusi neesmu bijusi sen. Varētu pat teikt, 
ka neesmu atguvusies no iepriekšējās dienas šoka, tur-
klāt tas nemazinās, bet aug augumā.

Runa ir par tV 3 demonstrēto seriālu „Šķiršanās 
formula”, ko otrdienas vakarā pilnīgi nejauši ieslēdzu, 
skatoties citus raidījumus. Par ko šoks? tēvs oskars 
savam dēlam Dāvim 11. dzimšanas dienā uzdāvina 
prostitūtu. tāda jauka dāvaniņa… Un kas par to, ka 
amorāla? Man – un ceru, ka ne tikai man – nav pie-
ņemami, ka nepilngadīgs zēns tika iesaistīts seriāla ar 
šādu saturu filmēšanā. Vai kāds domāja par to, ka šie 
kadri atspoguļo Krimināllikuma 162. pantā minēto 
noziegumu par pavešanu netiklībā? Ja tas notiktu reā-
lajā dzīvē, tad sods ir reāla brīvības atņemšana; ja to 
filmējam un demonstrējam – tad vienkārši seriāls un 
nav pamata satraukumam, ka konkrētajam bērnam ir 
nodarīts emocionāls, intelektuāls kaitējums? Seriāla 
veidotāji nav ievērojuši arī Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 15. pantu par bērna tiesībām uz aizsardzību no 
ekspluatācijas, turklāt seriālu demonstrē plkst. 21.00, 
kad pie tV ekrāniem ir pulka bērnu. Vai viņiem vien-
mēr blakus būs vecāki, kuriem pietiks drosmes, zinā-
šanu un prasmju runāt par seriālā redzēto?

Ja veidojam seriālus ar šādu saturu, tad nevajag 
brīnīties par sabiedrībā notiekošo. Daļai sabiedrības 
tie šķiet kā norma, par ko nav vērts satraukties. tā ir 
māksla, un – pasarg, Dievs, ja kādam ienāk prātā to 
apšaubīt! tas tiek uzskatīts par cenzūru. Manuprāt, 
pieaugušajiem tomēr vajadzētu apzināties, ko un kāpēc 
dara un kādas sekas tas atstās kaut vai uz šo vienu bēr-
nu, kurš tika filmēts seriālā, nemaz nerunājot par tiem 
bērniem, kuri to skatījās. Aicinu atbildīgās institūcijas 
nepalikt vienaldzīgiem pret iespējamajiem likumpār-
kāpumiem, filmējot un demonstrējot šo seriālu.

Svētdien, 27. novembrī, sāksies Ziemassvētku gaidī-
šanas laiks. Laiks, kurā vairāk nekā citkārt domājam 
par ticību, cerību un mīlestību. Daudzās izglītības ie-
stādēs skolotāji, skolēni un vecāki jau patlaban kopā 
gatavo svētku dāvaniņas un priekšnesumus tiem dažā-
du paaudžu cilvēkiem, kuri svētkus pavadīs vienatnē 
vai arī kādā aprūpes namā. Aicinu šajā laikā, rūpējoties 
par dzīves materiālo pusi, neaizmirst par garīgo piepil-
dījumu. Mācīsim un mācīsimies pamanīt un novērtēt 
skaisto, labo, iedvesmojošo! Mācīsim mīlestību paust 
ne tikai ar vārdiem, bet iedzīvināsim to arī darbībā, 
atrodot laiku kādai sirsnīgai sarunai klātienē vai pa 
tālruni, kādas vēstules uzrakstīšanai, kāda kopīga dar-
ba paveikšanai. Lai jums izdodas bagāts un ar sirsnību 
piepildīts gada tumšākais laiks!

Paldies jums katram par to, ka šajā gadā esat biju-
ši kopā ar mūsu laikrakstu, kopā ar saviem kolēģiem! 
Paldies par uzticēšanos, dalīšanos ar savām pārdo-
mām, pieredzi, jo bez jūsu atbalsta mūsu darbs kļūtu 
formāls! Sirsnīgs paldies par daudzajiem atzinīgajiem 
vārdiem, ko saņemam par savu darbu! tie patiesi mūs 
priecē un iedvesmo jaunām idejām, ko ar jūsu atbalstu 
cenšamies īstenot. Ceru, ka arī nākamgad mēs būsim 
kopā, tādēļ aicinu tos, kuri vēl nav paguvuši abonēt 
mūsu izdevumus „Izglītība un Kultūra”, „Vecākiem” 
un „Pirmsskolas Izglītība”, to izdarīt.

RedAKtOReS SLeJA

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra”
galvenā redaktore

foto: Andris Bērziņš

Radīts jauns  ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai

var pieteikties iniciatīvas „Jauniešu garantija” bezmaksas mācībām

izdots projekta „Katram savu tautastērpu” kalendārs

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Molekulārās ģenētikas 
zinātniskās laboratorijas pētnieki ir izstrādājuši jaunu ģenē-
tisko testu, kas daudz ātrāk un lētāk nekā līdz šim izmantotie 
laboratoriskie izmeklējumi palīdzēs noskaidrot, vai un kādi no 
biežākajiem ģenētiskajiem iemesliem ir vainojami pāra neaug-
lībā. Šā testa ieviešana klīniku ikdienas darbā varētu nozīmēt 
pavērsienu neauglības ārstēšanas jomā visā pasaulē, jo tas ļautu 
daudz ātrāk un lētāk noteikt iespējamo neauglības cēloni un 
mērķtiecīgāk izvēlēties piemērotāko ārstēšanas metodi.

RSU vadošā pētniece Dr. med. Inga Kempa stāsta: „testa 
unikalitāte izpaužas tajā, ka vienas dienas laikā ir iespējams 
veikt veselu paleti izmeklējumu ar 30 biežāk sastopamajām ne-
auglību izraisošajām ģenētiskajām variācijām.”

Projektā „Katram savu tautastērpu” ir tapis kalendārs 
un plānotājs „Dienrādis 2017”, kas iepazīstina ar arheoloģis-
ko tērpu. Kalendārā ir iekļauti arheoloģisko tērpu apraksti 
latviešu un angļu valodā, savukārt plānotāja saturu papildina 
arī informācija par dažādām tēmām, kas ir saistītas ar arheo-
loģisko tērpu valkāšanas laika vēsturisko fonu un sadzīvi, – 
pārtiku, tirgošanos, ieročiem un darbarīkiem, rotaļlietām 
un traukiem, kā arī rotām, tekstilmateriālu apstrādi un or-
namentiem. Kalendāra fotogrāfiju autors ir Mārtiņš Cīrulis.

Projekta interneta vietnē www.katramsavutautasterpu.lv ikviens 
var atrast sev atbilstīgu tērpu, izpētīt tā detaļas un iegūt informāci-
ju par meistariem un uzņēmumiem, kas darina tautastērpus.

Sākusies dokumentu pieņemšana iniciatīvas „Jauniešu 
garantija” pusotru gadu vai gadu ilgās izglītības programmās, 
kurās bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu kvalifikāci-
ju kādā no 59 profesijām. Ziemas uzņemšanā audzēkņus gai-
da 24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā.

Šajā ziemā jaunieši var izvēlēties pusotra gada laikā apgūt 
kādu no 38 profesijām, to vidū ir tādas populāras profesijas 
kā grāmatvedis, automehāniķis, spa speciālists un lauku īpa-
šuma apsaimniekotājs. Piedāvājumā ir arī 21 profesija, kuru 
var apgūt gada laikā.

Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē 
uz pusotru gadu ilgo programmu apguvi var iesniegt līdz 
2017. gada 6. janvārim, savukārt uz gadu ilgo – līdz 17. feb-
ruārim.Pu
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LAIKRAKSTA „IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA” 
17. NOVEMBRA ELEKTRONISKAJĀ 

IZDEVUMĀ „VECĀKIEM”
Mēs esam tas, ko mēs svinam.
Kā bērniem stāstīt par valsts svētku nozīmi, un 
kā veidot savas ģimenes svētku svinēšanas tradīcijas.
Zelta likumi, kas jāievēro ģimenēm ar bērniem, 
audzinot suni.
Nekad neatstāt mazu bērnu bez uzraudzības 
kopā ar suni. Ja ir jāiziet no istabas, ņemiet līdzi 
vai nu suni, vai bērnu.
Kad bērns apdraud vecāku paštēlu.
Kas notiek ar pieaugušo, kuram bērns uzdod 
jautājumu, uz kuru viņš nevar atbildēt?

LAIKRAKSTA „IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA” 
17. NOVEMBRA ELEKTRONISKAJĀ IZDEVUMĀ 

„PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA”
Skolotājs var būt priecīgs, bēdīgs, bet nedrīkst 
būt vienaldzīgs.
Martas Rinkas piemiņas balvu „Mūžs veltīts 
bērniem” šogad saņēma Rīgas 126. pirmsskolas 
izglītības iestādes metodiķe Ligita Priede.
Ziemassvētku pasākuma scenāriji.
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saeimas atbalstītie 
grozījumi izglītības likumā

Saeima 23. novembrī ārkārtas 
sēdē, lemjot par nākamā gada 
valsts budžetu, galīgajā lasījumā 
atbalstīja grozījumus Izglītības 
likumā: par tiem nobalsoja 56 de-
putāti, pret bija 35, bet pieci de-
putāti nebalsoja, viņu vidū arī 
Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas priekšsēdētāja 
Ilze Viņķele, kura uzskatīja, ka 
atsevišķus Izglītības likuma grozī-
jumus nevajadzētu virzīt kopā ar 
2017. gada valsts budžeta doku-
mentu paketi.

Izglītības likuma grozījumos 
ir paredzēts pilnveidot pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšanas sistēmu. Pedagogu 
darba kvalitātes novērtēšanā ir 
plānots ieviest trīs pakāpes līdz-

šinējo piecu vietā: 1. kvalitātes 
pakāpi piešķir izglītības iestāde, 
2. pakāpi – pašvaldība, bet 3. pa-
kāpi – Izglītības un zinātnes mi-
nistrija.

Pedagogu darba stāžs netiks 
noteikts kā obligāts darba samak-
sas kritērijs. Jaunajā pedagogu 
atalgojuma modelī ir paredzēts, 
ka izglītības iestādes vadītājam 
apstiprinātā finansējuma ietvaros 
ir tiesības noteikt augstāku peda-
goga mēneša darba algas likmi, 
tādēļ grozījumos ir paredzēts, ka, 
nosakot darba samaksu, var ņemt 
vērā arī darba stāžu.

Grozījumi Izglītības likumā 
attiecas arī uz finansējumu ma-
zākumtautību skolām, kuru iz-
glītības programmu īstenošanu 
garantē divpusējie un daudzpusē-
jie starptautiskie līgumi. tiek pa-

redzēts nodrošināt papildu finan-
sējumu pedagogu darba samaksai 
šādās skolās arī tad, ja skolēnu 
skaits ir mazāks nekā normatīva-
jos aktos noteiktais. Izglītojamo 
skaits iestādēs, kurās tiek īsteno-
tas mazākumtautību pamatizglītī-
bas un vispārīgās vidējās izglītības 
programmas, kuru īstenošanu ga-
rantē divpusējie un daudzpusējie 
starptautiskie līgumi, 2016./2017. 
mācību gadā ir 2494. tas veido 
4,3 % no kopējā izglītojamo skai-
ta mazākumtautību skolās, ir no-
rādīts likumprojekta anotācijā.

Grozījumos tiek paredzēts, 
ka uzturēšanas izdevumus paš-
valdību speciālajās pirmsskolas 
izglītības iestādēs 2017. gadā 
sedz no valsts budžeta finanšu 
līdzekļiem – 30 % apmērā no 
pašvaldību speciālajām pirms-

skolas izglītības iestādēm piešķir-
tā šāgada finansējuma; tāpat ir 
noteikta uzturēšanas izdevumu 
segšana pašvaldību internātsko-
lās 2017. gadā.

Izmaiņas ietver arī normu, 
kurā ir paredzēts darba devē-
jam nekavējoties izbeigt darba 

tiesiskās attiecības ar izglītības 
iestādes vadītāju vai pedagogu, 
ja tiek konstatēts, ka persona nav 
lojāla Latvijas Republikai un tās 
Satversmei vai nepilda, pārkāpj 
savu pedagoga pienākumu.

Likums stāsies spēkā 2017. gada 
1. janvārī. 

foto: Reinis Inkēns, Saeimas Administrācija

Pēc plašām diskusijām Saeima 23. novembrī ārkārtas sēdē, lemjot par 
nākamā gada valsts budžetu, galīgajā lasījumā atbalstīja nozarē neiz-
diskutētos un neviennozīmīgi vērtētos grozījumus Izglītības likumā.

Vidzemes koncertzālē 16. no-
vembrī tika paziņotas Draudzīgā 
aicinājuma fonda veidotā sko-
lu reitinga veiksmīgākās skolas 
2015./2016. mācību gadā. Draudzī-
gā aicinājuma fonda priekšsēdētājs 
Jānis Endele informē, ka Draudzī-
gā aicinājuma fonda balvas „Lielā 
pūce”, „Mazā pūce”, „Lielais kalns”, 
„Mazais kalns”, kā arī diplomus un 
grāmatas saņem 53 skolas 10 no-
minācijās četrās skolu grupās atbil-
stīgi centralizēto eksāmenu rezul-
tātiem 2015./2016. mācību gadā.

LAUREĀTI 
KOPVēRTēJUMĀ
Specializētās vidējās mācību 

iestādes
Šogad pirmo reizi šajā skolu gru-

pā tika izdalītas arī vakara (maiņu) 
vidusskolas, tehnikumi (koledžas), 
kā arī profesionālās vidusskolas:
vakara (maiņu) skolu grupā 

augstākais kopvērtējuma rezul-
tāts ir Ludzas novada vakara vi-
dusskolai;
tehnikumu (koledžu) grupā – 

Malnavas koledžas Višķu filiālei;
profesionālo vidusskolu gru-

pā – Bebrenes Vispārizglītojošajai 
un profesionālajai vidusskolai.

Mūzikas un mākslas skolu 
grupā:
1. vieta – Rīgas Doma kora 

skolai;
2. vieta – Jāņa Ivanova Rēzek-

nes Mūzikas vidusskolai;
3. vieta – Jaņa Rozentāla Rīgas 

Mākslas vidusskolai.

Lauku vidusskolu grupā:
1. vieta – Andreja Upīša Skrī-

veru vidusskolai;
2. vieta – Mārupes vidusskolai;
3. vieta – Rudzātu vidusskolai;
4. vieta – Aglonas vidusskolai;
5. vieta – Saldus novada paš-

valdības Druvas vidusskolai;
6. vieta – Ķekavas vidusskolai.

Pilsētu vidusskolas
Pilsētu grupā:
1. vieta – Kārsavas vidusskolai;
2. vieta – ogres 1. vidusskolai;
3. vieta – Baldones vidusskolai.
Lielo pilsētu grupā:
1. vieta – Daugavpils Krievu 

vidusskolai–licejam;
2. vieta – Rīgas Centra huma-

nitārajai vidusskolai;
3. vieta – Rīgas 64. vidusskolai.

Ģimnāzijas
Pilsētu grupā:
1. vieta – Dobeles Valsts ģim-

nāzijai;
2. vieta – Siguldas Valsts ģim-

nāzijai;
3. vieta – Madonas Valsts 

ģimnāzijai.
Lielo pilsētu grupā:
1. vieta – Rīgas Valsts 1. ģim-

nāzijai;
2. vieta – Rīgas Valsts 2. ģim-

nāzijai;
3. vieta – Rīgas Valsts 3. ģim-

nāzijai.

LAUREĀTI IZAUGSMē 
MĀCĪBU PRIEKŠMETOS 
UN KOPVēRTēJUMĀ
Izaugsme latviešu valodā un 

literatūrā:
Priekuļu tehnikuma Ērgļu fi-

liālei;
Lūcijas Rancānes Makašānu 

Amatu vidusskolai;
Rīgas 31. vidusskolai;

galvenā balva – Rīgas ģimnā-
zijai „Maksima”.

Izaugsme matemātikā:
Malnavas koledžas Višķu fi-

liālei;
Kalnciema pagasta vidussko-

lai;
Rīgas Centra krievu privāt-

ģimnāzijai;
galvenā balva – Salaspils 2. vi-

dusskolai.

Izaugsme angļu valodā:
Bēnes vidusskolai;
Rēzeknes 6. vidusskolai;
Rīgas Katoļu ģimnāzijai;
galvenā balva – Ludzas nova-

da vakara vidusskolai.

Izaugsme kopvērtējumā:
Malnavas koledžas Višķu fi-

liālei;
Salienas vidusskolai;
Rīgas ģimnāzijai „Maksima”;
galvenā balva – Salaspils 2. vi-

dusskolai.

LAUREĀTI SASNIEGUMOS 
MĀCĪBU PRIEKŠMETOS
Latviešu valodā un literatūrā:
specializēto skolu grupā – 

J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidus-
skolai;
lauku skolu grupā – Saldus 

novada pašvaldības Druvas vidus-
skolai;
pilsētu skolu grupā – Mazsala-

cas vidusskolai;
ģimnāziju grupā – Siguldas 

Valsts ģimnāzijai;
labākie rezultāti savās nominā-

cijās – Kuldīgas Mākslas un huma-
nitāro zinību vidusskolai, Ķekavas 
vidusskolai, Rīgas Centra humanitā-
rajai vidusskolai;

galvenā balva – Āgenskalna 
Valsts ģimnāzijai.

Latviešu valodā un literatūrā 
mazākumtautību skolās:
specializēto skolu grupā – Jē-

kabpils Vakara vidusskolai;
lauku skolu grupā – Maltas vi-

dusskolai;
ģimnāziju grupā – Rēzeknes 

Valsts poļu ģimnāzijai;
galvenā balva – Daugavpils 

Krievu vidusskolai–licejam.

Matemātikā:
specializēto skolu grupā – Rī-

gas Doma kora skolai;
lauku skolu grupā – Vaboles 

vidusskolai;
pilsētu skolu grupā – Kārsavas 

vidusskolai;
ģimnāziju grupā – Madonas 

Valsts ģimnāzijai;
labākie rezultāti savās nomi-

nācijās: specializēto skolu grupā – 
J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidus-
skolai; lauku skolu grupā – Rekavas 
vidusskolai; pilsētu skolu grupā – 
Daugavpils Krievu vidusskolai–li-
cejam;
galvenā balva – Rīgas Valsts 

1. ģimnāzijai.

Angļu valodā:
specializēto skolu grupā – 

Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolai;
lauku skolu grupā – Baltinavas 

vidusskolai;
pilsētu skolu grupā – Baldones 

vidusskolai;
ģimnāziju grupā – Dobeles 

Valsts ģimnāzijai;
labākie rezultāti savās nominā-

cijās: specializēto skolu grupā – Rī-
gas Doma kora skolai; lauku skolu 
grupā – Mārupes vidusskolai; ģim-

nāziju grupā – Rīgas Valsts 1. ģim-
nāzijai;
galvenā balva – Rīgas Centra 

humanitārajai vidusskolai.

Dabaszinībās:
specializēto skolu grupā – Beb-

renes Vispārizglītojošajai un profe-
sionālajai vidusskolai;
lauku skolu grupā – Neretas 

Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai;
pilsētu skolu grupā – Priekules 

vidusskolai;
ģimnāziju grupā – Siguldas 

Valsts ģimnāzijai;
labākie rezultāti savās nomi-

nācijās: specializēto skolu grupā – 
olaines Mehānikas un tehnoloģijas 
koledžai; lauku skolu grupā – Ieca-
vas vidusskolai; pilsētu skolu gru-
pā – Daugavpils Krievu vidusskolai;
galvenā balva – Rīgas Valsts 

1. ģimnāzijai.

Vēsturē:
specializēto skolu grupā – Jā-

zepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidus-
skolai;
lauku skolu grupā – Babītes 

vidusskolai;
pilsētu skolu grupā – Saulkras-

tu vidusskolai;
ģimnāziju grupā – Siguldas 

Valsts ģimnāzijai;
labākie rezultāti savās nomi-

nācijās: specializēto skolu grupā – 
E. Dārziņa Mūzikas vidusskolai; lau-
ku skolu grupā – Jumpravas vidus-
skolai; pilsētu skolu grupā – Rīgas 
64. vidusskolai;
galvenā balva – Rēzeknes 

Valsts poļu ģimnāzijai.

Plašāk ar skolu reitinga rezultā-
tiem var iepazīties mājaslapā http://
konkurss.lv/. 

paziņotas draudzīgā aicinājuma 
fonda skolu reitinga veiksminieces
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Desmitās jubilejas konkur-
sā šogad piedalījās vairāk nekā 
2500 bērnu no visas Latvijas, 
līdzvērtīgi pārstāvot visus valsts 
novadus. tik plašs dalībnieku sa-
stāvs bija iespējams tāpēc, ka kon-
kursā „Mūsu mazais pārgājiens” 
tika aicināti piedalīties skolēni no 
1. klases līdz pat vidusskolu vai 
profesionālās izglītības iestāžu 
pēdējām klasēm. Konkursā aktī-
vi piedalījās arī interešu izglītības 
pulciņi un mazpulki.

Kopējais 2016. gada konkur-
sam iesūtīto kolektīvo darbu skaits 
bija 140, no kuriem 42 darbi sa-
centās 1.–4. klašu grupā, 38 darbi 

tika vērtēti 5.–9. klašu grupā, de-
viņi darbi konkurēja 10.–12. klašu 
un profesionālās izglītības iestāžu 
grupā, bet interešu izglītības pul-
ciņu un mazpulku grupā konkursā 
vērtēšanai tika iesniegts 51 darbs.

Konkursa žūrija ar tās priekš-
sēdētāju rakstnieku un publicistu 
Ēriku Hānbergu priekšgalā patei-
cas visiem konkursa dalībniekiem 
par veltīto enerģiju un radošumu 
savu darbu izstrādē, kā arī īpašu 
paldies saka skolotājiem par bēr-
nu iedvesmošanu.

Konkursa labāko darbu autori 
balvā saņēma naudas sertifikātu 
ekskursijas organizēšanai: 1. un 
2. vietai – 450 eiro, bet 3. vietas ie-
guvējiem – 300 eiro. 

izglītojošs pārgājiens 10 gadu garumā

foto: Gints Janševskis

Apbalvošanas ceremonijā Rīgas Kristīgās vidusskolas vides zinību pulciņa skolēni kopā ar skolotāju 
Ilzi Andersoni, žūrijas komisijas priekšsēdētāju rakstnieku un publicistu ēriku Hānbergu (no 
kreisās), Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktoru Arvīdu Ozolu (no labās) un pasākuma 
vadītājām.

turpinājums no 1. lpp.

Konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” 
uzvarētāji 1.–4. klašu grupā:
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas 4. klase;
Riebiņu vidusskolas 4.a un 4.b klase;
Valmieras Pārgaujas sākumskolas 1.b klase.
Atzinība:
Ludzas pilsētas ģimnāzijas 4.a klasei;
Rīgas 34. vidusskolas 3.c klasei;
Rubenes pamatskolas 2. klasei;
Ventspils Centra sākumskolas 3.a klasei.

Uzvarētāji 5.–9. klašu grupā:
Ciblas vidusskolas 7. klase;
Riebiņu vidusskolas 7. klase;
talsu pamatskolas 6. klase.
Atzinība:
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 9.v klasei;
Naujenes pamatskolas 6. klasei;
Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 6.b klasei.

Uzvarētāji 10.–12. klašu grupā:
Cēsu Profesionālās vidusskolas 3. kursa 12N14 grupa;
Daugavpils 17. vidusskola;
Viļānu vidusskolas 11.b klase.

Uzvarētāji interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:
Daugavpils 17. vidusskolas vides pulciņš;
Jelgavas 2. internātpamatskolas interešu grupa;
Rīgas Kristīgās vidusskolas vides zinību pulciņš.
Atzinība:
Degumnieku pamatskolas 2. un 4. klasei;
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas literārās jaunrades pulciņam;
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 7.v klases vides pulciņam;
Murmastienes pamatskolas interešu grupai;
Ugāles pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis”.

foto: Gints Janševskis

Pēc apbalvošanas ceremonijas konkursa uzvarētāji vērīgi ieklausījās Sila raganiņas padomos.

Pirmā pilotprojekta eksāme-
na dabaszinātnēs (fizikā, ķīmijā 
un dabaszinībās) rezultāti mu-
dina izvērtēt iespēju centralizē-
tos eksāmenus skolēniem kār-
tot agrāk, nevis pēdējā mācību 
gadā, lai pēc tam varētu specia-
lizēties kādā konkrētā jomā, – to 
22. novembrī uzsvēra Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas deputāti.

Deputāti sēdē iepazinās ar 
Valsts izglītības satura centra 
(VISC) apkopotajiem secināju-
miem pēc pirmā pilotprojekta 
eksāmena dabaszinātnēs – tā 
mērķis bija novērtēt izglītojamo 

mācību sasniegumus fizikā, ķī-
mijā un dabaszinībās, iegūstot 
detalizētu atgriezenisko saiti 
mācību sasniegumu rezultātu 
izvērtēšanai un jauna centrali-
zētā eksāmena veidošanai.

„Pirmie rezultāti parāda to, 
ka mums ir aktīvi jāpilnvei-
do mācību saturs, lai skolēni 
prastu iegūtās zināšanas lietot 
arī dzīvē, nevis tikai ierastās, 
šabloniskās situācijās, kādas ir 
aprakstītas mācību grāmatās. 
obligāti centralizētie eksāmeni 
paši par sevi neko neatrisinās,” 
sacīja komisijas priekšsēdētā-
ja Ilze Viņķele, uzsverot, ka ir 
nepieciešama sistemātiska pie-
eja, kas ietver gan satura izmai-

ņas, gan pedagogu profesionālo 
pilnveidi.

Pilotprojekta eksāmenā bija 
divas daļas: pirmās daļas uzde-
vumu saturs bija virzīts uz zinā-
šanu un pamatprasmju līmeņa 
mērīšanu, bet otrā daļa tika 
veltīta prasmju un kompetenču 
līmeņa noteikšanai. Vairākiem 
uzdevumiem, kuri bija iekļauti 
pilotprojekta eksāmenu darbos, 
bija ar reālo dzīvi saistīts kon-
teksts.

VISC Vispārējās izglītības 
pārbaudījumu nodaļas vadītāja 
Ingrīda Kamarūte sēdē uzsvē-
ra – rezultāti liecina, ka skolē-
niem kopumā ir nepieciešamās 
zināšanas un pamatprasmes, 

taču liela daļa nemāk tās likt 
lietā, ja uzdevumā ir aprakstīta 
nestandarta situācija. fragmen-
tāras fizikas un ķīmijas jēdzienu 
un pamatlikumu zināšanas iz-
teikti atspoguļojas nepietiekamā 
skolēnu prasmē tās izmantot sa-
dzīves fizikālo, ķīmisko un bio-
loģisko procesu skaidrojumā.

Pirmajā pilotprojektā, kas 
notika 2015./2016. mācību gadā, 
piedalījās 105 izglītības iestā-
des. Eksāmenu fizikā kārtoja 
1627, ķīmijā – 1219, bet dabas-
zinībās – 354 skolēni. Visa klase 
piedalījās vienā eksāmenā, kuru 
bija izvēlējusies konkrētā skola. 
Gatavojoties otrajam pilotpro-
jekta eksāmenam, VISC mudi-

na ļaut skolēniem pašiem izvē-
lēties, kuru eksāmenu kārtot.

Deputāti, uzklausot pirmos 
secinājumus un diskutējot par 
jauna obligātā centralizētā ek-
sāmena ieviešanu, uzsvēra, ka 
ir jāmeklē iespējas veicināt kva-
litatīvāku izglītības ieguvi. De-
putāti pauda bažas – obligātie 
centralizētie eksāmeni nozīmē 
to, ka ir jāsamazina prasību lī-
menis, taču nemudina tiekties 
pēc augstākiem rezultātiem un 
nereti atstāj novārtā talantīgā-
kos skolēnus.

Sēdē tika uzsvērta arī intere-
šu izglītības loma, rosinot skolē-
nos interesi apgūt inženierteh-
niskās zinātnes. 

izglītības komisija rosina centralizētos 
eksāmenus ieviest agrāk, nevis pēdējā mācību gadā
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par tālumu, dziļumu 
un skriešanu lēnāk

Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Kā daudzus cilvēkus, kuri to 
atzīst vai ne, arī mani valdzina 
lidostas. Lai cik bieži lidojam, 
tajās tomēr izjūtam ko tādu, kas 
iziet ārpus ikdienišķā: spēku, 
noslēpumainību, varbūt arī sā-
pes vai solījumu. Blakus steigai 
vai garlaicībai tur ir arī nedaudz 
glamūra. tā ir lieliska cilvēku 
vērošanas, nejaušu sarunu un sa-
vas dzīves pārdomāšanās vieta.

Ir lieliski, ka aizvien biežāk 
lidostas kļūst arī par skolēnu eks-
kursiju mērķi. tā nu arī pagājuša-
jā nedēļā Rīgas lidostā pamanīju 
pirmklasnieku vai pat pirmssko-
las vecuma bērnu grupiņu. Glīti 
pa diviem dodoties cauri lielajai 
izlidošanas zālei, bērni izskatījās 
vēl mazāki, nekā patiesībā bija, 
toties acis visiem – lielas jo lielas, 
intereses pilnas un uz visām pu-
sēm skrejošas – darbojās, šķiet, 
pilnīgi nesaistīti ar kājelēm, kas 
čāpoja vien uz priekšu uzdota-
jā tempā – vienai skolotājai pa 
priekšu, otrai procesijas noslēgu-
mā ejot. Vairāki bērni atbildēja 
uz manu smaidu un izskatījās 
patiesi priecīgi. Iespējams, ejot 
cauri lidostai, katrs pamanīja ko 
citu, bet bija pilnīgi skaidrs, ka šis 
nu ir brīdis, kad smadzenes strā-
dā un rodas jautājumi.

Šī bija brīnišķīga iespēja vērot 
visu kopā – cilvēkus, telpas, pro-
cesus – un tad pamazām saskatīt 
detaļas, lai tālāk mācītos redzēto 
nosaukt vārdā un salikt saprota-
mā sistēmā, taču izskatījās, ka tas 
īsti nebija paredzēts – iešana bija 
tikai tāds tehnisks process, lai no-
nāktu līdz vietai, kur sākās „īstā” 
ekskursija. tiešām, pēc brīža ma-
zos pētniekus, nu jau atstarojo-
šās vestēs ietērptus, redzēju zāles 
tālākajā stūrī, kur bija paredzēts 

klausīties stāstījumu. Gāju garām 
brīdī, kad grupiņas ārmalā stāvo-
šais spožais vīriņš, kurš, vistica-
māk, aiz klasesbiedru mugurām 
īsti nevarēja saredzēt vai sadzirdēt 
notiekošo, pagriezās uz otru pusi, 
lai nezaudētu laiku un turpinātu 
pētīt lidostā notiekošo. Viņu ne-
kavējoties apturēja griezīgs, ledai-
nā intonācijā izteikts uzsauciens: 
„Uz kurieni?!” tā vien šķiet, ka 
redzēju, kā apstājās domāšana, 
kā no prieka balona izplūda gaiss, 
kā acīs nodzisa degsme un pleciņi 
nolaidās uz leju. Jāstāv mierīgi… 
jāgaida, kad beigsies…

Šis ir tikai viens no piemēriem, 
kas rāda, ka pedagogi, labu nodo-
mu vadīti, bieži vien palaiž garām 
vislieliskākās mācīšanās iespējas. 
Kādreiz gatavošanās kaut ko darīt 
(visiem kopā, kas ne vienmēr ir ne-
pieciešams) aizņem tik ilgu laiku, 
ka pusei jau pacietība ir beigusies 
un pašam darbam laika nepietiek. 
Citu reizi stāstījums, redzētais vai 
piedzīvotais rada jautājumus, bet 
tos uzdot un uz tiem atbildēt atkal 
nav laika. Kaut kas nav kārtībā – 
ar laika plānošanu vai izpratni par 
to, kā notiek mācīšanās. Mēs taču 
zinām, ka ne pareizās atbildes, bet 
prasme un motivācija uzdot jautā-
jumu ir vislabākais apliecinājums 
tam, ka mācīšanās process ir noti-
cis. Zinām taču, vai ne?

Atgriežoties pie lidostā redzē-
tā – vislabākais apliecinājums 
tam, ka viesošanās ir bijusi sek-
mīga, būtu tas, ja redzēto bērni 
spētu atveidot lomu rotaļā. Lai 
līdz tam nonāktu, ir jānoskaidro, 
ko kurš ir pamanījis, jāizveido 
jaunapgūto vārdu saraksts (un 
tam nebūt nav jābūt uz divām 
lapām), jāieskatās kartēs, atrodot 
gan lidostu, gan maršrutus, uz 
kuriem dodas lidmašīnas. Kāds 
zīmēs, cits būs fotografējis, vēl 
kāds vēlēsies veidot maketu, at-
rast kādu rakstu par ceļojumu vai 
interviju ar aviācijā strādājošo, 
aprakstīt vai izstāstīt savu ceļoju-
mu kopā ar ģimeni utt. Darba būs 
pietiekami vismaz nedēļai, tur-
klāt visās mācību satura jomās, 
taču, lai tas notiktu, skolēniem 
ir jādod laiks iegūt gan informā-
ciju, gan emocionālos iespaidus 
tur, kur esam aizgājuši, – lidostā, 
muzejā, teātrī, lauku saimniecī-
bā vai ugunsdzēsēju depo. Ir jā-
dod laiks pētīt, jautāt un domāt. 

Ne „klāt esam, nu mutes ciet un 
klausieties, ko jums stāsta”, bet 
vispirms ir jāsagatavo augsne, lai 
sadzirdētu, lai būtu ko jautāt un 
gribētos ko izprast.

Ikdienas steigā, par laika trū-
kumu žēlojoties, pedagogi ne-
reti paši uzdod tādu tempu, ka 
visi ir aizelsušies un būtiskais 
paliek nepamanīts: ko mēs tur 
īsti redzējām (dzirdējām), kā-
pēc īsti tur bijām? Šādi jautā ne 
tikai mazie, bet arī lielie. „Kaut 
kur tur bijām.” „Kaut ko tur re-
dzējām.” „Ai, īsti nesapratu!” 
Ne vienmēr vajag skriet tālu un 
ātri; bieži vien aizraujošāk ir iet 
lēnāk, ieskatīties dziļāk un patie-
si saprast. Ne izauļot cauri visām 
muzeja zālēm visos stāvos, bet 
atrast to vienu darbu, ar kuru 
šodien gribas parunāties. Kat-
ram tāds atradīsies. Ne stāvēt un 
klausīties, bet apsēsties, kaut vai 
uz grīdas, un sadzirdēt.

Laika kļūst vairāk, ja to iz-
manto jēgpilni. Esot kopā ar sko-
lēniem, ir svarīgi atvēlēt laiku, 
lai ne tikai ieskrietu un izskrie-
tu, bet patiesi iepazītu un pētītu 
visu, kas katrā no vietām ir pieej-
ams, savukārt pēc tam ir jāplāno 
daudzveidīgas darbības, lai gūtās 
zināšanas un iespaidus apzinātos 
un izmantotu. Refleksija un at-
griezeniskā saite nebūs atmiņas 
pārbaude, bet jauno pieredzi pa-

līdzēs padarīt personīgi nozīmī-
gu un paliekošu. Galu galā – šī 
būs pieredze, kas veidos labās 
atmiņas par skolas laiku un 
apliecinās, ka, kā teicis izcilais 
Bostonas Universitātes profe-
sors bioķīmiķis Aizeks Azimovs 
(Isaac Asimov), „izglītība nav 
kaut kas, ko pabeidz”. Viņam 
pieder arī lieliskā atziņa, ka vis-
lieliskākā frāze, kas pasludina 
jaunus atklājumus zinātnisko 
pētījumu procesā, nav vis bieži 
pieminētā „Heirēka!”, bet „tas 
ir jautri!”. Domāju, ka tas attiecas 
arī uz mācīšanos.

tāpēc ir vērts pārdomāt, kāds 
ir jūsu mācīšanas un mācīšanās 
ceļojums. Kas nosaka tā virzie-
nu, tempu, skatpunktu un to, 
kas būs iegūts ielikšanai dzīves 
izziņas ceļojumu albumā? Lisa 
Dževela (Lisa Jewell) kādā no 

savām grāmatām raksta, ka cil-
vēki mēdz būt kā autobusa vai 
kā taksometra šoferi: taksometra 
šoferis vienojas ar pasažieriem, 
uz kurieni ir jābrauc, savukārt 
autobusa šoferis brauc pa savu 
maršrutu, un viņu īpaši neuz-
trauc, vai pasažieriem tas der vai 
ne – viņš zina, ko dara; ja neder, 
lai kāpj laukā. Man liekas, ka 
dažkārt skolotāji ar savām rai-
zēm par to, ka jānovada stunda, 
jāizņem programma, jāsagatavo 
eksāmenam utt., vairāk atgādina 
autobusa šoferus, kuri dažkārt 
pat nepamana, vai pasažieris 
iesnaudies vai jau izkāpis. Dara 
tikai savu darbu.

Varbūt ir vērts skriet lēnāk, 
skatīties redzīgāk, runāt ma-
zāk un vairāk sadzirdēt. Varbūt 
ir jāatceras par vienkāršām un 
pārbaudītām metodēm, piemē-
ram, trīs jautājumiem, kas palīdz 
strukturēt darbu un iet vienā solī 
ar skolēniem: ko es jau zinu? Ko 
es gribu uzzināt? Ko (un kā) es 
uzzināju? Atceroties, ka katras 
atbildes atrašanai ir nepiecie-
šams laiks un īsti saprasts ir tad, 
kad var teikt „Klau, bet tas taču 
ir jautri!”, jo patiesi jautri ir tad, 
kad mēs saprotam un kad jūta-
mies droši un kompetenti.

Arī savā galamērķī otrā Eiro-
pas malā, Lisabonā, pagājušajā 
nedēļā vēroju mazuļu grupu, kas 
saulainā novembra dienā bija at-
nākusi uz brīnišķīgo Gulbenkia-
na fonda (Calouste Gulbenkian 
Foundation) parku pašā milzu 
pilsētas sirdī. Arī viņi gāja pa pā-
riem, cits citu pieturēdami, saru-
nādamies un apkārt lūkodamies, 
bet tad kā zvirbuļi bija sasēduši 
muzeja ēkas priekšā, lai apspries-
tos par notikušo, redzētajiem 
putniem, augiem, pāri galvai li-
dojošajām lidmašīnām un visu 
citu. Izskatījās, ka tas bija jautri. 
Lai arī jums jautra izglītošanās, 
kas nekad nebeidzas! 

foto: no personiskā arhīva

„Ir vērts pārdomāt, kāds ir jūsu mācīšanas un mācīšanās ceļojums. 
Kas nosaka tā virzienu, tempu, skatpunktu un to, kas būs iegūts ielik-
šanai dzīves izziņas ceļojumu albumā?” rosina Aija Tūna.

   AiJA tūnAiK

Kaut kas nav 
kārtībā – ar 

laika plānošanu vai 
izpratni par to, kā 
notiek mācīšanās. 
Mēs taču zinām, 
ka ne pareizās 
atbildes, bet prasme 
un motivācija 
uzdot jautājumu 
ir vislabākais 
apliecinājums 
tam, ka mācīšanās 
process ir noticis. 
Zinām taču, vai ne?



Ne „klāt esam, 
nu mutes 

ciet un klausieties, 
ko jums stāsta”, 
bet vispirms ir 
jāsagatavo augsne, 
lai sadzirdētu, lai 
būtu ko jautāt un 
gribētos ko izprast.



Vislabākais 
apliecinājums 
tam, ka 

viesošanās ir bijusi 
sekmīga, būtu tas, 
ja redzēto bērni 
spētu atveidot lomu 
rotaļā.



Esot kopā ar 
skolēniem, ir 

svarīgi atvēlēt laiku, 
lai ne tikai ieskrietu 
un izskrietu, bet 
patiesi iepazītu 
un pētītu visu, kas 
katrā no vietām ir 
pieejams, savukārt 
pēc tam ir jāplāno 
daudzveidīgas 
darbības, lai gūtās 
zināšanas un 
iespaidus apzinātos 
un izmantotu.
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Ministru kabinets 22. novem-
brī par Valsts bērnu tiesību aiz-
sardzības inspekcijas (VBtAI) 
priekšnieci iecēla Valsts kance-
lejas Valsts pārvaldes politikas 
departamenta Pārmaiņu vadības 
nodaļas konsultanti Ilonu Kron-
bergu. Mūsu saruna sākas par 
Ministru kabineta 2016. gada 
15. jūlija noteikumiem Nr. 477 
„Speciālās izglītības iestāžu, in-
ternātskolu un vispārējās izglī-
tības iestāžu speciālās izglītības 
klašu (grupu) finansēšanas kārtī-
ba”, kuros ir noteikts, ka vispāriz-
glītojošo internātskolu uzturēša-
nas izdevumus no valsts budžeta 
finansēs tikai līdz 2017. gada 
31. decembrim. Sarunas turpi-
nājumā atklājas daudz plašāks 
sabiedrības problēmu loks, kura 
pamatā ir mīlestības trūkums jau 
vairākās paaudzēs.

Ko darīt, lai bērni, kuru 
vecākiem ir vājas spējas un 
iespējas parūpēties par savu 
bērnu audzināšanu, izglīto-
šanu, tomēr iegūtu izglītību, 
priekšstatu par citādu dzīves-
veidu nekā viņu vecākiem, 
nenonāktu uz ielas un nekļū-
tu par noziedzniekiem, ja tiks 
slēgtas vai reorganizētas in-
ternātskolas?

Bērnu pamattiesības ir tiesības 
uz izglītību, un no tā izriet, ka ir 
jābūt savstarpēji saskaņotu pasā-
kumu kopumam, kas nodrošina 
tiesības uz izglītību pašreizējos 
apstākļos. Raksturojot tos – pat-
laban valstī ir vāja infrastruktūra. 
Internātskolas līdz šim pastāv, jo 
bērni nevar izbraukāt no viņu 

dzīvesvietām uz attālajām sko-
lām. Kā to risināt? Ir jāattīsta 
transports. Un vajadzētu, lai au-
tobuss nekursē tikai pāris reižu 
dienā – lai bērni var apmeklēt arī 
interešu izglītības pulciņus. tas 
attiecas uz bērniem laukos, kur tā 
ir liela problēma.

Manuprāt, lielākam satrau-
kumam ir jābūt nevis par ie-
spējām izbraukāt lielos attālu-
mus, bet gan par faktu, ka vai-
rākums ģimeņu ir sasniegušas 
tādu degradācijas pakāpi, ka 
bērni dzīvo aukstumā, pusba-
dā, neaprūpēti utt. Ļoti bieži 
sabiedrību sasniedz ziņas, ka 
mazgadīgi bērni atstāti vieni 
mājās bez pieskatīšanas. Kas 
palīdzēs šiem bērniem – viens 
ir izglītības nodrošināšana, 
bet tikpat svarīgs ir sociālais 
atbalsts?

Ir dažādas bērnu institucio-
nālās aprūpes formas, kas ir 
izveidojušās no dažādām mūsu 
sociālās vājības pazīmēm – tās 
ir gan degradētās ģimenes, gan 
vāja infrastruktūra. taču degra-
dētas ģimenes problēmu nevar 
atrisināt ar bērna institucionālu 
aprūpi, jo bērna normālā dzīves 
vide ir ģimene. Jāārstē ir ģime-
ne, nevis jārada jaunas institu-
cionālās aprūpes formas, kas, 
protams, ir ļoti sarežģīti, prasa 
milzīgus ieguldījumus. Vēlos, 
lai novelkam līniju starp ielais-
tām problēmām un lietām, kas 
turpmāk ir jādara, lai šīs problē-
mas atkal un atkal neatkārtotos 
un nenāktu klāt. Ir reakcija, kur 
ir daudz sarežģītu problēmu, un 
ir preventīva rīcība. Uzskatu, ka 
nevaram atdot visus savus resur-

sus simptomātikas ārstēšanai. 
Piekrītu tiesībsarga Jura Jansona 
teiktajam, ka Latvija ir pārpildī-
ta ar bērnu institucionālās ap-
rūpes iestādēm, kas ir reaktīvas 
metodes, tā ka problēma slēpjas 
kaut kur citur un risinājums ne-
drīkst būt tikai doma uzcelt vēl 
piecas internātskolas. Būtiskāk 
ir nepieļaut degradētu ģimeņu 
skaitlisku pieaugumu.

Kādi preventīvie pasākumi 
patlaban tiek veikti?

tie pastāv, bet valstij tās ir 
milzīgas izmaksas, jo problēmu 
nenoliedzami ir daudz, tās ir sa-
režģītas. Runājot ar lauku nova-
du sociālajiem darbiniekiem, kas 
strādā ar bērniem un ģimenēm, 
atklājas, ka situācijas sarežģītī-
ba jeb degradācija skar pat visu 
dzimtu, vecvecākus ieskaitot. 
Manuprāt, tā ir bedre, kuru ne-
kad neaizpildīsim.

turpinot uzskaitīt bērna tie-
sības, ir jānodrošina arī atbils-
toša un labvēlīga vide, kurā viņš 
aug (mājoklis, ēdiens, veselības 
aprūpe utt.). tiesības uz dzīvī-
bu: jautājums – kāda ir veselības 
aprūpe? Katra no tiesībām ir sa-
saistīta ar dzīvi, ar praksi. Reizēm 

redzam katru atsevišķi un nevei-
dojam kopainu.

Par pirmo uzdevumu uzskatu 
apstādināt plūsmu, lai nelabvēlī-
go pulkam nenāktu klāt jaunas 
ģimenes. Pavisam, protams, to 
nespēsim, bet ierobežot ir jā-
mēģina. otrs – attieksme. Bērns 
nav maziņš pieaugušais, un viņa 
intereses ir jāievēro pieauguša-
jiem. Bērna attīstībai un attie-
cīgajam vecumam ir specifiskās 
vajadzības un brieduma pakāpe. 
Vecums nav noteicošais, jo, pie-
mēram, septiņpadsmitgadīgam 
puisim brieduma pakāpe var būt 
tikai kā desmitgadīgam vai arī 
otrādi. tātad bērna labākās inte-
reses varam piepildīt tikai tad, ja 
rēķināmies gan ar vecumu, gan 
ar briedumu. Bērns ir jāpieņem 
tāds, kāds viņš ir, bet to arī ir jā-
prot novērtēt un noteikt.

Strādājot kopā ar pašvaldību 
sociālajiem dienestiem dažā-
dos projektos, esmu pārlieci-
nājusies, ka daudz var izmainīt 
ar attieksmi. Ir iespējams darīt 
to, kas sniedz lielu efektu, kam 
nav nepieciešami lieli finansiā-
li ieguldījumi, taču ir vajadzīgs 
cilvēku resurss un laiks. Ja ir cil-
vēku resurss un laiks, bet trūkst 
attieksmes, arī tad neko nepa-
nāksim. Ja sociālo dienestu pār-
stāvji atbild, ka nav spēka, nav 
naudas, tad viņi ir nonākuši re-
akcijas blokā.

Attieksme veidojas no zinā-
šanām, tās dod prasmes pazīt si-
tuācijas, izvēlēties rīcības modeli 
un apzināties sekas, piemēram, 
izvēlētā rīcība ir aizvest bērnu 
uz institucionālo aprūpes iestādi, 
kur uzturēšanās tiks nodrošināta 
no valsts budžeta; sekas – bērns 
nonāk bērnunamā.

Varbūt vispirms ir jāsakārto 
finansēšana? Lai valsts piešķir 
līdzekļus pašvaldībām vai kon-
krētām audžuģimenēm, tad 
bērni nonāks audžuģimenēs, 
nevis institucionālās aprūpes 
iestādēs, par kurām pašvaldī-
bām nav jāmaksā.

Piekrītu, ka ir jāpārskata, vai 
pastāvošais finansēšanas modelis 
aizved uz mērķi, ko esam definē-
juši. Ja rezultāts neapmierina, tad 
ir jāpārbauda, vai viss ir organizēts 
pareizi. Līdz šim tiek sadalīts, ko 
kurš finansē, un mērķis vairs nav 
sasniedzams, jo nedomājam ilgter-
miņā. Visticamāk – ja bērns nonāks 
bērnunamā, pēc laika, apmēram 
20 gadiem, saņemsim klāt vēl vienu 
tā saukto nelabvēlīgo ģimeni.

Pērn trīs pašvaldību pirms-
skolas izglītības iestādēs (Saldū, 
Kuldīgā, Cēsīs) noslēdzās pro-
jekts (http://providus.lv/article/
bernu-antisocialas-uzvedibas-
mazinasana-agrinas-prevenci-
jas-modeli-1), kurā tika izman-
tota metode, kas asociējas ar 
trijstūri: bērns–vecāki–izglītī-
bas iestāde. Stiprinot divus, var 
vienmēr pievilkt klāt to, kas ir 
problemātisks.

Piemēram, vecāki šķiras, bērns 
ir emocionāli ievainots un izvai-
rās no mācībām. Ja skola sadar-
bosies ar vecākiem, tad ir iespēja 
„pievilkt” bērnu, lai viņš neklai-
ņo u. tml. Ja skolai vai vecākiem 
ir vienalga, tad bērnu esam zau-
dējuši.

Piemēram, bērnam ir prob-
lēmas skolā. Ja vecāki ir prātīgi 
un sadarbojas ar bērnu, tad var 
izveidot kopīgu stratēģiju, kā sa-
darboties ar dusmīgo skolotāju, 
lai visi varētu veikt savus pienā-
kumus, neievainojot viens otru. 
Bērns viens neko nevar izdarīt, ja 
pretī ir agresīvs skolotājs.

Piemēram, bērna vecāki ir 
alkoholiķi. Skolotāja ievēro, ka 
bērns skolā ierodas saraudātām 
acīm, nevīžīgā apģērbā u. tml. 
Skolotājs sadarbībā ar skolas 
vadību vai sociālajiem pedago-
giem var censties „pievilkt klāt” 
vecākus.

Iztēlojoties modeli vizuāli, trij-
stūra vidū atrodas bērna labākās 
intereses. trijstūra modelim ir 
vajadzīgi nevis finansiāli līdzekļi, 
bet attieksme.

Uzskatu, ka nevajag bērnus, 
kuriem ir uzvedības problēmas, 
izdalīt no kopējā loka, bet gluži 
pretēji – vajag censties viņus ie-
kļaut, piemēram, Saldū vairākos 
bērnudārzos praktizē, ka visa ģi-
mene, vecvecākus ieskaitot, pie-
dalās savas puķudobes izveido-
šanā. Nākot vakarā pēc mazuļa, 
uz mirkli ir jāapstājas pie dobī-
tes un jāpalūkojas, kā aug kopīgi 
stādītās puķes. Arī tam nevajag 
naudu.

Sākot darbu jaunajā amatā, 
vispirms analizēšu, vai tiek veikts 
viss nepieciešamais un ko varam 

6 intervija

Koncentrēšos uz uzdevumiem,   kas ved uz mērķi

    dAigA KļAnSKAiK

Degradētas 
ģimenes 

problēmu nevar 
atrisināt ar bērna 
institucionālu 
aprūpi, jo bērna 
normālā dzīves 
vide ir ģimene. 
Jāārstē ir ģimene, 
nevis jārada jaunas 
institucionālās 
aprūpes formas.



Attieksme 
veidojas no 

zināšanām, tās 
dod prasmes pazīt 
situācijas, izvēlēties 
rīcības modeli un 
apzināties sekas.



Nevajag 
bērnus, kuriem 

ir uzvedības 
problēmas, izdalīt 
no kopējā loka, 
bet gluži pretēji – 
vajag censties viņus 
iekļaut.



Publicitātes foto 

VBTAI priekšniece Ilona Kronberga savus darba pienākumus jaunajā 
amatā sāks pildīt šā gada 1. decembrī.

Vizītkarte
Izglītība: jurista kvalifikā-

cija, maģistra grāds civiltie-
sisko zinātņu apakšnozarē. 
Patlaban turpina papildināt 
zināšanas Latvijas Univer-
sitātes Juridiskās fakultātes 
doktorantūrā krimināltiesis-
ko zinātņu apakšnozarē.

Darba pieredze: ilggadēja 
pieredze valsts pārvaldē ties-
lietu ministrijas un Iekšlietu 
ministrijas resorā, nevalstiskajā 
sektorā kā sabiedriskās politi-
kas centra „Providus” vadošajai 
pētniecei un augstākās izglī-
tības jomā, arī starptautiskos 
projektos zinātniski praktiskās 
pētniecības jomā. Ilggadēja 
pieredze vadošā amatā, strādā-
jot tieslietu ministrijas resorā, 
Latvijas tiesnešu mācību cen-
trā, kā arī esot vairāku Eiropas 
Komisijas, Šveices Konfederā-
cijas un Eiropas Ekonomiskās 
zonas finanšu instrumentu fi-
nansēto projektu direktorei.

Ģimenes stāvoklis: precē-
jusies, 22 gadus vecas meitas un 
12 gadus veca dēla mamma.
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darīt citādāk. Meklēšu iespējas, lai 
resursus sadalītu tā, lai varētu kon-
centrēties uz uzdevumiem un veikt 
tos, kas ir paši svarīgākie un ved uz 
mērķi. Līdz šim man ir bijusi pie-
redze tieslietu sistēmā, bet izman-
totās metodes ir līdzīgas. Notiek 
situācijas novērtēšana un analīze.

Dažkārt rodas priekšstats, 
ka mērķis nav zināms, bet tiek 
darīts darīšanas pēc.

Mērķi formulēt ir ļoti vienkār-
ši – ir jāzina, ko gribam. Mans 
darba mērķis ir valsti, kurā esmu 
piedzimusi, atstāt labāku saviem 
bērniem. Ja ir konkrēts mērķis, 
tad viss sastājas savās vietās. Vē-
los, lai arī pēc 130 gadiem turpi-
na dzīvot un piepildīties tas, ko 
paveicu patlaban, nav svarīgi, vai 
atcerēsies manu vārdu. Manuprāt, 
pārāk daudz runājam, bet bieži 
kāda darītie darbi noved izmisu-
ma situācijās.

Dzīvojam patērētāju sabiedrī-
bā un patērējam ne tikai preces, 
bet arī viens otra emocijas un jū-
tas. Latvijai tuvojas 100 gadu, bet 
atjaunotā valsts ir tikai 26 gadus, 
ir jāizdzīvo arī sāpīgi momenti – 
nabadzība, zemas algas, slikta 
infrastruktūra, bet no tā visa ir 
jāizdara arī secinājumi.

tiesību aizsardzības speciālis-
tu vidū (tiesneši, prokurori, pro-
bācijas speciālisti) veicām aptau-
ju, jautājot, kā, viņuprāt, bērniem 
visvairāk pietrūkst ģimenē. 87 % 
atbildēja, ka pietrūkst mīlestības. 
Pārrunājot saņemtās atbildes, 
secinājām, ka tā ir respondentu 
personīgā pieredze – viņi bērnībā 
nav saņēmuši gaidīto mīlestību.

Var aizbildināties ar aizņemtī-
bu, laika trūkumu. Es, piemēram, 
no rīta uz darbu dodos pirms 
septiņiem un bieži atgriežos ap 
pulksten pusdeviņiem vakarā, bet 
atrodu laiku, lai piecas minūtes 
parunātu ar savu divpadsmitgadī-
go dēlu. Ne jau katru dienu kopīgi 
var doties stundu garās pastaigās 
vai vajag pārmest sev, ka to neda-
ri. Vissāpīgāk bērni uztver to, ka 
vecāki melo, nepilda solījumus, 
tādēļ man ir bail kaut ko bērnam 
solīt, ja nav pārliecības, ka to va-
rēšu izpildīt. Daudziem šo baiļu 
nav.

Ikviens var atrast laiku piecu 
minūšu sarunai, pajautāt: „Kā tev 
šodien veicās?” Nesamierināties 
ar atbildi „Normāli”, bet pārfrāzēt 
jautājumu, piemēram: „Ko šodien 
darījāt matemātikas stundā?” Ka-
mēr bērns apsver atbildi, izstāstu, 
kā ir klājies man: kas iepriecināja, 
ko pārdzīvoju. Bērni ir brīnišķīgi 
un daudz labāki par mums, un 
viņi gaida labus vārdus.

Manas paaudzes cilvēki ir 
piedzīvojuši valsts iekārtas mai-
ņu, piedzīvojuši arī daudz dra-
matisku mirkļu – vecāki zaudēja 
darbu u. tml., pārstāja darboties 
daudz kas no ierastās kārtības, 
tādēļ vajag laiku, lai to izsāpētu. 
Sliktākais – ja tāpēc kļūstam ne-
žēlīgi. Sabiedrībā tiek kultivēts 
uzskats – zēni neraud, meitenei 
ir jābūt skaistai, jo citādi netiks 

mīlēta. tas savā ziņā ir nežēlīgi, 
un, ja to sēsim, tad nežēlību sa-
ņemsim pretī. Un vainojama nav 
tikai televīzija un citi plašsaziņas 
līdzekļi, bet arī tas, kā paši pret to 
visu attiecamies.

Skola ir fantastiski analizējama 
vide, jo sanāk gan pedagogi, gan 
bērni no ļoti dažādām un atšķirī-
gām ģimenēm. Skolas vadībai šī 
vide ir jāstrukturē, direktoram ir 
jāpārredz, kā viss savstarpēji mij-
iedarbojas, ieskaitot naudu un cil-
vēkus. Manuprāt, ir dotas lieliskas 
iespējas, tikai jāapzinās sevi.

Esmu studējusi jurisprudenci, 
bet juristi netiek sagatavoti bērnu 
tiesību pārzināšanā. tās nezina 
arī policisti, par to pārliecinājos, 
apmēram 10 gadu strādājot poli-
cijā. Mana pieredze sākotnēji bija 
kriminālsodu izpildes tiesības. 
1990. gadu sākumā, strādājot par 

uzraudzi Rīgas centrālcietumā, 
redzēju sirmus vīrus, kuri cietu-
mā bija pavadījuši pat 40 gadus. 
Pēc atbrīvojuma viņi raudāja un 
teica, ka drīz atgriezīsies mājās – 
jo cietums bija kļuvis par viņu 
mājām, to vienīgo vietu uz zemes, 
kur viņi jutās piederīgi. Dzirdētais 

man bija kā auksta duša! Pēc tam 
garu gadu pētījumos pamazām 
nonācu līdz bērnu tiesībām, bet 
sapratu, ka daudzi juristi tās ne-
pārzina. Pieļauju, ka šo zināšanu 
nav arī vairākumam bāriņtiesās 
strādājošo. Visbiežāk reaģējam uz 
problēmu, nevis uz bērnu tiesību 
jautājumiem.

2012. un 2014. gadā runājām 
par Bērnu tiesību aizsardzības li-
kumu, kopā ar Šveices speciālis-
tiem veicu arī savu pētījumu, fo-
kusējos uz likuma 58. pantu – kā 
veicam bērnu tiesību pārkāpumu 
prevenciju, konkrēti bērniem, 
kuriem ir uzvedības traucējumi. 
Secinājām, ka lielākajā Latvijas 
daļā pants nestrādā. Līdzīgus 
secinājumus, atsevišķi strādājot, 
ir izdarījis arī tiesībsargs J. Jan-
sons. tātad kopš 2012. gada viss 
joprojām turpinās un likuma 
pants netiek ievērots.

Ja vēlamies sagaidīt laimīgas 
vecumdienas, tad tagad un ne-
kavējoties ir jāiestājas par mūsu 
bērniem. Valda postpadomju do-
māšana, ja neprotam atrast piecas 
minūtes, lai no sirds painteresētos, 
kā patiesi klājas mūsu bērnam. Arī 
valstij bērnos ir jāiegulda daudz. 
ASV vecāki iegulda bērnos savu 
kapitālu, jo par viņiem izjūt at-
bildību, nevis tik daudz gaida no 
valsts, protams, tas ir atkarīgs arī 
no sociālā stāvokļa.

Diemžēl daudz ir šķirtu 
ģimeņu, bērnu audzina tikai 
viens no vecākiem. Vairākas 
pirmsskolas izglītības skolo-
tājas ir stāstījušas, ka ir ļoti 
jādomā, kā organizēt Tēva 
dienu, ja grupiņā tikai dažiem 
bērniem ir tēvs, kas par viņu 
rūpējas un interesējas.

Ģimene var būt arī mamma un 

bērns, lai gan bērns ir radies no 
diviem cilvēkiem. Jautājums atkal 
ir par attieksmi: kādu (un vai) at-
bildību izjūt vīrietis, kas ir pieda-
lījies bērna radīšanā, vai vispār ir 
bijis nobriedis būt tēvs. feminis-
tiskā domāšana ir virzījusi mūs uz 
matriarhātu, un tas ir drausmīgi. 
Matriarhāts ir kaitīgs pašām sie-
vietēm, bet daba sievietei un vī-
rietim ir paredzējusi būt kopā un 
papildināt vienam otru. Dievs tā 
ir vēlējies. tas, ka ilgus gadus 
esam nonivelējuši vīrieša lomu 
ģimenē, ir muļķības rezultāts. 
Mums ir jāaudzina puiši par vī-
riem, kuri prot uzņemties atbildī-
bu, nevis apčubinātiem puišeļiem. 
Sieviete, kura nav laimīga, nevar 
izaudzināt normālus un veselīgus 
bērnus. Pārāk daudzi cilvēki izdeg 
darbā, ir pārskrējušies, domājot 
par iztiku. Laulība un attiecības ar 
vīrieti, ar kuru ir bērni, prasa dar-
bu. Ģimene – tas ir darbs. Ja ģi-
mene ir stipra un bērns nokrīt, 
viņš nesasitas, bet, ja ģimene ir kā 
caurs siets, tad nokrīt uz zemes 
un kritieni ir ļoti smagi. 
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Koncentrēšos uz uzdevumiem,   kas ved uz mērķi

Meklēšu 
iespējas, lai 

resursus sadalītu 
tā, lai varētu 
koncentrēties uz 
uzdevumiem un 
veikt tos, kas ir paši 
svarīgākie un ved uz 
mērķi.



Ja vēlamies 
sagaidīt 

laimīgas 
vecumdienas, 
tad tagad un 
nekavējoties ir 
jāiestājas par 
mūsu bērniem.



Vissāpīgāk 
bērni uztver 

to, ka vecāki 
melo, nepilda 
solījumus, tādēļ 
man ir bail kaut 
ko bērnam solīt, ja 
nav pārliecības, ka 
to varēšu izpildīt. 
Daudziem šo 
baiļu nav.



„2018. gada 18. novembrī svi-
nēsim Latvijas simtgadi. Latviju 
veido ikkatrs no mums. Katram 
mums ir savas domas, kā valsti 
padarīt stiprāku, bagātāku, va-
renāku, taisnīgāku un skaistāku. 
Ko es darītu valsts labā, ja būtu 
politiķis, skolotājs, ārsts vai in-
ženieris? Ko es paveiktu sava 
dzimtā novada attīstībai? Ņem 
rokā ideju otu un glezno – savu 
Latviju kā labāko valsti pasau-
lē!” organizējot eseju konkursu 
„Gleznoju Latvijas simtgadi”, 
Madonas un Cesvaines nova-
da bērnus un jauniešus aicināja 
Skrides fonds.

Konkurss ir noslēdzies, vietas 
un balvas – sadalītas, un ikdie-
nas steiga kārtējos darbos aiz-
rauj gan dalībniekus, gan vērtē-
tājus. Un tomēr – kādas atziņas 
esam guvuši, ko esam ierakstīju-

ši Latvijas portretā? Kāda glezna 
ir izveidojusies?

Anete tropa (Praulienas pa-
matskola, 1. vieta 5.–6. klašu 
grupā) Latviju ir ietvērusi krāš-
ņā dziesmu svētku gleznā, un ir 
skaidrs, ka viņa būs starp tiem, 
kuri šo gleznu zīmēs tālāk – kuri 
kops, sargās Latviju un tās tradī-
cijas un leposies ar tām. Savukārt 
Rihards Pēčs (Dzelzavas pamat-
sk., 2. vieta 5.–6. kl. gr.) domā, 
ka Latviju veido ikkatrs cilvēks 
ar savu gaišo un tumšo enerģiju, 
bet Rūdolfs Briedis (Bērzaunes 
pamatsk., 3. vieta 5.–6. kl. gr.) 
mūsu valsti salīdzina ar bērzu – 
kuplu, krāsainu, mainīgu.

tēlaini, spilgti, ļoti emocio-
nāli savu Latviju ir uzgleznojis 
oskars Goters (Cesvaines vidus-
sk., 1. vieta 7.–9. kl. gr.): te ievijas 
gan gadalaiku atnestās krāsas, 
gan dažādu paaudžu pieredze, 
ko oskars ir pratis izzināt savā 

ģimenē – no vecvecākiem un 
vecākiem. „Es novēlu, lai mums 
kopā izdodas ierakstīt vēstures 
grāmatā daudz jaunu, skaistu, 
darbīgu lapaspušu,” viņš raks-
ta, un aiz rindiņām lasām, ka 
puisis pats būs jaunā, skaistā un 
darbīgā veidotājs. Ļoti personīga 
ir Agneses Pipcānes (Dzelzavas 
pamatsk., 2. vieta 7.–9. kl. gr.) 
Latvija, kura krāsas gūst no zem-
nieku darba, ģimenes mīlestības, 
cilvēku enerģijas un gara attīstī-
bas, dejām, dziesmām, senajām 
zināšanām un dabas. Viņa ir 
pratusi skatīties ar sirdi – tā, kā 
ir mācījusi vecmāmiņa.

Aktīvākus un enerģiskākus 
triepienus Latvijas gleznā ievelk 
Agnija Pēča (Dzelzavas pamat-
sk., 3. vieta 7.–9. kl. gr.): viņa tik 
ļoti mīl savu vecvecāku Īdeņu, 
savu bērnības zemi, ka grib tur 
atgriezties, lai strādātu, attīstītu 
šo seno vietu un tradīcijas. Agni-

ja raksta: „Manuprāt, kultūrvēs-
turiskā mantojuma saglabāšana, 
tradīciju godāšana un katra ma-
zākā nostūrīša atjaunošana un 
celšana saulītē būtu pamatlietas, 
par kurām jāpadomā, lai Latvija 
uz simtgadi saplauktu visā krā-
su krāšņumā.” Apgalvojot, ka 
„viens cilvēks jau ir tauta”, savu 
aktīvo pozīciju izsaka arī Kitija 
Lazdupe (Madonas 2. vidussk., 
2. vieta 10.–12. kl. gr.). Jauniete 
analizē ekonomiskās un politis-
kās problēmas, kas valstij būtu 
jāatrisina ceļā uz simtgadi. Par 
latviešu valodas un skolotāja 
profesijas nozīmīgumu raksta 
Iluta Bistrova (Cesvaines vidus-
sk., 3. vieta 10.–12. kl. gr.), kura 
savu gleznu veido, skatoties no 
Cesvaines pils torņa.

Žūrijas pārstāvis mākslas kri-
tiķis Vilnis Vējš atzīst: „Ir saviļ-
ņojoši apzināties, ka Latvijā aug 
jauna paaudze, kura mīl savu 

zemi. Skolēnu teksti pārliecinā-
ja ar jūtu patiesumu un bagātu, 
labskanīgu latviešu valodu. Īpaši 
interesanti bija lasīt esejas, kurās 
autori saista tēmu ar savu perso-
nisko pieredzi, pauž oriģinālas 
domas un atjautīgi virza stāstī-
jumu.” Konkursam iesūtīto eseju 
skaits nebija liels, taču darbi bija 
kvalitatīvi. Lai uzturētu augstu 
latiņu un veidotu apziņu, ka esejā 
ir jāiegulda enerģija, vidusskolas 
klašu grupā 1. vietu žūrija šoreiz 
nolēma nepiešķirt.

„Mūsu Latvija ir tikai mūsu, tā 
pieder katram no mums, kas dzī-
vo šajā zemē un to no sirds mīl. 
Vai kāds mums uzdrošināsies to 
atņemt? Vai mēs paši spēsim to 
nemainīt pret spožiem dārgak-
meņiem? Es ticu, ka spēsim,” ap-
galvo Katrīna Baltā (Praulienas 
pamatsk., 3. vieta 7.–9. kl. gr.).

turpināsim gleznot nākam-
gad! 

skolēnu atziņas, gleznojot Latviju
   SAnitA dāBOLiŅAiK
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BJC „Altona” direktore

tuvojas 2016. gada izskaņa. 
Bērnu un jauniešu centram (BJC) 
„Altona” šis bija 50. jubilejas gads.

BJC aizsākums, tāpat kā šāga-
da jubilāriem Rīgas skolēnu pilij 
un BJC „Daugmale”, bija pionie-
ru nams. Ļeņina rajona pionieru 
nams tika dibināts 1966. gada 
3. janvārī (Latvijas PSR izglītības 
ministra 1966. gada 5. janvāra 
pavēle Nr. 2), tajā darbojās sep-
tiņi pulciņi, strādāja astoņi pe-
dagogi. Plašs bija tālaika ideolo-
ģijas pasākumu klāsts: ierindas, 
taurētāju un bundzinieku skates, 
kara spēles „Kāvi” un „Ērglēns”, 
aģitbrigāžu uzvedumi ar neiz-
trūkstošo Ļeņina un komunistis-
kās partijas slavinājumu. obligā-
tas bija pionieru istabas ar sarka-
no svinīgo sienu, bet mūsu namā 
tā tika izveidota zaļos toņos, par 
ko saņēmām ne vienu vien parti-
jas komitejas aizrādījumu. Starp 
citu, tieši Ļeņina rajona pionieru 
organizācijas vārdā Ingus Bērziņš 
(tagadējais ziņu portāla „Delfi” 
galvenais redaktors) paziņoja, ka 
Latvijas pionieri vēlas savu orga-
nizāciju un atdalīties no padom-
ju pionieru organizācijas.

tas viss un vēl vairāk ir bijis…
Šodien BJC atrodas skaistā arhi-

tekta Jāņa Alkšņa projektētā mājā, 
kas 1912. gadā uzcelta kā torņa-
kalna latviešu palīdzības biedrības 
nams. Šajā mājā pagājušā gadsimta 
sākumā ir darbojies torņakalna 
tautas teātris, pulcējušies sociālde-
mokrāti, dzeju lasījuši Aspazija un 
Rainis.

BJC šī ir ceturtā māja. Pirmā – 
maza un nepiemērota – bija Balo-
žu ielā 9. otrā – emigrējuša māk-
slinieka Pētera Švanka rezidence 
Eduarda Smiļģa ielā 26 – ar ozol-
koka parketu, vītņu kāpnēm un 
romantiskiem balkoniem, diemžēl 
par mazu. trešajā ēkā olīvu ielā 9, 
bijušajā vācu zēnu skolā, tā arī ne-
iedzīvojāmies.

1990. gada 1. aprīlī pārceļa-
mies uz tagadējo Altonavas ielas 
6. namu. Mājas labā aura apņem 
visus: gan pašus mazākos audzēk-
ņus, gan viņu ģimenes, gan viesus.

Kādreizējo septiņu pulciņu vietā 
šodien piedāvājam 22 daudzveidī-
gas interešu izglītības programmas. 
85 pulciņos un studijās darbojas ap 
1200 interesentu. Pedagogi nesavtī-
gi nodod savas zināšanas, prasmes, 
iemaņas un sirds siltumu audzēk-
ņiem, strādājot labestības gaisotnē 
un neskaitot minūtes līdz nodarbī-
bu beigām. Mēs esam gandarīti par 
Rīgas domes atbalstu pilsētas intere-
šu izglītības iestāžu darbības nodro-
šināšanā, veicinot dalību dažādās 
aktivitātēs, skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos, kā arī starptautis-
kajos pasākumos. Pedagogu darbs 
vienmēr ir augstu novērtēts.

Priecē tas, ka skolotāja profe-
siju ir izvēlējušās un „Altonā” kā 
skolotājas atgriezušās mākslinie-
ces Dainas Pormales audzēkne 
Dace Endziņa (vada tēlniecības 
studiju), tekstilmākslinieces Vijas 
Jansones audzēkne Jolanta Šalvīte 
(vada studiju „Vijumiņš”); bijusī 
skolēnu padomes priekšsēdētāja 
Dzintra Kņaze organizatores ta-
lantu realizē izglītības metodiķes 
darbā; badmintona trenera Arņa 
Šefera audzēkne Kristīne Paza-
re organizē pasākumus un vada 
projektus, bet deju metodiķes 
Zigrīdas teivānes audzēknes Kai-
jas Daugavvanagas tautas deju 
kolektīvs ir četru Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ku dalībnieks.

Lielākais gandarījums mūsu pe-
dagogiem ir tad, kad ciemos iero-
das bijušie audzēkņi, kuri novērtē 
ieguldīto darbu ne tikai mācību 
procesā, bet arī dažādu sadzīves 
mezglu atrisināšanā. Arvien biežāk 
ienāk kāds no bijušajiem draisku-
ļiem un smaidot saka: „Jūs jau lai-
kam mani neatceraties? Es tolaik… 
bet šodien atvedu savu dēlu, lai pie-
teiktu pulciņā.”

Mēs lepojamies ar savu audzēk-
ņu sasniegumiem. BJC izstāžu zālē 
un sarīkojumu zālē regulāri orga-
nizējam audzēkņu darbu izstādes 
un koncertus, katra gada izskaņā 
pasniedzam dekoru balvu „Alto-
nas lepnums”, maijā 9. un 12. klašu 
beidzējus pulcējam uz absolventu 
pēcpusdienu. Savukārt audzēkņu 
vecākiem organizējam pateicības 
pēcpusdienas.

Jubilejas gadā bijušo audzēkņu 
darbu izstādē „No pagājušā gad-
simta pūra lādes” Agnis Bušs (uz-
ņēmējs un žurnāla „Putni Dabā” 
redaktors) teica: „Pateicoties 
BJC „Altona” iegūtajām prasmēm, 
esmu sapratis, ka tikai tu pats vari 
veidot tādu dzīvi, kā vēlies, bet pā-
rējie var norādīt tikai virzienu. „Al-
tona” ne tikai parādīja pareizo vir-
zienu, bet arī nodrošināja iespēju 
tajā patverties pirms ceļa izvēlētajā 
virzienā. Skolas laikā BJC bija kā 
otrās mājas, jo bieži tajā pavadīju 
vairāk laika nekā skolā.”

tuvojas 2017. gads. Labo dar-
bu un aktivitāšu cikls „No Altonas 
50 uz Latvijas simtgadi” ir sācies. 
Projektā „Altona – iedvesmas 
sēta” (autore – BJC audzēkne Luīze 
Melnstrazde) skolotājas J. Šalvītes 
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BJC „Altona” 
iegūtajām prasmēm, 
esmu sapratis, ka tikai 
tu pats vari veidot 
tādu dzīvi, kā vēlies, 
bet pārējie var norādīt 
tikai virzienu.



foto: no BJC arhīva 

Mūsu māja Torņakalnā, Altonavas ielā 6.

foto: no BJC arhīva 

Estrādes deju studijas „Festa” koncerts vecākiem un draugiem.

foto: no BJC arhīva 

Sienas apgleznošanas darba procesā.
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vadībā BJC audzēkņi un pedago-
gi apgleznoja divas saimniecības 
ēkas. Jubilejas gadā audzēkņi, pe-
dagogi, vecāki un „Altonas” viesi 
apgleznoja vairāk nekā 1000 flīzīšu 
un tēlniecības studijas skolotājas 
D. Endziņas vadībā uz 22 betona 
žoga stabiem izveidoja dekoratīvu 
flīzējumu, kas tagad priecē visus 
garāmgājējus.

Līdz 2018. gada rudenim ir 
plānots uzaust dekoratīvu jostu 
„Latvijas spēka zīmes” 100 met-
ru garumā – tā svētkos rotās BJC 
ēku. Šoruden BJC pagalmā tika 
iestādītas 100 tulpes, bet nākam-
gad veidosim rožu dobi. Dzimtās 
valodas nedēļā pētīsim torņakalna 
ielu nosaukumu rašanos, veidosim 
interaktīvo spēli „No Ziepniekkal-
na līdz Zolitūdei”.

Balvas „Latvijas lepnums 2013” 
ieguvējas kapelānes Dainas Strelē-
vicas iedrošināti, mūsu pedagogi 
vadīs mākslas terapijas nodarbī-

bas pirmstiesas izmeklēšanas izo-
latora sievietēm ar bērniem.

turpināsim sadarboties ar bied-
rību „Latvijas Sarkanais Krusts”, 
sociālās aprūpes centru „Liepa”, 
senioru rezidenci „Dzintara melo-
dija”, Bērnu klīnisko universitātes 
slimnīcu.

Decembrī tradicionālajā Zie-
massvētku ieskaņas koncertā „Al-
tonas” zālē pulcēsies Pārdaugavas 
sākumskolu koristi, janvārī un 
februārī uzņemsim koru kopmē-
ģinājumu dalībniekus, koru skašu 
un konkursa „Balsis” republikas 
finālistus.

torņakalna latviešu palīdzības 
biedrības labdarības idejas turpina 
21. gadsimta bērni un jaunieši. 
Mācīsim mūsu bērniem cienīt tā-
das vērtības kā cilvēcība, iejūtība – 
un ne jau ar tukšu vārdu skaņu, bet 
ar reālu darbu un līdzdalību! Mūsu 
uzdevums – radīt zvaigžņu mir-
dzumu bērnu acīs un dvēselēs. 
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foto: no BJC arhīva 

BJC pedagogi pie „Altonas” žoga 2016. gada jūnijā.

foto: no BJC arhīva 

Pārdaugavas vispārizglītojošo skolu koru Ziemassvētku ieskaņas koncerts.

foto: no Kristapa Karpa arhīva 

Zvanu ansamblis „Primus” televīzijas šovā „Rādi, ko vari”.

foto: no BJC arhīva 

Robotikas dalībnieki sacensībās Tallinā „Robotex –2015”.

foto: no BJC arhīva 

Kārtējā vizuāli plastiskās mākslas izstāde pirms atklāšanas.

foto: no BJC arhīva 

Apgleznotā saimniecības ēka.
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Latvijas pašvaldību pārstāvji, 
īstenojot Latvijas Pašvaldību savie-
nības (LPS) projektu „Lietpratīga 
pārvaldība un Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana”, ko atbalsta 
Norvēģijas finanšu instruments, tur-
pina iepazīt kolēģu pieredzi dažādos 
Latvijas novados. oktobra vidū cie-
miņus uzņēma Rēzeknes novadā un 
pilsētā, kur viesi tika iepazīstināti ar 
interešu izglītības attīstību un vietu 
izglītības sistēmas pārmaiņu proce-
sā. Semināra videoieraksti ir ievieto-
ti LPS „Youtube” kontā: http://ej.uz/
lpsyoutube.

Rada iespējas 
uzņēmējdarbībai
Ir vērtīgi, manuprāt, no rēzek-

niešiem mācīties to, ka viņi domā ne 
tikai par to, kā savu jauno paaudzi 
izglītot, bet arī – kā jau skolas solā 
radināt pie darba, radot un parādot 
daudzveidīgas iespējas turpat, tuvā-
kajā apkaimē. Piemēram, Rēzeknes 
novada pašvaldība, īstenojot Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda projektu 
„Rēzeknes novada pašvaldības vi-
dusskolu infrastruktūras attīstība” 
četrās novada nozīmes vidussko-
lās – Dricānu, Maltas, Kaunatas un 
Nautrēnu – ir iekārtojusi izglītības 
un uzņēmējdarbības kontaktpunk-
tu, kur ir biroja telpas un skolēnu 
mācību ražošanas telpas. Šajās skolās 
strādā arī divi biznesa konsultanti.

Maltas vidusskolas direktore 
Vinera Dimpere lepojas, ka skolā, 
kurai ir arī struktūrvienība – Liepu 
pamatskola –, tiek īstenotas 18 izglī-
tības programmas, kā arī vairāk nekā 
20 interešu izglītības programmas. 
Darbojas ne tikai mākslinieciskās 
pašdarbības un sporta kolektīvi, bet 

notiek nodarbības arī robotikā, da-
baszinību laboratorijā, rotu kalšanā, 
mazpulkā, jauniešu klubā, tiek veido-
ta skolas avīze. Pateicoties skolotājam 
un rotkalim Rihardam Ciblim, Mal-
tas vidusskolas skolēni ir aizrāvušies 
ar seno latgaļu rotu kalšanu, savukārt 
pateicoties projekta „Rēzeknes nova-
da pašvaldības vidusskolu infrastruk-
tūras attīstība” finansējumam, skolā ir 
labi aprīkota darbnīca, kur skolēniem 
aizrautīgi apgūt juveliera prasmes. 
Skolā ir iekārtota arī galerija, kurā ir 
skatāmi bijušo un pašreizējo skolas 
audzēkņu darbi, kā arī viņu pedago-
ga veikums. 

Nautrēnu vidusskolas direktore 
Anita Ludborža šo pašvaldības iece-
ri vērtē atzinīgi, jo uzņēmējdarbības 
prasmes var apgūt gan skolēni, gan 
skolotāji, kam tās var lieti noderēt, ja 
izglītības reformu dēļ nāksies palikt 
bez darba. Ar šo mācību gadu skolē-
niem būs iespēja apgūt arī praktiskās 
biznesa izglītības biedrības „Junior 
Achievement Latvija” piedāvātās iz-
glītības programmas un dibināt savus 
mācību uzņēmumus.

Mācās braukt 
ar zirgu pajūgiem
Rēzeknes novada pašvaldība ir at-

balstījusi arī nevalstisko organizāciju 
piedāvājumu, kā rezultātā saimniecī-
bā „Rudo kumeļu pauguri” aizrautīga 
skolotāja Kristīne Stašule, kas gan 
vēl studē pedagoģiju, desmit bērniem 
māca iepazīt zirgus no to kopšanas 
līdz pat prasmei braukt ar zirga pajū-
gu. Par to, ko bērni šajās nodarbībās 
mācās, Kristīne varētu stāstīt un rādīt 
stundām. Vispirms bērni iemācās 
noturēt līdzsvaru uz vērša, tad mācās 
jāt uz ponija un visbeidzot – uz zir-
ga. Paraugdemonstrējumos redzam, 
kā meitene, kura te mācās pirmo 

gadu, apgūst prasmi pareizi tuvo-
ties zirgam, kā bērni mācās noturēt 
līdzsvaru uz vērša muguras un veikt 
pietiekami sarežģītus līdzsvara vin-
grojumus. Meitenes apgūst arī jāšanu 
dāmu sedlos. Noslēgumā bērni de-
monstrē teatralizētu priekšnesumu 
„Matrjoškas”. K. Stašule stāsta, ka da-
žiem bērniem paiet ļoti ilgs laiks, ka-
mēr viņi iedrošinās tuvoties zirgam. 

RTA sadarbojas 
ar pašvaldībām
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmi-

jas (RtA) Inženieru fakultāte savas 
jaunās un modernām iekārtām aprī-
kotās telpas ne tikai izmanto studiju 
procesa organizēšanai, bet arī Latga-
les novada pašvaldību skolēniem 
piedāvā interešu izglītības program-
mas, ko Rēzeknes, Līvānu un Balvu 
pašvaldības arī apmaksā, gādājot par 
savu skolēnu izglītību STEM priekš-
metos. RtA Inženieru fakultātes de-
kāne Ērika teirumnieka stāsta, ka 
RtA piedāvā robotikas (ar dažādām 
priekšzināšanām), elektronikas, vi-
des izlūku, jauno ķīmiķu, jauno inže-
nieru skolas, programmēšanas, me-
hatronikas, vides un cilvēka veselī-
bas, vides, interjera, modes dizaina 
u. c. nodarbības. Pašvaldības gādā 
par transportu, apmaksā pasniedzēju 
darbu un izmantojamos materiālus, 
savukārt RtA piedāvā savus intelek-
tuālos resursus un iekārtas. 

iepazīst Rēzeknes novada 
un pilsētas interešu izglītību

   dAigA KļAnSKAiK

foto: Daiga Kļanska

RTA Metālapstrādes un mehatronikas pētnieciskā centra vadītājs Andris Martinovs (pirmais no kreisās) 
izrāda laboratorijas, kurās studenti un skolēni var veikt pētījumus.

foto: Daiga Kļanska

Maltas vidusskolā ir iekārtota arī rotkaļu galerija, kur ir skatāmi biju-
šo un pašreizējo skolēnu darbi, kā arī ir iespējams iepazīt seno latgaļu 
arheoloģiskās rotas.

foto: Daiga Kļanska

Meitenes demonstrē teatralizētu priekšnesumu „Matrjoškas”.

foto: Daiga Kļanska

„Rudo kumeļu pauguru” saimniece Kristīne Stašule aizrautīgi stāsta, 
kā organizē nodarbības bērniem, lai viņi apgūtu daudzveidīgas pras-
mes zirga pajūgu jauno braucēju skolā.

foto: Daiga Kļanska

Maltas vidusskolas direktore Vinera Dimpere (centrā) rāda rotkalšanas darbnīcu un stāsta par skolēnu lielo 
interesi.
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Ar Lillebaelt Academy absolven-
ti un kompānijas „Lego” darbinie-
ci Gundegu Lapsu runājam par 
studiju iespējām un atšķirībām, 
iedvesmotājiem un zinību iedzinē-
jiem, kuriem katram ir sava loma 
personības attīstībā, kā arī spēju 
darboties ārpus rāmjiem, stereoti-
piem un standartizētiem sapņiem.

Kā aizkūlies uz Dāniju? Kur 
ņēmi dūšu tādai izvēlei?

Dūšas pat tik daudz nevajadzē-
ja – vairāk naudiņas. Pēc vidussko-
las gadu pastrādāju pie mammas 
grāmatvedības birojā un sapratu, 
ka tas nav man – man vajag ko 
radošu, gribu studēt, attīstīt savu 
angļu valodu. Meklēju internetā, 
un Dānija „izlēca” pirmā. Izrādās, 
Latvijā ir divas organizācijas, ku-
rās darbojas arī tie, kuri kādreiz ir 
studējuši Dānijā, tā ka informācija 
nāca viegli, varēju noskaidrot visu, 
uzdot vismuļķīgākos jautājumus, 
dalīties bažās. Ļoti iedrošināja 
mamma – viņa teica: ņem, mēģi-
ni, atgriezties varēsi vienmēr. Un 
sapratu: kāpēc ne? Kad izdomā, ka 
gribi mēģināt, nav bail, kaut gan 
tas bija šāviens tumsā. Pirms pār-
vākšanās uz Dāniju nebiju te biju-
si, nevienu nepazinu.

Kāpēc studiju iespējas ne-
meklēji Latvijā?

Es nebiju pārliecināta par to, 
ko gribu, tāpēc nekādi negribējās 
ņemt kredītu. Vēlējos pamēģināt 
pilnīgi ko citu.

Vai esi apmierināta ar savu 
izvēli?

Jā. Pieteicos divās skolās, abās 
mani uzņēma. Izvēlējos studēt 
multimediju dizainu odensē. 
Man patīk, kā norisinās mācību 
darbs Dānijā. Ir daudz grupu dar-
bu, projektu – tas ir interesanti; 
mazāk teorijas, vairāk jālasa pa-
šiem. Sastapāmies dažādas na-
cionalitātes: bija tikai daži dāņi; 
vairāk poļu, lietuviešu, rumāņu; 

ir arī pa kādam latvietim vai igau-
nim, bet mazāk.

Cik pietiekamas bija tavas va-
lodas zināšanas, un vai noderēja 
arī kas cits no skolā apgūtā?

Angļu valodu mums skolā dzi-
na – tas tiešām palīdzēja, un to arī 
vienīgo esmu izmantojusi. Krievu 
valodu izmantoju maz. Draudzējos 
ar Igaunijas krievieti, bet runājam 
angliski. Savukārt dāņiem šķiet in-
teresanti tas, ka protu runāt krie-
viski. Nekas cits no skolā apgūtā 
īsti nav noderējis; ja būtu nolēmusi 
tālāk studēt, piemēram, fiziku vai 
medicīnu, tad gan. Dānijā ģimnāzi-
jā drīkst izvēlēties līmeni, kurā no-
teiktas zinības gribi apgūt un kādā 
skolu pabeigt, tad nav nepiecieša-
mības mācīties to, kas neinteresē, 
augstā līmenī.

Kā iejuties svešajā vidē? Vai 
bija nepieciešamas arī dāņu va-
lodas zināšanas?

Visas lekcijas notika angliski, bet 
pasniedzēji bija dāņi, kas dažkārt 
pārgāja uz dāņu valodu. Būtībā Dā-
nijā angļu valodu labi zina visi, arī 
vecāka gadagājuma cilvēki, piemē-
ram, filmas netiek tulkotas. Angļu 
valodu zināju, bet sākumā bija ne-
ērti runāt ikdienā. Visu laiku domā-
ju par gramatiku, šķita, ka teikums 
trīs reizes ir jāizanalizē prātā, pirms 
saku skaļi. Iedrošināja kursabied-
rene rumāniete – īsts spridzeklis, 
runāja, kaut vai nepareizi, un arī es 
beidzu uztraukties. Sākotnēji tieši 
valoda paņēma daudz enerģijas – 
vakaros šķita, ka pēc visām lekci-
jām galva sprāgst pušu.

Visiem, kas ierodas Dānijā, trīs 
gadus ir pieejami bezmaksas dāņu 
valodas kursi. Protams, sāku iet arī 
uz tiem. tā kā pa dienu biju uni-
versitātē, tad varēju tikt tikai uz 
vakara kursiem (3 stundas vien-
reiz nedēļā), bet pēc pilnas skolas 
dienas bija grūti koncentrēties. 
Nesapratu, kur viens vārds bei-
dzas un kur nākamais sākas. Va-
sarā apmeklēju intensīvos kursus 
(2–3 reizes nedēļā pa 4 stundām), 
un tad jau sāka rasties izpratne par 
dāņu valodu. Šogad, martā, atsā-
ku intensīvos kursus un tiku līdz 
5. modulim, bet bija jāpārtrauc, 
jo sāku maģistrantūras studijas. 
(Pavisam ir 6 moduļi, un, lai ie-

gūtu oficiālu dokumentu par to, 
ka dāņu valoda ir apgūta, pēdējais 
eksāmens ir jānokārto ar augstu 
vērtējumu.) tagad lielos vilcienos 
dāņu valodu saprotu un gribu sākt 
runāt dāniski ikdienā, bet atkal ir 
jātiek pāri baiļu slieksnim. Draugs 
man ir dānis, bet ikdienā esam 
pieraduši runāt angliski, tāpēc ir 
grūti pārslēgties.

Lai Dānijā izdzīvotu, internacio-
nālajiem studentiem paralēli stu-
dijām ir jāstrādā. Īre un dzīvošana 
nav lēta, bet, ja nedēļā nostrādā vis-
maz 12 stundu, tad var pieteikties 
stipendijai. Sākotnēji atrast darbu ir 
ļoti grūti, un pārsvarā tas ir tā sauk-
tais melnais darbs. Es tīrīju biroju 
ēku, palīdzēju restorāna virtuvē 
(par viesmīli strādāt nedrīkstēju, jo 
nezināju dāņu valodu). tas bija fi-
ziski smags darbs, lielākoties naktī, 
bet bija tā vērts. Kad ieburzies un 
paplašini paziņu loku – var atrast 
labāku darbu.

Kā atradi pašreizējo darbu 
kompānijā „Lego”?

Dānijā ir dažādu veidu bakalaura 
studijas, bet visās lielākoties ir prak-
se, un prakses vieta ir jāatrod pašam. 
Par praksi nemaksā, toties tā ir pir-
mā profesionālā pieredze, un gadās, 
ka izveidojas turpmākā sadarbība. 
Mana pirmā prakses vieta bija mazs 
uzņēmums, kuru atradu caur pa-
ziņām. Nostrādāju paredzētos trīs 
mēnešus, bet arī pēc sadarbības bei-
gām man ik pa laikam tika piedāvāti 
atsevišķi darbiņi grafiskajā dizainā.

Kad meklēju otro prakses vietu, 
rūpīgi piedomāju. Gribēju mērķēt 
augstu un pieteikties zināmākos uz-
ņēmumos. Strādāju vairākus mēne-
šus, lai izveidotu savu portfolio un 
mājaslapu. tā vietā, lai gaidītu uz 
vakancēm, nolēmu riskēt un caur 
vietni linkedin.com aizsūtīju vēstuli 
vienam no „Lego” darbiniekiem. Vai 
nu man paveicās, vai nu portfolio 
bija labs, bet saņēmu pretī vēstuli 
ar viņa kolēģa kontaktinformāciju. 
Kaut gan pieredze man nebija liela, 
biju pārliecināta par to, ko daru. Paš-
laik strādāju „Lego” studenta pozīci-
jā, proti, strādāju 12 stundu nedēļā.

Dāņiem šķiet, ka darbs „Lego” ir 
sapņu darbs. Viņi uzskata, ka tā ir 
labākā kompānija pasaulē, lepojas 
ar to. te strādāt ir interesanti, taču 
ir jārēķinās arī ar lielas kompānijas 

ēnas pusi – tu neko daudz nevari ie-
tekmēt, tev ir jāiet no cilvēka pie cil-
vēka, lai kaut ko atrisinātu vai ieteik-
tu, tiec strādāt ar liela projekta mazu 
detaļiņu. Esmu sapratusi, ka negribu 
apstāties vienā vietā, aizsēdēties. Ir 
jāiet uz priekšu! Latvijā droši vien 
turētos pie drošas vietas, bet te ne.

Saprotu, ka par savu darbu tu 
neko daudz nedrīksti stāstīt, to-
mēr – vai „Lego” vairāk rūpējas 
par bērnu attīstību, izglītību vai 
pārdošanu?

Strādāju tieši „Lego” izglītības 
nodaļā, mans darba lauks ir UX 
(lietošanas pieredzes) dizains un 
planšetdatoru lietotņu dizains. Gal-
venie produkti jau sen ir izstrādāti, 
tos tikai uzlabo. „Lego” ļoti akcentē 
izglītību, zināšanas, māca program-
mēt, sadarbojas ar skolotājiem, pa-
sniedzējiem – tiek veidoti un piedā-
vāti stundu plāni, apraksti, kā lietot 
noteiktu produktu mācībās. Uzsvars 
patiešām ir uz kvalitāti.

Ko šie četri studiju gadi Dāni-
jā tev ir devuši?

Paplašinājuši redzesloku – ļoti! 
Esmu iepazinusi, kā dzīvo Dānijā: 
te visa sistēma ir veidota tā, lai cil-
vēku atbalstītu, piemēram, ja kļūsti 
par bezdarbnieku, pabalsts ir tāds, 
ka nav jāgrābj jebkurš darbs, kas 
pirmais pagadās, bet vari patiešām 
atrast savām interesēm atbilstīgu.

Esmu ieguvusi daudz draugu no 
dažādām valstīm, un tas palīdz ie-
pazīt citas zemes. Dodoties ceļoju-
mos – ceļot man ļoti patīk, turklāt, 
mācoties un strādājot te, es varu sa-
krāt arī ceļojumiem –, apskatu dažā-
das vietas pēc draugu ieteikumiem, 
nevis eju tikai tur, kur visi tūristi, 
apciemoju kursabiedrus.

Kuri cilvēki tevi ir ievirzījuši, 
tev palīdzējuši?

Galvenā iedvesmotāja bija mam-
ma, kas, kā jau teicu, iedrošināja mē-
ģināt un atbalstīja. Daudz palīdzēja 
organizācijas „Study Start” kon-
sultants, kuru sameklēju internetā. 
Viņš pacietīgi atbildēja uz visiem 
maniem tūkstoš jautājumiem! ta-
gad, kad man kāds raksta un kaut ko 
jautā par studijām Dānijā, es sapro-
tu, cik man tas ir apgrūtinoši, taču 
nozīmīgi cilvēkam, kurš jautā.

Dzīvot citā valstī nav viegli, jo 
pietrūkst draugu un ģimenes, bet 
man ir palaimējies, jo arī šeit esmu 
ieguvusi ļoti tuvus cilvēkus, ar ku-
riem var izrunāties un kuri vien-
mēr ir gatavi uzklausīt un atbalstīt. 
Latviešu draugu šeit nav daudz, bet 
tie, kas ir, ir zelta vērti. Ir tomēr 
svarīgi tas, ka ikdienā vari izteikties 
un dalīties iespaidos arī savā dzim-
tajā valodā.

Kāpēc esi nolēmusi pārtraukt 
pašreizējās maģistrantūras stu-
dijas?

Pāris mēnešu pamācījusies, sa-
protu, ka tas īsti nav tas, ko gribē-
ju, turklāt ir grūti savienot mācības 
ar darbu. Dzīvoju odensē, mācos 
Kopenhāgenā, strādāju Bilundā. Sa-

nāk mētāties pa visu Dāniju. Sāku-
mā likās, ka tas nekas, bet nepaliek 
laika sev. Šķiet muļķīgi izdegt 25 ga-
dos, darot kaut ko, kas tomēr neiet 
pie sirds.

Rudenī jau būs pieci gadi, kopš 
dzīvoju Dānijā, un tas nozīmē, ka 
varēšu saņemt stipendiju tāpat kā 
dāņi – nestrādājot 12 stundu nedēļā 
(kas ir obligāti internacionālajiem 
studentiem). Draugam darbs ir 
odensē – viņš ir lietotņu attīstītājs, 
rudenī sāks otrreiz studēt baka-
laurantūrā, un arī es meklēšu citas 
maģistra studijas grafiskajā dizainā, 
iespējams, tepat. Nemetu plinti krū-
mos, taču saprotu – tas ir izmēģināts, 
bet gribu vēl ko citu.

Kādas ir tavas galvenās atzi-
ņas?

Es ticu, ka, ja ļoti grib, tad visu 
var. Nevajag atteikties no saviem 
sapņiem tikai sabiedrības spiedie-
na dēļ. Ir jāieklausās savā intuīcijā. 
Esmu sapratusi, ka negribu strādāt 
birojā no plkst. 9.00 līdz 17.00. Lai 
kaut ko grafiski radošu uztaisītu, 
man tas visbiežāk jādara naktī – 
kad uznāk. Man iedvesma parasti 
nenāk darba laikā! Piemēram, savu 
pirmo portfolio mājaslapu veidoju 
trīs diennaktis. Varbūt nākotnē būšu 
brīvmāksliniece vai dibināšu pati 
savu uzņēmumu.

Vai tu gribētu mācīt kādu 
citu?

Man pašai vēl daudz jāmācās, 
bet nenoliedzu, ka kādreiz varētu, 
ja būtu cilvēki, kurus interesētu tas, 
ko varu iemācīt. Mans lieliskais pie-
mērs ir skolotājs Adams: viņš nav 
pedagogs, drīzāk avantūrists – neko 
nelasīja no grāmatas, visu stāstīja no 
savas pieredzes, lika lietā savus kon-
taktus – visam kursam noorganizē-
ja studiju ceļojumu uz Kaliforniju, 
kur mēs naktī tikām ielaisti Vilsona 
kalna observatorijā, lai pētītu zvaig-
znes caur teleskopu; pabijām NASA 
un „Google”. Viņš atvēra acis: viss ir 
iespējams! Skolotājs, kurš iedvesmo. 
Vajag vairāk tādu skolotāju!

Kur tavos plānos ir Latvija?
Latvijas man pietrūkst, sevišķi 

tad, kad tur ir daudz sniega. Ir skum-
ji, ka nesanāk vienmēr būt kopā ar 
draugiem un ģimeni, lai svinētu 
dzimšanas dienas, Ziemassvētkus 
vai Jāņus. Bet nu jau manas mājas ir 
arī te. Kad divas nedēļas padzīvoju 
Latvijā, gribas atpakaļ. te ir mani 
kaķi. te ir mana otrā pusīte un tuvi 
draugi: ja neesi klāt, ir grūti uzturēt 
kontaktus. Šķiet, ka Dānijā cilvēki ir 
priecīgāki, jo dzīve te ir mierīgāka 
un sakārtotāka, arī izglītība un vese-
lības aprūpe ir bez maksas.

Labprāt strādātu Latvijā vai sa-
darbotos ar kādiem Latvijas uzņē-
mumiem, protams, tad būtu jāsaba-
lansē alga un izdevumi. Pašlaik vēl 
uz Latviju neskatos, skatos tālāk – 
mani interesē turpināt studijas un 
izmēģināt padzīvot citur, varbūt 
ASV vai Austrālijā. Zinu – ja nu 
vadzis trūkst, tad vienmēr varu at-
griezties Latvijā. 

Es ticu: ja ļoti grib, tad visu var

foto: no Gundegas Lapsas personiskā arhīva
Ar draugu Pēterbaznīcas tornī, pirmo reizi iepazīstinot viņu ar 
Latviju.

   SAnitA dāBOLiŅAiK

Vizītkarte
Profesionālā pieredze:
kopš 2015. – praktikante 

(jaunākā UX dizainere), asis-
tente „Lego” (Bilunda),

2014. – praktikante (gra-
fiskā dizainere) „Multiway” 
(odense).

Izglītība:
2014.–2016. – digitālo kon-

ceptu attīstība Lillebaelt Aca-
demy odensē, bakalaura grāds,

2012.–2014. – multimedi-
ju dizains Lillebaelt Academy 
odensē, pirmā līmeņa aug-
stākā izglītība,

2007.–2010. – Gulbenes 
novada Valsts ģimnāzija,

2000.–2006. – Gulbenes 
Mākslas skola.

Portfolio: 
www.gundegalapsa.com.
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Dr. psych. Ieva Bite, gadskārtē-
jā konferencē tiekoties ar Latvijas 
skolu psihologiem, runāja par bēr-
niem, kuru uzvedība rada problē-
mas, un par to, kā uz tām reaģēt. 
I. Bite raksturoja šādu bērnu uz-
vedību: viņi ir dusmīgi, viegli aiz-
kaitināmi, viņiem mēdz būt slikts 
garastāvoklis, viņi bieži apvainojas 
un zaudē savaldīšanos, strīdas un 
uzvedas izaicinoši vai arī ir fiziski 
ļoti agresīvi.

Īpaša uzmanība, 
sākot ar četriem gadiem
Kā skaidro psiholoģe, par bēr-

nu ar uzvedības problēmām sāk 
runāt ar četru gadu vecumu, kad 
viņam ir jāsaņem palīdzība, taču, 
ja to nesaņem, uzvedības problē-
mas arvien pieaugs un turpināsies 
arī pieaugušam. I. Bite norāda – ja 
psihologu rīcībā ir maz resursu, 
tad ir jēga strādāt tikai ar vecā-
kiem un skolotājiem, nevis foku-
sēties uz bērnu.

Par bīstamu tiek uzskatīta uzve-
dība, kas izraisa fizisku kaitējumu 
citiem vai sev. Ja bērna uzvedība 
ir vecumam nepiemērota, ir atšķi-

rības no bērnu tipiskās attīstības, 
piemēram, spēlēšanās ar lellēm 
pusaudžu vecumā, skolas vecumā 
bāž mutē dažādas lietas u. tml., 
arī tad ir jāsāk domāt par iespēja-
majām problēmām. Bet bērni ar 
īpašām vajadzībām veic dažādus 
rituālus, viņu uzvedība ir stereoti-
piska, aizņem daudz laika un kavē 
viņu attīstību. „Uzvedības problē-
mu spektrs ir plašs, un tās ir grūtī-
bas, ar kurām saskaramies ikdienā 
pirmskolā un skolā, tādēļ, jo agrāk 
piedāvājam palīdzību, jo labāks ir 
rezultāts,” uzsver I. Bite.

Psiholoģe atklāj, ka pēdējo gadu 
laikā izmanto metodi, kur uzvedī-
bas terapijas pamatā ir vērošana 
un skaidrošana. „Kad uzvedība 
neatbilst situācijai, mēs mēģinām 
to skaidrot – tādēļ, lai tas nenotik-
tu atkal, piemēram, kāds pieceļas 
un skaļi kliedz. Iespējams, reiz tādā 

veidā viņš ir saņēmis pastiprinātu 
uzmanību un arī šajā reizē to vēlas. 
Viss ir skaidrojams ar pastiprinā-
jumiem, ko cilvēks saņem, proti, 
pozitīvas izjūtas,” stāsta I. Bite. Cits 
piemērs: kāds skolēns regulāri ci-
tus baksta ar pildspalvu un rezul-
tātā saņem ļoti daudz uzmanības.

Speciāliste atgādina, ka par ra-
dikālo biheiviorismu (uzvedību 
rada uzvedības un vides faktoru 
mijiedarbība) sāka runāt psihologs 
Beress frederiks Skiners (Burrhus 
Frederic Skinner). Kopš dzimša-
nas šī mijiedarbība ietekmē to, kas 
seko pēc tam (individuālā pastip-
rinājumu vēsture). Mazulis izdod 
skaņas, sāk runāt, jo saprot, ka tad 
izdodas panākt arvien vairāk un 
vairāk. Radikālais biheiviorisms 
attiecas uz katru indivīdu un arī uz 
visas cilvēces attīstību.

Ietekmē dažādi 
pastiprinātāji
„Uzvedības problēmām ir 

daudz pastiprinātāju, kas nozīmē 
to, ka jaunās uzvedības modeļiem 
jeb tam, ko vēlamies bērnam ie-
mācīt, ir jābūt vismaz tikpat daudz 
pastiprinātājiem, pirms varam 
samazināt veco uzvedību. tā kā 
uzvedības problēmas ir iemācītas, 
pateicoties kādiem pastiprinātā-
jiem, piemēram, saņem uzmanī-
bu, bakstot ar zīmuli citu bērnu, 
tad ir jāsekmē, ka bērns iemācās 
kaut ko jaunu un atkal saņem gai-
dīto uzmanību,” skaidro psiholoģe 
un piebilst, ka pieaugušajam, proti, 
psihologam un skolotājam, ir jābūt 
radošam, lai panāktu vēlamo.

I. Bite norāda, ka katrs vēlas 

ietekmēt un kontrolēt vidi. „Bēr-
niem ir izveidojušās domas un 
priekšstatu shēmas par sevi un 
pasauli. Shēmām ir tendence auto-
mātiski pastiprināties, piemēram, 
ja ir iemācījies būt slikts, tad da-
rīs visu, lai tāds būtu. Agresīviem 
bērniem ir jāmāca risināt sociālās 
problēmas, jo viņiem ir izteikta 
uzmanība pret agresīviem stimu-
liem,” stāsta psiholoģe, piebilstot, 
ka darbs ar priekšstatu shēmām 
parasti notiek pusaudžu vecumā. 
Mērķis ir iemācīt atšķirīgu skaid-
rojumu citu vienaudžu uzvedībai.

Novērtēšanas gaita
Novērtēšanas procesā notiek 

funkcionālā analīze, lai skaidri de-
finētu uzvedības problēmas un to 
mērķi. Atklājas uzvedības pārmē-
rības (pārāk daudz nemierīgu kus-
tību), deficīts (spēja pavadīt ilgāku 
laiku mierīgi), anomālijas (nepār-
traukti skrien ārā no klases), tiek 
novērtētas arī stiprās puses, un 
tiek noteikts vēlamais rezultāts.

I. Bite uzsver: „Ir jāveic precīza 
uzvedības aprakstīšana – kas no-
tiek tieši pirms problemātiskās uz-
vedības un kas seko uzreiz pēc tās 
jeb ABC shēma. Mana personiskā 
pieredze liecina, ka ABC shēma 
darbojas ļoti labi.”

Psiholoģe atgādina piemēru ar 
zēnu, kas baksta ar zīmuli meiteni, 
kura tāpēc skaļi iekliedzas. Lektore 
aicina kolēģus pateikt variantus, 
kas varētu notikt pirms tam, pie-
mēram, viņam stundā kļuva gar-
laicīgi. Iemesls – skolotāja uzdoto 
uzdevumu viņš jau sen ir izpildījis 
vai to nespēj veikt, jo tas ir par grū-
tu. tātad tiek atklāts iemesls, kas 
konkrētajā brīdī izprovocēja tādu 
uzvedību, nevis notikumi pirms 
vairākiem gadiem. Ir jāanalizē, cik 
bieži šāda uzvedība atkārtojas, kur, 
kas seko utt., jāpiedāvā alternatīvas, 
lai tāda uzvedība neatkārtotos.

„Mūsu, psihologu, uzdevums 
ir izglītot skolotājus, lai viņi būtu 
gatavi sadarboties, atrast risināju-

mus. Var izmantot arī ABC shē-
mu, jo neiesaistīšanās arī ir uzve-
dība. Ir jāatrod veidi, kā motivēt 
skolotājus, jāatbalsta arī bērni un 
vecāki, savā ziņā notiek manipu-
lācija ar visiem. tātad psihologu 
uzdevums ir panākt, lai viņi viens 
otram panāk pretī, un pastiprināt 
pozitīvo uzvedību,” atzīst I. Bite.

Psiholoģe atgādina, ka bērni ātri 
uztver, kā panākt savu, piemēram, 

ja tiek izraidīti no klases, kļūst brī-
vi. Pozitīvs risinājums – tiek no-
drošināts mācību turpinājums citā 
telpā bez skatītājiem. Ja psihologs 
secina, ka kaut kas problemātisks 
tiek darīts, jo klasē ir grūti kon-
centrēties – valda liels troksnis, 
pārāk spilgta gaisma u. tml., tad ir 
jānodrošina vide, kurā koncentrē-
ties ir viegli.

Visbiežāk sastopamās 
uzvedības funkcijas
Shēmas C punktā tiek meklēta 

atbilde uz jautājumu, kādas ir uz-
vedības pozitīvās un negatīvās se-
kas. Izvairīšanās: no uzdevumiem, 
aktivitātēm, uzmanības, nepatīka-
miem stimuliem. Ieguvumi: lietas, 
uzmanība, aktivitātes, sensorā sti-
mulācija.

Kā skaidro psiholoģe, melošana 
un zagšana ir visgrūtāk maināmā 
uzvedība. Šinī gadījumā darbojas 
princips – jo ātrāk ir kādas sekas, 
jo ātrāk var ietekmēt uzvedību. 
Efektīva metode – jāatdod ne tikai 
paņemtā nauda, bet arī sava.

„Maziem bērniem uzmanība ir 
liels ieguvums, jau lielākiem – tās 
var būt datorspēles u. tml. Viens 
no pastiprinātājiem, kurus var iz-
mantot skolotāji, piemēram, dar-
bā ar jaunākā vecuma bērniem, ir 
masāžas bumbiņa, ar kuru var ma-
sēt muguru, galvas masāžas birste, 
kas mazuļiem patīk. Par rātnu uz-
vedību bērni var krāt punktus vai 
tml. un, ja ir sakrāti 10 punkti, var 
iet un piecas minūtes pabūt viens 
telpā uzstādītajā teltī,” stāsta I. Bite. 
Viņa atklāj, ka šādas metodes tiek 
izmantotas Beļģijas un Nīderlan-
des speciālistu izveidotajā pro-
grammā 4–7 gadus veciem bēr-
niem ar uzvedības problēmām.

Uzvedības terapijas soļi
terapijas laikā bērnam ir jāmā-

ca jaunas prasmes, lai uzvedības 
problēmas vietā var izmantot kaut 
ko citu, piemēram, ja kļūst gar-
laicīgi, bērns paceļ roku un lūdz 

skolotājam dot viņam individuālu 
uzdevumu. Konferences dalībnie-
ki vaicā, vai bērns to vispār grib 
darīt. I. Bite atbild, ka uzdevums ir 
panākt, lai grib.

„Problēmas nav bērnos, bet 
procesā, kā mēģinām viņus mā-
cīt. Atbildība ir panākt, lai bērns 
gribētu mācīties. Protams, vieglāk 
ir ieteikt, lai reizi nedēļā aiziet uz 
smilšu terapiju, – būsim izlikušies, 
ka kaut ko darām, bet tiešām ko 
paveiksim, ja mācīsim izprast, ko 
pats var darīt, piemēram, prasīt 
sev uzdevumu zīmēt. Par to do-
dam žetonu; ja ko līdzīgu ir pavei-
cis trīs reizes, tad nopelna balvu,” 
iesaka psiholoģe.

Kad izskan iebilde, ka balvas 
var apnikt, I. Bite atzīst, ka tās ir 
jāmaina un var būt dažādas. Pozi-
tīvie pastiprinājumi var būt sociā-
li – uzslavas, uzmanība, aktivitāte, 
diplomi utt., taustāmi – žetoni, 
ēdiens, uzlīmes, rotaļlietas. Psiho-
loģe iesaka šos pastiprinātājus da-
žādot. Ne vienmēr prasībām ir jā-
būt skaitāmām un par tām jāvie-
nojas, piemēram, sakrās 10 uzlī-
mes un tad saņems balvu, bet vajag 
variēt, tā panākot pat labāku efek-
tu. „Būs motivācija darboties, ja 
nezina, kad saņems balvu. Klasē 
pozitīvie pastiprinātāji ir jāsaņem 
visiem. Vieni saņems uzslavu, ja 
spēs nosēdēt piecas minūtes mie-
rīgi, citi – ja ko vaicās,” stāsta I. Bite 
un piebilst, ka skolotāji saņem po-
zitīvu pastiprinātāju, ja saprot, ka 
kaut kas izdodas, ka tam, ko dara, 
ir jēga. „talantīgi bērni mācās, jo 
mācības padodas, un tas ir viņu 
pozitīvais pastiprinātājs. Arī skolo-
tājiem, kuriem ir „mācīšanās trau-
cējumi”, iespējams, vajag citus – 
ārējus pastiprinātājus, un tad psi-
hologs var būt cilvēks, kurš viņus 
pastiprina, izmantojot gan sociā-
lus, gan taustāmus pastiprinātājus. 
Reizēm pietiek ar konfekšu kārbu 
tikai tāpēc, ka ir piektdiena, vai at-
cerēšanos vārda un dzimšanas die-
nā. tas darbojas.” 

Uzvedības problēmas un to novēršana

   iLze BRinKmAneiK  Agresīviem 
bērniem ir 

jāmāca risināt 
sociālās problēmas, 
jo viņiem ir 
izteikta uzmanība 
pret agresīviem 
stimuliem. 



foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
Kā skaidro psiholoģe Ieva Bite, 
par bērnu ar uzvedības prob-
lēmām sāk runāt, sākot ar čet-
ru gadu vecumu, kad viņam ir 
jāsaņem palīdzība. Ja to nesa-
ņem – uzvedības problēmas ar-
vien pieaugs un turpināsies arī 
pieaugušam.

Ja bērna 
uzvedība 

ir vecumam 
nepiemērota, ir 
atšķirības no bērnu 
tipiskās attīstības, arī 
tad ir jāsāk domāt 
par iespējamajām 
problēmām.


Kad uzvedība 
neatbilst situācijai, 

mēs mēģinām to 
skaidrot – tādēļ, lai 
tas nenotiktu atkal, 
piemēram, kāds 
pieceļas un skaļi
kliedz. Iespējams, reiz 
tādā veidā viņš ir 
saņēmis pastiprinātu
uzmanību un arī šajā 
reizē to vēlas. Viss ir 
skaidrojams ar
pastiprinājumiem, ko 
cilvēks saņem.



FOTO: http://www.workingwithothers.org

Ja ir iemācījies būt slikts, tad darīs visu, lai tāds būtu. Agresīviem 
bērniem ir jāmāca risināt sociālās problēmas, jo viņiem ir izteikta 
uzmanība pret agresīviem stimuliem.
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Latvijas un Dānijas 
augstskolu lektors

Es esmu tik svarīgs skolotājs, 
tik svarīgs, ka nevaru atļauties to, 
ka kāds skolēns rīkotos atbilstīgi 
savai iedabai, kura man nepatīk. 
Es esmu tik svarīgs skolotājs, ka, 
ja kāds skolēns pasaka ko tādu, ko 
es negaidu, vai rīkojas tā, kā es ne-
biju gaidījis, es viņu sodu ar savu 
aizvainojumu un nosodījumu. 
Lai redz, cik tas ir svarīgi – mans 
aizvainojums un nosodījums par 
viņa nodarījumu. Jo es taču esmu 
ļoti svarīgs skolotājs!

Es nenovērtēju savus darba 
gadus skolā. Es tik ļoti to ne-
novērtēju, ka man nav žēl tērēt 
savu laiku aizvainojumam un 
nosodījumam. Es atteikšos no 
minūtes prieka, minūtes laimes, 
minūtes sajūsmas un labāk to at-
došu savam aizvainojumam un 
nosodījumam. Un man ir gluži 
vienalga, ka šīs minūtes kļūst par 
stundām, stundas – par dienām, 
dienas – par nedēļām, nedēļas – 
par mēnešiem, mēneši – par ga-
diem. Man nav žēl savas dzīves 
gadus pavadīt aizvainojumā un 
nosodījumā – jo es it nemaz ne-
novērtēju savu dzīvi.

Es esmu ļoti jūtīgs skolotājs. 
Es esmu tik ļoti jūtīgs, ka esmu 
spiests aizsargāt savu teritori-
ju un sodīt ar aizvainojumu un 
nosodījumu katru, kas to aizķer. 
Es piekāršu uz pieres sev plāksni 
„Uzmanību, nikns skolotājs!” – 
un lai tikai kāds pamēģina to 
neievērot! Es apjozīšu savu jū-
tīgumu ar augstiem mūriem, un 
man uzspļaut, ka caur tiem nav 
redzams, kas notiek ārā, toties 

mans jūtīgums būs drošībā.
Es uzpūtīšu no mušas ziloni. 

Es ņemšu šo pussprāgušo mušu, 
ko kāds ir pametis, un reaģēšu 
uz to ar savu aizvainojumu un 
nosodījumu. Skolēna dienas-
grāmatā es nerakstīšu par to, cik 
skaista pasaule, es uzrakstīšu, cik 
briesmīgi ar mani ir rīkojušies. 
Es neteikšu citiem skolotājiem, 
cik ļoti es viņus mīlu, labāk visu 
vakaru stāstīšu, cik ļoti stipri viņi 
mani ir aizvainojuši un cik spēcī-
gi es viņus nosodu. Man nāksies 
šo mušu elpināt un iedvest tai tik 
daudz sava gara spēka, lai tā kļū-
tu par ziloni – jo no mušas jau ir 
viegli atgaiņāties un pat neievērot 
to, bet ziloni gan visi pamanīs. 
tāpēc es katru mušu uzpūtīšu līdz 
ziloņa izmēriem – lai redz visi!

Es esmu tik ļoti nabags, ka ne-
varu atrast sevī ne pilītes augst-
sirdības – lai piedotu, ne pilītes 
pašironijas – lai pasmietos, ne 
pilītes dāsnuma – lai neievērotu, 
ne pilītes gudrības – lai nepie-
ķertos, ne pilītes mīlestības – lai 
pieņemtu. Man vienkārši nav šo 
pilīšu, jo esmu ļoti ierobežots un 
nabadzīgs.

Ilūzija – tā ir jauna realitāte. 
tā ir vajadzīga, lai aizbēgtu no 
dzīves cietsirdības un netaisnī-
bas savā, izdomātā pasaulē. Bet 
ar laiku šie izdomājumi pārvēr-
šas pārliecībā. It kā patiesībā tā 
arī būtu. taču reiz tomēr ilūzijas 
sāk brukt. Ļoti gribas vainot sko-
lu par to, ka tā ir tik netaisnīga 
un neatbilst manām gaidām. Un 
nepiepildījušās cerības ir tikai 
maza zaudējumu daļa. Kopā ar 
nerealizētajām gaidām aiziet arī 
laiks. Dažkārt pat veselas dzīves.

tas, kurš ir pilns dusmu un aiz-
vainojuma, tādu arī pievelk. tas, 
kurš ir piesūcies indes, savā vir-
zienā pievelk indes straumes no 
visiem skolas stūriem. Lai skolo-
tājs būtu laimīgs, viņam ar šo lai-
mi ir jāpiepildās. Pašam ir jākļūst 
par laimi, jo tikai laime var pie-
vilkt laimi, turpretim nelaimīgs 
prāts var atrast tikai nelaimes, pat 
tad, kad tās ir grūti atrast.

Skolotājs, kurš mokās, skolā 
atrod vien mocības. tas, kurš ne-
mitīgi atrodas nomāktā garastā-
voklī, visu redz tikai traģiskās un 
depresīvās krāsās, jau izvēlas to, 
kas viņam ir dvēseliski tuvs. Viņš 
izvēlas to, kas ir viņā. Pēc tam viņš 
visu savu iekšējo materiālu izmet 
uz āru un uzspiež skolēniem. Mēs 
skolā meklējam to, kas ir mūsos. 
Un pasaule ar visiem saviem no-
teikumiem un apstākļiem ir spo-
gulis, kurā mēs varam ieraudzīt 
sevi – no dažādiem rakursiem un 
dažādās formās.

Upurim komfortablāk ir ciest, 
dzīvot pagātnē, kad zāle bija za-
ļāka. Viņam patīk vainot katru 
stenderi par to, ka dzīve ir tik 
nelaimīga. Viņš bieži sevi vaino 

dzīves situācijās un pilnīgi no-
teikti nemīl sevi. Upuris nevar 
iziet no ierastajiem rāmjiem, jo 
ir tajos iekrampējies nāvīgā tvē-
rienā. Jo sevi žēlot ir ērtāk nekā 
ieraudzīt patiesību un izmainīt 
savu realitāti.

Skolā ir ļoti neizdevīgi ņemt 
par skolotāju upuri. Ar savu uzve-
dību viņš izsūc enerģiju no skolas 
un traucē darba procesam. Kā tas 
notiek? Nelaimīgi skolotāji pastā-
vīgi pievelk nelaimīgas situācijas. 
Viss sākas ar: „Piedodiet…!” Pro-
tams, katram mēdz gadīties kas 
nelāgs, taču upuri ir īpaši – viņi 
vienmēr kavēs, neizdarīs darbu 
līdz galam, sūdzēsies, īdēs. Viņi ir 
raduši novelt vainu uz apstākļiem 
vai citiem cilvēkiem. Viņiem vien-
mēr kāds ir vainīgs vai kaut kas 
gadās. Ieraudzīji savā skolā upuri? 
Pacenties no tā atbrīvoties – neko 
labu tavai skolai tas nesola. Lai 
arī cik viņš būtu talantīgs, lai cik 
mazu algu prasītu – labāk ir izdot 
vairāk naudas un samaksāt atbil-
dīgam darbiniekam nekā cerēt, ka 
upuris mainīsies.

Apvainot citus nozīmē neuz-
ņemties atbildību, arī naids atņem 
resursus. tās ir tik spēcīgas jūtas, 
ka tajā brīdī mēs nevaram domāt 
ne par ko citu. Apvainojies skolo-
tājs – kas var būt vēl briesmīgāks?! 
Cieš visi – skolēni, ģimene, privā-
tā dzīve, veselība, kolēģi. Pilnīgs 
pozitīvo resursu trūkums.

Slikti ir visu dzīvi nodzīvot 
tikai skolotāja maskā. Būt ģeniā-
lam aktierim un pēc tam beigt 
savu dzīvi pašnožēlas pilnā de-
presijā, jo šā augstākā līmeņa iz-
likšanās izrādās nepanesama. Būt 
pašam galvenajam un vienlaikus 
būt vienam, jo blakus nav nevie-
nas labas sirds un drauga pleca. 
Būt it kā garīgi bagātam un vien-
laikus cietējam. Būt pašam vare-
nākajam, bet – ne visvairāk mīlē-
tajam. Pavadīt gadus kaut kādās 
svarīgās lietās – un tā arī neie-
mācīties draudzēties, mīlēt, ticēt, 
uzticēties un būt ievainojamam. 
Nomirt, tā arī nesākot dzīvot.

Kāda jēga strādāt skolā, ja nav 
mērķa, ar ko iepriecināt skolē-
nus un sevi? Kāda jēga izveidot 
ģimeni, ja nav laika tiem, kurus 
savā ģimenē esam sasaukuši? Kad 
iekšā bango dusmu orkāns, kad 
rokas bezspēkā nolaižas, kad jū-
tamies pazuduši un nezinām, ko 
tālāk darīt, kad gribas visu pamest 
un aizbēgt, kad pārtraucam visas 
vienošanās un pieviļam cilvēkus, 
kad pārraujam visus sakarus un 
uzbrūkam citiem, mēs saprotam, 
ka patiesībā viss sākās daudz ag-
rāk – ne tagad.

Mēs saprotam, ka mums nav 
spēka ievērot visus noteikumus 
un pildīt vienošanās, un tā ne-
bija arī agrāk, jo nebijām tiem 
gatavi. Ne jau mēs pieņēmām, 
bet tas, kura masku mēs valkā-
jām. Nevarējām atteikties, jo ļoti 
ticējām, ka tas viss ir taisnība. 
Saprotam, ka nav spēka piedot 
un mīlēt tos cilvēkus, kuri ir no-
darījuši sāpes, bet turpinām spē-
lēt un tēlot, ka esam piedevuši 
un mīlam. Mēs nevaram atzīties 
neizdzīvotajās sāpēs, jo ticējām, 
ka mums viss izdosies ātri un 
viegli. Mēs saprotam, ka saviem 
tuvākajiem ne reizi neesam iz-
teikuši savu patieso viedokli, jo 
zinām, ka viņi no mums gaida 
ko citu. Ne no mums, bet no tā, 
kura masku mēs valkājam.

Skolotāji bieži mīl dāvināt, pa-
līdzēt, atsaukties, dot padomus. Ir 
tādi, kuriem ir plaša sirds – liela, 
skaista, atsaucīga, līdzjūtīga un 
jūtīga. Viņiem no visas sirds gri-
bas palīdzēt un atvieglot visas pa-

saules ciešanas, vismaz to cilvēku 
ciešanas, kurus viņi satiek skolā. 
tādiem atsaucīgiem cilvēkiem 
šķiet – ja iedosi lūdzējam to, ko 
viņš lūdz vai ko viņam tik ļoti va-
jag, šis cilvēks noteikti kļūs kaut 
nedaudz laimīgāks.

Un, lūk, tādi cilvēki, stundas 
neskaitot un savas vajadzības 
neievērojot, no visas sirds cen-
šas padarīt skolēnus laimīgākus. 
taču bieži vien pateicības vietā 
norisinās scenārijs, kas līdzinās 
pasakai par zelta zivtiņu. Cil-
vēks, kuram uzdāvinājām karieti 
vai māju, sagrib ko vairāk un ar-

vien vēl uzstājīgi paliek savā ne-
laimīgajā stāvoklī. Bet tagad jau 
pieprasa, lai viņam uzdāvinātu 
pili. tas notiek tikai tāpēc, ka 
patiesībā cilvēks nav gatavs pie-
ņemt, izmantot un valdīt pār to, 
kas viņam tiek uzdāvināts.

Jā, protams, būtu brīnišķīgi, 
ja jau pašā bērnībā vecāki mums 
iemācītu būt laimīgiem un labi 
izprast savu negatīvo stāvokļu ie-
meslus. to mums varētu iemācīt 
tikai vecāki, kuri paši ir laimīgi, 
taču lielākā daļa no mūsu vecā-
kiem tā arī nav iemācījušies šo 
galveno dzīves mākslu – dzīvot 
laimīgi saskaņā ar sevi un pasau-
li. Un tāpēc mums patstāvīgi ir 
nepieciešams mācīties, pārvarot 
jau bērnībā ieliktos uzstādījumus 
un programmas.

Dodot cilvēkam to, par ko 
viņš raizējas un kā trūkuma dēļ 
cieš, mēs atņemam viņam daļu 
no vērtīgajiem pārdzīvojumiem 
un satikšanos ar sevi. Šķiet gan, 
ka, atvieglinot viņa smago nastu, 
mēs (pēc idejas) padarām viņu 
laimīgāku, taču galarezultātā ko-
pējā pasaules kartē sanāk, ka tas, 
ko kāds kādam iedeva neīstajā 
laikā, iedeva bez prasīšanas, bez 
sabalansētas apmaiņas, ir atņē-
mis šim cilvēkam viņa vērtīgos 
pārdzīvojumus un iespēju mācī-
ties. Atceros, mans draugs kādas 
Rīgas skolas direktors reiz teica: 
„Vislabākais veids, kā viņam pa-
līdzēt, ir nepalīdzēt.”

Skolotājs, kurš dod otram līdz-
jūtības dēļ – lai atvieglotu cieša-
nas skolēnam, padarītu viņu lai-
mīgāku –, patiesībā neredz un 
nesaprot viņa pašreizējā stāvokļa 
vērtību un tādā veidā pats rada 
sev nepieciešamību izdzīvot tādu 
pašu stāvokli, lai izprastu tā vērtī-
bu un pārstātu atvieglot tādus 
stāvokļus skolēniem. Es to saucu 
par līdzcietības vai nepareizas 
līdzcietības slazdu. tādējādi ne-
pareiza dāvināšana mīlestības un 
pateicības vietā rada ko gluži pre-
tēju cilvēkā – dāvina izjūtu, ka 
viņš pats nespēj tikt galā ar savu 
dzīvi. Dāvinātājam rodas aizvai-
nojuma izjūta attiecībā pret ap-
kārtējiem. Aizvainojuma izjūta 
rodas, lai uz kādu laiku pārtrauk-
tu nepareizās dāvināšanas plūs-
mu (mīlestības, enerģijas, sirds), 
jo pats cilvēks visu dara, labas 
sirds vadīts, taču neredz savas rī-
cības sekas. 
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Skolā ir ļoti 
neizdevīgi ņemt 

par skolotāju upuri. 
Ar savu uzvedību 
viņš izsūc enerģiju 
no skolas un traucē 
darba procesam. Kā 
tas notiek? Nelaimīgi 
skolotāji pastāvīgi 
pievelk nelaimīgas 
situācijas. Viss sākas 
ar: „Piedodiet…!”



par svarīgumu, 
aizvainojumu un palīdzēšanu

   KASPARS BiKšeiK

atbalsts skolotājam

Būt pašam 
galvenajam 

un vienlaikus būt 
vienam, jo blakus 
nav nevienas labas 
sirds un drauga 
pleca.



Kāda jēga 
strādāt skolā, 

ja nav mērķa ar to 
iepriecināt skolēnus 
un sevi? Kāda jēga 
izveidot ģimeni, ja 
nav laika tiem, kurus 
savā ģimenē esam 
sasaukuši?



Apvainojies 
skolotājs – 

kas var būt vēl 
briesmīgāks?! 
Cieš visi – skolēni, 
ģimene, privātā 
dzīve, veselība, 
kolēģi. Pilnīgs 
pozitīvo resursu 
trūkums.
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Valkas J. Cimzes 
ģimnāzijas direktores 
vietniece ārpusskolas jomā

Šā gada jūlijā Valkas J. Cim-
zes ģimnāzijai tika atjaunots tās 
pirmskara laika nosaukums. tas ir 
ļoti godājami un cildeni, ka skola 
ir atguvusi to un saucas tā cilvēka 
vārdā, kurš Valkā cauri laikiem tiek 
godāts kā ikdienā, tā svētkos.

Kas būtu mēs bez J. Cimzes
Kas būtu mēs bez Jāņa Cimzes?
Nav viņa devums izsmeļams,
Par skolotāju skolotāju dēvēts.
Kas būtu mēs bez Jāņa Cimzes?
Ij Dziesmu rotas krājums, Dzies-

mu svētku sākums –
Ir mūsu zelts, kas mūžam neiz-

sīks.
Kas būtu mēs bez Jāņa Cimzes?
Nav viņa devums izsmeļams.
Dzejnieces un tulkotājas Zanes 

Brūveres-Kvēpas brīnišķīgais trio-
lets ir veltījums J. Cimzem – latvie-
šu un igauņu skolotāju skolotājam, 
pirmajam latviešu tautasdziesmu 
melodiju krājējam un apdarinā-
tājam, komponistam un latviešu 
kora mūzikas pamatlicējam. Dze-
jolis tika skandēts ģimnāzijas valsts 
svētku pasākumā „Ceļš uz mājām”.

Bet kāds ir valsts svētku laiks 
Valkā un – pavisam konkrēti – Val-
kas J. Cimzes ģimnāzijā?

11. novembrī Valkā tika pacelts 
Latvijas valsts lielformāta karogs, 
tas atrodas Lugažu laukumā pilsē-
tas centrā. Svētku pasākumā lieliski 
sevi pārstāvēja ģimnāzijas jauktais 

koris (diriģente Inese Niklaviča), 
izpildot Mārtiņa Brauna un Rai-
monda tigula dziesmas. Skolas 
saime no svecītēm bija izveidojusi 
gaismas ceļu, simboliski savienojot 
abas skolas ēkas, ko iepriekš dēvē-
ja par Valkas ģimnāziju un Valkas 
pamatskolu un kas tagad ir viena 
skola, kura veido un kopj kopīgas 
tradīcijas, balstītas vairākumam 
pieņemamās, ilgtspējīgās vērtībās.

Gatavojoties valsts svētku ne-
dēļai, vēstures skolotāja Ira Silāja 
izveidoja bagātīgā faktu materiālā 
balstītu prezentāciju par J. Cimzi. 
Prezentācija tika demonstrēta kla-
šu audzināšanas stundās 17. no-
vembrī.

Daudzu gadu garumā ģimnā-
zija ir viena no desmit Vidzemes 
skolām Cēsu pulka Skolnieku rotas 
piemiņas karoga glabātājām. Arī 
šogad patriotisko radošo darbu 
konkursā „Mīlestības vārdi manai 
dzimtajai pusei”, ko rīko Draudzīgā 
aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, 
piedalījās visi skolas 5.–9. klašu 
skolēni. Lūk, ieskatam nelieli frag-
mentiņi no skolēnu darbiem.
„Es vienmēr esmu gribējusi 

parunāt ar tevi vienatnē, Latvija. 
tu vienmēr būsi sakopta un skais-
ta, es apsolu!”
„Paldies es saku Latvijai
Par labiem cilvēkiem,
Par augstiem Rīgas torņiem,
Par laukiem, pilsētām.”
„Ik rītu pa zināmo ceļu dodos 

uz skolu, vēroju, kā lapas nomaina 
pirmais trauslais, baltais sniegs, kā 
ūdens izlaužas brīvībā no aukstā, 
ciešā ledus tvēriena un kā no miru-
šajiem kokiem izsprāgst pumpuri, 

atgriežot tajos dzīvību.” (Agnija, 
8.c klase)
„Pilsēta, ietīta saltā, bet sau-

dzējošā sagšā, ļaujas ziemas mie-
ram. Kārtējo reizi tā ir izsoļojusi 
cauri sen zināmajam ciklam, vien-
alga saglabājot savu vienreizību, 
pat unikalitāti.” (Ainis, 9.a klase)
„Manā Vidzemē upes, meži, 

ezeri, pļavas, dzīvnieku balsis un 
putnu jautrā čivināšana ir īpaša. 
tāda bagātība pieder tikai Latvijai.” 
(Elza, 7.b klase)
„Man atliek tikai cerēt, ka arī 

tu ieraudzīsi ko vairāk par vārdu 
„Valka”, jo mūsu pilsēta iemieso 
Latvijas prātu, sirdi un dvēseli.” 
(Sanda Līva, 8.a klase)

Savukārt vidusskolēni piedalī-
jās skolas literāro darbu konkur-
sā, kam par vadmotīvu tika ņemti 
novadnieka ģenerāļa Pētera Ra-
dziņa vārdi „tēvijas mīlestība ir 
vislielākā…”. Latviešu valodas un 
literatūras skolotājām Rutai Kri-
viņai, A. Lozdai, Inesei Varesai 
bija jāizlemj, kuri darbi šoreiz 
ir veiksmīgākie un kuru darbu 
autori saņem ģenerāļa Radziņa 
radinieču Dzintras Celmiņas un 
teiksmas Slaidiņas dāvātās pie-
miņas medaļas.
„Es kā maza zīle iesakņo-

jos zem stiprajiem un kuplajiem 
ozola zariem. tie mani sargā no 
ārējiem draudiem un ļauj augt lie-
lam un stipram. Latvija ir kā mans 
ozols, bet es – tās zīle.” (Ginters, 
12.b klase)
„Lai arī cik liela būtu mīlestī-

ba un patriotisms, svarīgākais un 
nenovērtējamākais ir kopdarbs, 
un tas ir nopelns, par ko mūsu 

vecvectēviem vajadzēja saņemt 
ordeņus. Ja viņiem tie nav pie-
sprausti pie goda svārkiem, tad 
steidzieties to izdarīt jūs katrs.” 
(Una, 10.a klase)

Brīnišķīga ir tradīcija valsts 
svētkos Ausekļa ielas ēkā aicināt 
ciemos Valkas novadā zināmus 
kultūras, izglītības, sporta un sa-
biedriskos darbiniekus. Katrā kla-
sē ciemojas cits viesis, minēsim 
tikai dažus, kuri šogad bija skolā: 
basketbola kluba „Valka / Valga” 
basketbolisti, Riodežaneiro olim-
pisko spēļu brīvprātīgais, Valmie-
ras Drāmas teātra aktieris, ģim-
nāzijas teātra studijas „Griesti” 
vadītājs oskars Morozovs, Jaun-
sardzes instruktors Reinis Šalders, 
Valkas kultūras nama direktors 
Māris Žigats.

Valsts svētku pasākums ir pir-
mais no iecerētajiem trim ciklā 
„Ceļš uz mājām”, kas noslēgsies 

ar valsts svētkiem 2018. gadā, kad 
godināsim 21. gadsimta varoņus, 
savukārt nākamgad pieminēsim 
tos valcēniešus un ar Valku sais-
tītos cilvēkus, kuri ir ietekmējuši 
sabiedrisko domu 20. gadsimtā.

Šogad goda zīmi „Sudraba 
poga” skolas direktore Lilita Kreic-
berga pasniedza skolas absolven-
tam, Latvijas Universitātes Dato-
rikas fakultātes 1. kursa studentam 
Gunāram Sīkam par augstākajiem 
sasniegumiem eksāmenos.

Jau 26. novembrī uz Rīgu do-
sies ģimnāzisti – stāstnieku kon-
kursa „teci, teci, valodiņa” dalīb-
nieki: Vendija Kalniņa (6.b klase), 
Miks Pētersons (7.a klase), Linda 
Zirne (7.c klase), toms Popdja-
kuniks (9.c klase). Par skolēnu 
sagatavošanu paldies latviešu va-
lodas un literatūras skolotājām 
Gunitai Gindrai, I. Varesai, Aigai 
Dālbergai! 

svētki14

pasākumu cikls „Ceļš uz mājām” 
valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā

   AndRigA LOzdAiK

foto: Aksana Markoviča

Valkas J. Cimzes ģimnāzijas jauktais koris.
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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 piecas 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!).
25. novembris: plkst. 10.00 audzināšanas kursa modulis 
„Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas”, klātiene un 
vebinārs.*

28. novembris: Jelgavas PII „Kamolītis” – „Izglītojamo 
uzvedība”.

2. decembris: plkst. 10.00 Rīgas 53. vidusskolas pedagogiem 
audzināšanas kursa modulis „Izglītojamo uzvedība, tās 
korekcijas iespējas” vebinārā (ir iespēja pievienoties arī citiem 
klausītājiem neatkarīgi no atrašanās vietas).

6. decembris: plkst. 15.00 kurss „Izglītojamo uzvedība”.*

9. decembris: plkst. 10.00 audzināšanas kursa modulis 
„Audzināšanas darbs ar pusaudžiem, mobings izglītības iestādē” 
(apvienojumā ar vebināra translāciju neklātienes dalībniekiem).*

Sīkākas ziņas: tālr. 27583454, 
e-pasts kanceleja@pedagogs.lv
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vajadzīgās grāmatas atnāk īstajā brīdī
Sapratu, ka ar mani dažkārt 

notiek līdzīgi, kā nesenā sarunā 
atklāja skolotāja Daiga Zirnīte, – 
grāmatas atnāk īstajā brīdī, lai 
rastu atbildi uz kādu jautājumu. 
Ceru, ka šīs abas var kļūt noderī-
gas sarunu biedres arī vēl kādam.

tā kā audzinu sešpadsmitga-
dīgu dēlu, atkal kādu jaunu at-
klāsmi atradu Džeimsa Dobsona 
(James Dobson) grāmatā „Zēnu 
audzināšana: praktiski padomi 
un iedrošinājums tiem, kuri 
audzina jauno vīriešu paaudzi”, 
kas izdota 2003. gadā izdevniecī-
bā „Atklāsme”. Grāmatas autors 
ir amerikāņu psiholoģijas dok-
tors, kas ir pētījis bērnu attīstības 
jautājumus.

„Vecākiem, kur ģimenē ir 
viens vai vairāki dēli, svarīgākais 
uzdevums, iespējams, ir vienkārši 
nosargāt viņu dzīvību bērnībā un 
pusaudža gados.” Dž. Dobsons ar 
daudziem piemēriem ilustrē zēnu 
tieksmi bez iemesla riskēt ar savu 
dzīvību un veselību. Vēl: „Viņam 
patīk sviest akmeņus, spēlēties 
ar uguni un sasist stiklu. tāpat 
viņam prieku sagādā brāļu un 
māsu, mammas, skolotāju un citu 
bērnu kaitināšana. Kad zēns kļūst 
vecāks, viņu piesaista viss, kas ir 
bīstams, – skrituļdēļi, motocikli, 
kalnu divriteņi, kāpšana klintīs un 
planēšana. Sasniedzot sešpadsmit 
gadu vecumu, viņš kopā ar drau-
giem sāk joņot pa pilsētu kā kami-
kadzes pilots. taisni vai brīnums, 
ka viņi paliek dzīvi. Protams, ne 
visi zēni ir tādi, bet lielākā daļa 
gan…

Kas liek zēniem tā rīkoties? 
Kāds iekšējs spēks dzen viņus 
dzīvot uz briesmu robežas? to 
nosaka zēnu nervu sistēma un 
hormoni, kas stimulē attiecīgu 
agresīvu uzvedību. Nezinot neko 
par iekšējiem spēkiem, jūs nespē-
siet saprast neviena vecuma vī-
rieti, pat ne sevi vai jūsu nākamo 
dzīvesbiedru…”

Pieredzējušais psihologs pa-
mato, kā un kāpēc atšķiras zēni 
un meitenes, kāpēc viņi uz pa-
sauli raugās no pretējiem poliem. 
Dž. Dobsons atklāj arī daudz ne-
gatīvu tendenču sabiedrībā un 
audzināšanā, kas ir veicinājušas 
to, ka aug jaunā vīriešu paaudze, 
kurai nav skaidrs, ko nozīmē būt 
vīrietim.

Autoraprāt, jauna, bet muļķīga 

ideja radās 20. gadsimta 70. ga-
dos, kad neliela feministu grupa 
sāka apgalvot, ka abi dzimumi ir 
identiski un vienīgā atšķirība ir 
reproduktīvajos orgānos. Kā at-
zīst Dž. Dobsons, tā bija radikāla 
koncepcija, kurai trūka jebkāda 
zinātniska pamatojuma, taču sāk-
tā kampaņa ietekmēja visu kul-
tūru un parādījās jauns jēdziens 
„dzimumu vienādošana”.

Psihologs pamato, piemēram, 
kā hormons testosterons orga-
nismā atbild par vīrišķību u. tml. 
„Šīs spēcīgās vielas – ne tikai tes-
tosterons, bet sievietēm arī estro-
gēns – vainojamas vismaz dažās 
dīvainās uzvedības izpausmēs, 
kas vecākus dzen izmisumā. Pro-
cesi, kas uzliesmo bērnos, agrāk 
vai vēlāk izdzisīs. tādēļ iesaku 
nespriest pārāk ātri, kāds būs jūsu 
bērns. tāpat es uzskatu, ka vecā-
kiem vajag vienīgi palīdzēt „tikt 
tam pāri”, nevis censties izlabot 
visu, kas viņus kaitina…”

Interesants šķita arī Dž. Dob-
sona apgalvojums, ka hormoni 
ne tikai nosaka cilvēka tieksmi 
pēc varas, bet arī ietekmē sav-
starpējās attiecības: vīriešus in-
teresē sacensība un jebkurā spēlē 
galvenais ir uzvarēt, bet sievietes 
daudz vairāk interesē savstarpē-
jās attiecības nekā uzvara.

Psihologs norāda, ka mēģinā-
jumi zēnus pārprogrammēt, lai 
samazinātu viņu agresivitāti, vēl-
mi konkurēt un lai padarītu viņus 
jūtīgākus, ir pretrunā vīrieša da-
bai un negūs panākumus.

„Cik neizsakāmi radoši no 
Dieva puses bija abos dzimumos 
ielikt katram savas raksturīgākās 
īpašības, lai tā viņi līdzsvarotu 
viens otru.”

Patlaban aktīvi tiek diskutēts, 
ar cik gadiem sēdināt bērnus sko-
las solā; Dž. Dobsons, izvērtējot 
uzmanības deficīta un hiperakti-
vitātes sindroma gadījumus, se-
cina, ka dažiem zēniem, kuriem 
to piedēvē, šo traucējumu nemaz 
nav: „Visdrīzāk šos simptomus ir 
izraisījis tas, ka viņi tikuši izrauti 
no drošās mājas vides un ielikti 
strukturētā mācību vidē, pirms 
tie bijuši tam gatavi. Viņi vēl nav 
sasnieguši attiecīgu attīstības fāzi 
un nespēj pieņemt tur izvirzītās 
prasības. Ja mēs ļautu šiem ne-
nobriedušajiem zēniem vienu vai 
divus gadus ilgāk palikt mājās, 
manuprāt, saruktu dīdīgo un tra-
mīgo zēnu skaits.”

Autors atgādina arī psiho-
loga Maikla tomsona (Michael 
Thompson) atziņas grāmatā „Kai-
na audzināšana: zēnu emociju 
aizsargāšana” un bažas par to, kas 
skolā notiek ar pavisam maziem 
zēniem: „Šodien arvien jaunā-
kā vecumā bērni nonāk formālā 
mācīšanās vidē, un zēniem tas 
sagādā lielas grūtības. Sešu gadu 
vecumā attīstības ziņā viņi ir se-
šus mēnešus aiz meitenēm, un šī 
iemesla dēļ daudziem zēniem ir 
grūti mierīgi nosēdēt un darbo-
ties ar zīmuli un papīru, un tikt 
galā ar sociālajām grūtībām, kā-

dās viņi pēkšņi ir nonākuši. Pā-
rāk daudziem vienkārši ir slikts 
sākums, un viņi sāk justies „stul-
bi” un nepilnvērtīgi.”

Autors vairākas nodaļas ir 
veltījis tēva un mātes lomai zēnu 
audzināšanā. Viņš uzsver, ka vis-
vairāk no tēva neieinteresētības 
cieš zēni, lielākās bažas rada vī-
rišķīga parauga un padomdevēja 
trūkums, kas rada emocionālas 
un uzvedības problēmas. Autors 
raksta, ka sociologs Pīters Karls 
(Peter Karl) uzskata – 80 % sava 
laika zēni pavada kopā ar sievie-
tēm, bet pieaugot nezina, kā ir 
jāizturas vīrietim. tas tiešā veidā 
ietekmē attiecības starp abiem 
dzimumiem. Vīrieši kļūst bezpa-
līdzīgi un arvien vairāk līdzinās 
lieliem bērniem, secina pētnieks.

„Es nenoniecinu meitu va-
jadzību pēc tēta – es to pilnībā 
atzīstu, bet zēni emocionāli ir 
veidoti tā, lai būtu atkarīgi no 
tēva. taču vēl nesen šo faktu ne-
saprata,” uzsver Dž. Dobsons un 
atgādina, ka „bērni var neatcerē-
ties, ko jūs sakāt, bet parasti viņus 
uz visu mūžu ietekmē tas, kā jūs 
rīkojaties”.

Autors raksta arī par pētīju-
miem, kas liecina – ja zēniem nav 
bijušas tuvas attiecības ar māti, 
tad ir lielāks risks saslimt ar ko-
ronāro artēriju slimībām, hiper-
toniju, divpadsmitpirkstu zarnu 
čūlu un alkoholismu.

Dž. Dobsons izceļ īpašību, kas 
ir raksturīga ne tikai zēniem, bet 
arī vīriešiem, – viņi lielākoties 
neklausās, viņiem piemīt pār-
steidzoša spēja ignorēt visu, kas 
viņus neinteresē.

Grāmatas autors runā arī par 
seksualitāti, par homoseksuali-
tātes izcelsmi, par kultūru, kas 
pamudina zēnus un meitenes 
domāt homoseksuāli (tV pār-
raides, filmas utt.), plaši apraksta 
situācijas ASV izglītības sistēmā, 
kas, viņaprāt, ir ļoti nedraudzīga 
un pat diskriminējoša zēniem: 
„Piemēram, „Nacionālā zināt-
nes biedrība” izstrādāja 9 miljo-
nu dolāru vērtu programmu, lai 
meitenes ieinteresētu eksaktajās 
zinībās. Diemžēl nekas līdzīgs 
nav izstrādāts, lai palīdzētu zē-
niem „tikt līdzi” lasīšanas un 
rakstīšanas iemaņu apgūšanā.” 
Autors atgādina, ka britu skolas – 
pretēji amerikāņu valsts izglītī-
bai – gadsimta mijā konstatēja, 
ka zēni akadēmiski atpaliek no 
meitenēm, tādēļ izstrādāja pa-
matskolu programmu, kas palīdz 
zēniem tikt līdzi meitenēm, eks-
perimentē ar zēnu klasēm valsts 
kopapmācības skolās. Viņš citē 
Hārvarda Universitātes psiholo-
ga un rakstnieka Viljama S. Po-
loka (William S. Pollack) teikto: 
„Meitenēm mācīšanās rūp vai-
rāk. Viņas tiek ar to galā. Zēni ne. 
Zēni tiek mācīti tiem nepiemē-
rotā tempā. Viņi tiek mācīti tādā 
veidā, kas liek tiem justies nepiln-
vērtīgiem, bet, ja viņi uzdrošinās 
kaut ko teikt, tad viņiem ir jāiet 
pie direktora.”

Grāmata rada daudz vielas 
pārdomām, arī par to, kā vecāki 
var turēties pretī pasaulei, kas ir 
kļuvusi pārāk seksuāla un var-
darbīga. Viens no Dž. Dobsona 
padomiem, kam varu tikai pie-
krist, ir kopīgas ģimenes vakari-
ņas, sarunas, jokošanās, spēles. 
Aizdomāties lika arī kāda tēva 
jautājums saviem pieaugušajiem 
dēliem – ko viņi atceras no bēr-
nības – un atbilde – visvairāk viņi 
atceras brīžus, kad tētis nometās 
uz grīdas un cīkstējās ar viņiem. 
„tāds ir bērnu domāšanas veids. 
It īpaši tā domā zēni. Visnozīmī-
gākās aktivitātes ģimenē bieži ir 
vienkārša saskarsme, kas veido 
noturīgu paaudžu saiti.”

Autors atklāj, viņaprāt, gal-
venās īpašības, kas liecina par 
nobriedušu vīrišķību, viena no 
tām ir atbildība, taču „daži vīrieši 
strādā atbildīgā darbā, bet ir ne-
nobrieduši. Viņu vēlmei strādāt 
ir jābūt apvienotai ar nodošanos 
kādam mērķim – kaut kam lielā-
kam nekā tikai darīt darbu sevis 
labā. Šīs divas iezīmes – spēja dzī-
vot atbildīgi un sūtības apziņa – 
palīdz zēniem pārvarēt viņu ego-
ismu un sākt raudzīties uz sevi kā 
vīru. Vecāku mērķis, mācot bēr-
niem strādāt, ir ļaut viņiem sajust 
reālās pasaules garšu”.

otra grāmata, kuru ieraudzī-
ju savā grāmatu plauktā, ir jau 
2000. gadā apgādā „Jumava” izdo-
tie „Sekmīgas mācīšanās noslē-
pumi”, kuru autore ir psihiatrijas 
doktore Silvija Rimma. Priekš-
vārdā viņa raksta, manuprāt, 
pašu būtiskāko: „Nerealizēšanās 
sindroms kļūst par epidēmiju. 
tas skar katru klasi un daudzas 
ģimenes. tikai ar vecāku un sko-
lotāju palīdzību var sākt risināt 
problēmu, kas grauj ģimenes dzī-
vi, mazina mācīšanās efektivitāti 
un atņem bērniem motivāciju un 
paškontroles izjūtu.

Grāmata ir domāta vecākiem, 
kuri spēj novērtēt sava bērna sa-
sniegumus, un skolotājiem, kuri 
centīsies motivēt visus skolēnus. 
Mans mērķis ir palīdzēt vecākiem 
un skolotājiem darbā ar bērniem 
un pusaudžiem, kas ļoti vēlas gūt 
atzinību un kļūt par ievērojamām 
personībām, taču nav iemācīju-
šies, ka ceļš uz panākumiem un 
paškontroli mācībās prasa aiz-
rautību un neatlaidību.”

Mani ieinteresēja nodaļa, kā-
pēc spējīgi bērni saņem sliktas 

atzīmes, protams, arī nākamā 
nodaļa – ko var iesākt lietas labā, 
ko var darīt vecāki un ko – skolo-
tāji. Grāmatā ir daudz reālu no-
tikumu aprakstu un piemēru no 
autores (psiholoģes konsultan-
tes) darbā pieredzētā, kā arī me-
todes, kas palīdz noteikt patiesos 
bērna nerealizēšanās iemeslus, 
ļauj izprast bērna uzvedību, tās 
motīvus un var dot iespēju bēr-
nam palīdzēt, radot viņā interesi 
par mācībām. Katrā aprakstītajā 
situācijā ir norāde vecākiem un 
padoms skolotājiem, tā ka grā-
matu būtu vēlams izlasīt gan vie-
niem, gan otriem.

Piemēram, atšķīrās lappu-
se – un izlasīju rindkopu: „Ja 
pārbaudījumi un atzīmes skolē-
niem joprojām šķiet neloģiskas, 
sekmīgie skolēni, zaudējot saik-
ni starp darbu un rezultātu, var 
viegli nonākt līdz nerealizēšanās 
modelim. Nerealizējušies sko-
lēni, kas sākumā centās novērst 
savas problēmas, tagad padodas 
un rod attaisnojumu ierastajam 
slinkumam.”

Vēl kāda: „Es lietoju terminu 
atsaukšanās runa, lai raksturotu 
pieaugušo sarunu par bērniem, 
viņiem klātesot. Vecāki bieži runā 
par saviem bērniem, it kā viņi ne-
maz neklausītos, nerūpējoties par 
šīs sarunas ietekmi uz viņiem, bet 
varat būt droši, ka, dzirdot jūs ru-
nājam par viņiem, bērni ieklausī-
sies un pievērsīs uzmanību [..] 
traumējošākā atsaukšanās runa 
ir negatīvs bērna raksturojums, 
un tas ir bieži sastopams daudzās 
ģimenēs. Šie negatīvie komentāri 
pārliecina bērnus par to, ka viņi 
nevar kontrolēt savas negatīvās 
īpašības vai uzvedību [..] Vecā-
kiem ne vien pašiem jābūt reali-
zējušiem savas spējas, bet viņiem 
ir jādalās ar bērniem savos reālis-
tiskajos un pozitīvajos uzskatos 
par panākumiem.” 

   iLze BRinKmAneiK „Sešu gadu 
vecumā 

attīstības ziņā viņi 
ir sešus mēnešus 
aiz meitenēm, 
un šī iemesla dēļ 
daudziem zēniem ir 
grūti mierīgi nosēdēt 
un darboties ar 
zīmuli un papīru, 
un tikt galā ar 
sociālajām grūtībām, 
kādās viņi pēkšņi 
ir nonākuši. Pārāk 
daudziem vienkārši ir 
slikts sākums, un viņi 
sāk justies „stulbi” un 
nepilnvērtīgi.”




