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Murjāņu Sporta ģimnāzijā 
godināti 2016. gada sporta laureāti

Turpinājums 3. lpp. 

ES Tiesas tiesnesis jurists un 
politologs Egils Levits aicina 
izprast demokrātijas jaunos 
apdraudējumus, lai tauta 
spētu nosargāt savu valsti – 
Latviju.
                                                  Lasiet 11. lpp. 

Diskusijā tika meklētas atbildes, 
kāpēc dzimtās valodas saturs
apjoma ziņā pēdējos gados 
ir palielinājies, bet skolēnu 
valodas kompetence – 
pazeminājusies.
                                          Lasiet 6.–7. lpp.  FO
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FOTO: Gita Satovska
MSĢ vieglatlētikas nodaļas laureāti un treneri labāko audzēkņu godināšanas pasākumā 9. martā. Lielu paldies skolas saime saka MSĢ absolventam Kristapam Birzu-
lim, kurš laureātiem dāvināja īpašas, no koka darinātas balvas.

MSĢ preses pārstāve

Arī šogad Murjāņu Sporta ģim-
nāzija (MSĢ) sumināja savus labā-
kos audzēkņus sportā un pateicās 
par darbu treneriem. Lielu paldies 
skolas saime saka MSĢ absolven-
tam Kristapam Birzulim, kurš lau-
reātiem dāvināja īpašas, no koka 
darinātas balvas.

Nominantu godināšanas pasā-
kumā 9.  martā ar īpašu lepnumu 

tika sumināts pasaules čempions 
kamaniņu sportā junioriem Kris-
ters Aparjods, kurš šo titulu izcīnī-
ja Starptautiskās Kamaniņu sporta 
federācijas (FIL) 32. pasaules čem-
pionātā, kas šogad, februāra sāku-
mā, risinājās Siguldas bobsleja un 
kamaniņu sporta trasē. 2016. gada 
Pasaules čempionātā junioriem 
Kristers izcīnīja sudraba godalgu, 
savukārt Eiropas čempionā spor-
tists ieguva bronzas medaļu.

MSĢ labākā kamaniņu braucēja 
2016. gadā bija Kendija Aparjode, 

kura Eiropas čempionātā izcīnīja 
5.  vietu; otra labākā  – Anda Upī-
te  – 2.  ziemas jaunatnes olimpis-
kajās spēlēs, kas risinājās Lilleham-
merē, komandu stafetē izcīnīja 
5. vietu. Par audzēkņu sagatavoša-
nu paldies sakām treneriem Aivai 
Aparjodei, Aivaram Kalniņam, 
Jānim Ozoliņam, Zintim Šaicā-
nam un Mārtiņam Rubenim.

Volejbola nodaļā ar augstiem 
sasniegumiem sportā var lepo-
ties Kristaps Šmits, kurš Latvijas 
komandas sastāvā izcīnīja Pasau-

les čempionāta bronzas godalgu 
U-19, bet Eiropas čempionātā ie-
guva 4.  vietu U-20  grupā. Kopā 
ar Kristapu Eiropas čempionā-
tā 4.  vietu U-20  grupā izcīnīja 
arī Atvars Ozoliņš, kurš Baltijas 
kausā U-19  grupā kāpa uz goda 
pjedestāla augstākā pakāpiena. 
Paula Nikola Ņečiporuka Eiropas 
čempionātā pludmales volejbolā 
U-19 grupā izcīnīja augsto 5. vietu, 
savukārt Īvaise Zaķe, Anita Grau-
diņa un Krista Elīza Sakne Latvi-
jas olimpiādē palika nepārspētas 

klasiskajā volejbolā. Par audzēk-
ņu panākumiem paldies sakām 
treneriem Laurim Iecelniekam, 
Raimondam Vildem, Ilmāram 
Pūliņam un Ingai Ikauniecei.

Sporta karalienes vieglatlētikas 
nodaļā suminām šķēpmetēju Laini 
Donāni, kas Baltijas meistarsacīk-
stēs U-20  grupā izcīnīja 1.  vietu. 
Šķēpmetējs Artis Čakšs ir izcīnī-
jis 1.  vietu Eiropas bērnu vieglat-
lētikas spēlēs. Paldies trenerim 
Andrejam Vaivadam!

         MĒRIJA ANSVIESULEIK

   www.izglitiba-kultura.lv  
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AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBĀ

LAIKRAKSTA 
„IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA” 

16. MARTA ELEKTRONISKAJĀ 
ŽURNĀLĀ „VECĀKIEM”

IEKŠIŅA UN ĀRIŅA JEB KAS IR LABA GRĀMATA
Pirms novērtē grāmatu kā nederīgu, izlasi vismaz 20 lappušu 
(pieaugušo grāmatām – vismaz 50). Ikvienam ir nepieciešams 
laiks, lai ielasītos, lai uzsūktu sevī autora ritmu, izteiksmi 
un noskaņu.

KĀ IEINTERESĒT BĒRNU PAR GRĀMATU LASĪŠANU
Viens no galvenajiem vecāku uzdevumiem ir radīt bērnā interesi 
par lasīšanu, tāpēc būtisks priekšnosacījums ir tas, lai mājās 
būtu dažādas bērna vecumposmam atbilstīgas grāmatas.

PIEKLĀJĪBA UN PATEICĪBA: vai to drīkst pieprasīt no bērna?
Pieklājība un pateicība nav viens un tas pats. Var uzvesties formāli 
pieklājīgi, bet nebūt pateicīgs savā dvēselē. Var būt patiesi pateicīgs 
un neprast izteikt pateicību pieklājīgi. Ne pateicība, ne pieklājība 
nav iedzimta.

REDAKTORES SLEJA

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra” 
galvenā redaktore

FOTO: no personiskā arhīva

Arhīva dokumentus varēs fotografēt zinātniskiem un personiskiem mērķiem

Atjaunots Svētes pamatskolas vecais korpuss

Izstrādāts neformālās izglītības rīks „8KEYCOM”

Lai atvieglotu un vienkāršotu Latvijas Nacionālajā arhī-
vā  (LNA) uzkrāto publisko dokumentu izmantošanu, turpmāk 
fiziskām personām tiek atļauts veikt tajā pieejamo publisko do-
kumentu fotografēšanu zinātniskiem un personiskiem mērķiem.

Ministru kabineta noteikumos „Grozījumi Ministru kabineta 
2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 747 „Latvijas Nacionālā 
arhīva darbības noteikumi”” ir noteikts, ka turpmāk fiziska perso-
na arhīva lasītavā varēs fotografēt publiskos dokumentus, kuriem 
nav pieejamības ierobežojumu un kuru reproducēšanu neierobe-
žo autortiesības, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības pra-
sības. Fiziska persona iegūto dokumentu atvasinājumus ir tiesīga 
izmantot vienīgi personiskiem un zinātniskiem mērķiem.

Svētes pamatskolas skolēni, atgriežoties skolā pēc pava-
sara brīvlaika, mācības turpinās pilnīgi nokomplektētā un at-
jaunotā skolas ansamblī. Līdzās skolas jaunajam korpusam ar 
sporta halli un modernajām bērnudārza telpām jaunus apvei-
dus ir ieguvis arī skolas vecais korpuss, kur mācības turpinās 
sākumskolas bērni, vecākā bērnudārza grupa (sešgadnieki) un 
Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas audzēkņi.

Pašlaik Svētes pamatskolā mācās 267 bērni. Tā kā savā iz-
augsmē skola pēdējos gados ir spējusi gan vairot pazīstamību, 
gan kāpināt labo reputāciju un piesaistīt arvien vairāk skolēnu, 
Jelgavas novada pašvaldība skolu nolēma modernizēt un pielā-
got bērnu vajadzībām.

Mūsdienās papildu formālajai izglītībai dažādas mācību 
un neformālās izglītības metodes ir būtiski komponenti jau-
niešu konkurētspējas veicināšanā, tāpēc tika radīts jauns ne-
formālās izglītības rīks „8KEYCOM”, kurā ietilpst deviņas in-
teraktīvas spēles, ar kurām var veicināt astoņu mūžizglītības 
kompetenču attīstību.

Katras spēles pamatā ir mācīšanās, un tās ļauj dalībniekiem ie-
mācīties un uzzināt jauno, tādējādi paaugstinot savas personīgās 
un profesionālās pamatprasmes (kompetences). Spēles un mācī-
šanās attiecības nosaka prieks: ja spēle ļauj tās dalībniekam gūt 
prieku, tad mācīšanās, par spīti grūtībām, būs daudz efektīvāka.

Vairāk par izstrādātajām spēlēm: www.facebook.com/8keycom, 
www.8competencesgame.com.
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Ceru, ka skolēnu brīvlaika nedēļā guvāt pozitīvas ierosmes 
turpmākajam darbam un gaidījāt atkalredzēšanos ar skolēniem, 
jo darbs taču ir būtiska dzīves sastāvdaļa. Un tikai katra paša 
rokās ir tas, cik daudz jēgas un prieka piešķiram tam, ko darām, 
vai ne?

Pagājušajā nedēļā izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Ša-
durskis prezentēja ministrijas ieceres par pedagogu darba sa-
maksu laikposmā līdz 2022. gadam, kad skolotāju algai vajadzē-
tu sasniegt 900 eiro (detalizētu informāciju par iecerēm aicinu 
iepazīt laikraksta mājaslapā), taču, lai to izdarītu, 2022. gadā būs 
nepieciešami gandrīz 118 miljoni eiro. Pusi šīs summas plāno 
iegūt no skolu slēgšanas, bet otru pusi  – rast valsts budžetā. 
Nepagāja ne diena, kad Ministru prezidents Māris Kučinskis 
publiski paziņoja, ka šādu K. Šadurska plānu nepieņems, jo tajā 
nav respektēti aprēķini par efektīvu skolu tīklu valstī. Savukārt 
K. Šadurskis sarunas ar pašvaldībām par skolu slēgšanu un reor-
ganizāciju ir atlicis līdz rudenim, kad pēc pašvaldību vēlēšanām 
tajās būs jauna vadība. Situāciju var raksturot pavisam vienkārši: 
kādēļ darīt, ja var nedarīt? Pienāks rudens, un tad jau tikai gads 
būs atlicis līdz 13. Saeimas vēlēšanām. Tad pašvaldības K. Ša-
durskim varēs iebilst: kad būs jauns ministrs, tad arī runāsim. 
Vai nu dzīvojam reformu gaidās, vai arī imitējam reformas, kā 
to patlaban sabiedrībai cenšas pasniegt, runājot par Rīgas Pe-
dagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidācijas 
rīkojuma projektu, kurā ir ierakstīta pat apņemšanās, ka līdz 
2020. gadam citas augstskolas neslēgs.

Īpašu uzmanību gribu vērst uz to, kā publiskajā telpā tiek 
stāstīts par šo labo ieceri, tikai ļaunie žurnālisti sagroza valdības 
visas labās ieceres.

Šonedēļ redakcijā mūs pārsteidza televīzijas kanāla „Rīga 
TV24” raidījuma „Preses klubs” vadītāja Aivja Ceriņa nesaga-
tavotība, tādēļ saruna par apspriežamo tematu kļuva par puspa-
tiesību sludināšanu ēterā. (Ir jāpiebilst, ka A.  Ceriņš gan nav 
studējis žurnālistiku.) 21. marta raidījuma viesi – ekonomiste 
un politiķe, bijusī Ministru prezidente Laimdota Straujuma, 
Latvijas Universitātes  (LU) profesors ārsts kardiologs Andrejs 
Ērglis un AS „DNB banka” ekonomists Pēteris Strautiņš – tika 
aicināti izteikties par izglītības tematiku – reformām un RPIVA 
likvidāciju, ko centās pārlabot, sakot „pievienošanu LU”.

Atbildot uz jautājumu, vai izglītības un zinātnes ministrs 
K. Šadurskis ieceri realizēs, L. Straujuma pārliecināti teica, ka 
noteikti, bet A. Ērglis Latvijas žurnālistiem sāka pārmest nepras-
mi lietot pareizos vārdus, jo runa neesot par RPIVA likvidāciju: 
„Mēs zinām, ka tā nav likvidācija, bet drīzāk transformācija [..] 
Studenti necietīs, jo pāries no reitingos zemākas augstskolas uz 
LU un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.”

Nedzirdēju raidījuma vadītāja iebildumu, ka žurnālisti, snie-
dzot informāciju, balstās uz faktiem, proti, Ministru kabineta 
rīkojuma projekts saucas „Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijas likvidāciju” un medijos nosaukt to citā vār-
dā, piemēram, par reorganizāciju, kur nu vēl par transformāciju, 
ir neprofesionāli, jo tie ir divi juridiski pilnīgi atšķirīgi procesi.

Visticamāk, jau 28.  martā redzēsim, kādu virzību iegūs 
RPIVA likvidācijas iecere, bet, kamēr ministriem un ierēd-
ņiem ar savu personisko naudu nav jāriskē par neprofesionā-
li sagatavotiem rīkojumu projektiem, tikmēr viņi ar smaidu 
uz lūpām var droši teikt: „Mēs esam to izdomājuši un izdarī-
sim.” Iespējams, par šo darījumu kārtējo reizi solidāri makus 
atvērsim mēs katrs, kas maksājam nodokļus.

Aicinu 28. martā nepalikt vienaldzīgiem, iestāties par profe-
sionāliem un demokrātiskiem lēmumiem savā Latvijā un akcijā 
pie valdības ēkas atbalstīt RPIVA!
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Bieži pārvietojos ar Rīgas sabied-
risko transportu. Tajā tiek izvietota 
reklāma, izmantojot modernās teh-
noloģijas. Pēdējā laikā ir vērojams 
piemērs, ko varētu analizēt, runā-
jot ar skolēniem par medijpratību. 
Maršruta autobusā uz ekrāna ik pa 
brīdim parādās teksts „Kā Latvijai 
neciest zaudējumus hibrīdkarā? 
ASV aicina Baltijas valstis iemīlēt 
savus krievus” un atsauce uz por-

tālu „focus.lv”. Kādu ziņu raida 
polittehnologi, kas darbojas šajā in-
terneta vietnē, un kādam mērķim? 
Kādas zināšanas ir nepieciešamas, 
lai cilvēki zinātu, kādi rīki un me-
todes tiek izmantotas hibrīdkarā? 
Kāpēc šāda veida informācija ir jā-
lasa rīdziniekiem un Rīgas viesiem? 
Pieļauju  – ļaudis lielākoties neaiz-
domājas, ka kritika var tikt uzturē-
ta, lai padarītu cilvēkus neiecietīgus 
pret pastāvošo valsts iekārtu, pret 
otru cilvēku utt., nerisinot būtiskus 

jautājumus, to vidū jautājumus par 
izglītības reformu un jauno mācību 
saturu skolās.

Kā 2017.  gada 8.  februārī vēsta 
interneta vietne „www.tvnet.lv”, bi-
jušais televīzijas kanāla TV5 direk-
tors Mihails Šeitelmans savam por-
tālam „nozagts.com” ir pievienojis 
portālu „focus.lv” un jaunā adrese ir 
„nozagts.focus.lv”. Savstarpēji saistī-
tās interneta vietnes „nozagts.com” 
un „ukradeno.nozagts.com”, kā arī 
viena no populārākajām sociālā tīk-

la „Facebook” lapām latviešu valo-
dā „Toma joki” ir Drošības policijas 
redzeslokā.

Informācijas aģentūra „LETA” 
12. februāra ziņā vēsta: „„Priekšvē-
lēšanu aģitācijā arvien izplatītāks 
kļūst viltoto ziņu paņēmiens – vei-
dot interneta vietnes, kas izskatās 
pēc mediju lapām, ar noslieci uz 
sensāciju un nekārtību atklāšanu,” 
sacīja Latvijas Universitātes  (LU) 
lektore un SIA  „PR kvadrāts” jeb 
komunikācijas aģentūras „A. W. Ol-

sen & Partners” partnere Olga Ka-
zaka.

„Daudzās ziņās mēs redzam 
slēptu politisko reklāmu. Šīs ziņas ar 
prieku tiek izplatītas tajā sabiedrības 
daļā, kuras vērtības un viedoklis sa-
krīt ar rakstīto. Pamatā skandāli, kas 
veidojas uz „viena tante teica” vai uz 
pilnīgi safabricētiem datiem, tiek 
atšķaidīti ar pavisam reālām ziņām, 
līdz ar to lasītājiem tiešām sāk šķist, 
ka viņi lasa medija ziņas, kurām var 
ticēt,” atzīst O. Kazaka.” 

Lodes grūdēja Elīza Puķāne 
2016.  gadā kļuva par divkārtē-
jo čempioni Baltijas meistarsa-
cīkstēs, bet lodes grūdējs Lauris 
Kaufmanis, kurš šoziem jau div-
reiz laboja Latvijas rekordu, pagā-
jušajā gadā izcīnīja 1. vietu Balti-
jas meistarsacīkstēs U-20  grupā. 
Laura cīņubiedrs Reinis Nungurs 
pērn palika nepārspēts Balti-
jas meistarsacīkstēs U-18  grupā. 
Audzēkņu panākumus kaldināja 
treneri Valentīna Smoča, Andris 
Smočs un Guntars Gailītis.

Riteņbraucējs Kristers Ansons 
starptautiskajās daudzdienu sacen-
sībās Slovākijā U-18  grupā kopvēr-
tējumā izcīnīja bronzas godalgu. Par 
viņa panākumiem paldies sakām 
treneriem Jānim Veidem, Ernestam 
Pūcem un Mārtiņam Trautmanim.

Handbola nodaļas audzēknis 
Raivis Gorbunovs Eiropas čem-
pionāta B divīzijas spēlēs bija la-
bākais turnīra vārtsargs, bet viņa 
komandas biedrs Mārtiņš Ste-
puļenoks-Stukanovs tika atzīts 
par turnīra labāko līnijas spēlētā-
ju. Paldies treneriem – Arnoldam 
Strautmanim un Ivaram Lācim!

Smaiļošanā un kanoe airēša-
nā par izciliem panākumiem 
Latvijas un Baltijas čempionātā 
suminām Artūru Belānu, kurš 
izcīnīja attiecīgi 3.  un 5.  vietu. 
Jūlija Gutova Baltijas čempio-
nātā izcīnīja 1. vietu junioru ie-
skaitē, bet Līga Kariņa Latvijas 
un Baltijas čempionātā finišēja 
attiecīgi 2.  un 3.  vietā. Par šo 
audzēkņu panākumiem paldies 
sakām treneriem Jeļenai Gu-
dzai un Aleksandram Timoškē-
vičam. 

3AKTUĀLI

Murjāņu Sporta ģimnāzijā 
godināti 2016. gada sporta laureāti

FOTO: Gita Satovska
MSĢ volejbolists Kristaps Šmits un treneris Lauris Iecelnieks kopā ar skolas direktori Ingrīdu Amantovu 
un vakara vadītāju sporta žurnālistu Dāvi Ernštreitu (no kreisās).

Turpinājums no 1. lpp.

Jaunā mācību satura reforma 
dos pozitīvu ieguvumu visiem 
skolas vecuma bērniem, ne vien 
pilnveidojot zināšanas un pras-
mes, bet arī izlīdzinot mācību 
slodzi un samazinot mājasdarbu 
apjomu,  – 21.  martā pēc sēdes 
uzsvēra Saeimas Izglītības, kultū-
ras un zinātnes komisijas priekš-
sēdētāja Ilze Viņķele. Viņa akcen-
tēja, ka īpaši būtiska ir plānotā 
sešgadnieku izglītības pilnveide, 
lai nodrošinātu bērniem nepie-
ciešamās zināšanas un prasmes 
vecuma specifikai piemērotā mā-
cību vidē.

Mācību satura reformā īpa-
šu uzmanību veltīs pārmaiņām 

pirmskolā un sākumskolā, lai no-
drošinātu vienmērīgāku un plūs-
tošāku pāreju no viena izglītības 
līmeņa uz nākamo. Kā deputātiem 
klāstīja izglītības un zinātnes mi-
nistrs Kārlis Šadurskis, mērķis ir 
veicināt sešgadnieku raitāku izglī-
tošanos bērniem piemērotā vidē, 
netrūkstot arī rotaļām, pastaigām, 
diendusai un citām vecumpos-
mam atbilstīgām vajadzībām.

Ministrs kliedēja bažas, ka 
sešgadniekus ir plānots „iemest” 
skolā nesagatavotus pārejai no 
pirmskolas uz sākumskolu. Lai 
tā nenotiktu, šobrīd tiek meklēts 
piemērotākais modelis sešgad-
nieku izglītības pilnveidošanai. 
Izglītošanās varētu notikt vai nu 
bērnudārzos, vai arī skolās, kur 

telpas tiktu īpaši pielāgotas seš-
gadniekiem.

Būtiskas pārmaiņas mācību 
saturā ir plānotas arī pamatizglī-
tībā un vidējā izglītībā. Reforma, 
kuru izstrādā Izglītības un zināt-
nes ministrija  (IZM), ir balstīta 
uz kompetenču pieeju mācību 
saturā, un tā ietver zināšanas, 
prasmes un attieksmi. Projekta 
mērķis ir radīt skolēniem labvēlī-
gus apstākļus dziļas izpratnes vei-
cināšanai un prasmju attīstīšanai 
dažādos kontekstos, kā arī perso-
nības pilnveidei. Kā skaidro Valsts 
izglītības satura centra pārstāvji, 
kompetenču pieejā balstītu mācī-
bu mērķis nav zināt pēc iespējas 
vairāk, bet gan izprast būtību un 
spēt zināšanas lietot kompleksās, 

mainīgās dzīves situācijās.
Vairāk laika tiek paredzēts vel-

tīt padziļinātai tematu apguvei, 
pamatizglītībā nodrošinot arī lie-
lāku skolu autonomiju satura pie-
dāvājumā un organizācijā. Turklāt 
tiek plānots, ka obligāto pamat-
kursu noslēgums būs 11. klasē, lai 
vidusskolas pēdējā gadā – 12. kla-
sē – vairāk uzmanības varētu veltīt 
augstākā līmeņa izvēles kursiem, 
kuri ir nepieciešami, lai iestātos 
izvēlētajā augstskolā.

Satura izstrādē ir iesaistīti 
eksperti  – pedagogi praktiķi, 
speciālisti, pētnieki un augst-
skolu mācībspēks. Īpaša uzma-
nība tiks veltīta pedagogu pro-
fesionālajai pilnveidei.

Izglītības komisijas deputāti 

aicināja IZM aktīvi skaidrot plā-
notās reformas, lai kliedētu ne-
pamatotās bažas un iespējamos 
pārpratumus. I.  Viņķele uzsvēra, 
ka sēdē deputāti esot pārliecināju-
šies, ka visas iesaistītās puses atzīst 
nepieciešamību uzlabot mācību 
saturu un atbalsta iecerētos piln-
veidojumus, taču nepilnīgas ko-
munikācijas dēļ ir radušās atseviš-
ķas nesaprašanās vai pārpratumi.

Lai sekmīgi īstenotu mācību sa-
tura reformu un nodrošinātu bēr-
niem pēc iespējas kvalitatīvāku iz-
glītību, ārkārtīgi svarīgs ir dialogs 
starp IZM un citām iesaistītajām 
pusēm, sacīja I. Viņķele, uzsverot, 
ka Saeimas Izglītības komisija tur-
pinās rūpīgi sekot iecerētajām re-
formām. 

Ilze Viņķele: mācību satura reforma 
samazinās bērnu slodzi un pilnveidos sešgadnieku zināšanas

   IK INFORMĀCIJAIK

Replika par medijpratību
   ILZE BRINKMANEIK
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Strazdumuižas internātvidus-
skolā–attīstības centrā vājredzī-
giem un neredzīgiem bērniem 
kopš 2014. gada jūnija brīvprātīgi, 
bez atlīdzības īsteno agrīnās reha-
bilitācijas programmu vājredzī-
giem un neredzīgiem bērniem ar 
smagiem redzes traucējumiem; 
daudziem no viņiem ir arī citi at-
tīstības traucējumi. Divreiz gadā – 
pirms rudens un pavasara skolēnu 
brīvlaika  – Strazdumuižas inter-
nātvidusskolas pedagogi savā skolā 
no visas Latvijas uzņem vājredzī-
gus un neredzīgus bērnus kopā ar 
viņu vecākiem, lai trīs dienas da-
žādās nodarbībās sekmētu bērnu 
fizisko un garīgo attīstību.

Skolai nav informācijas 
par vājredzīgiem un 
neredzīgiem bērniem
Strazdumuižas internātvidus-

skolas–attīstības centra vājredzī-
giem un neredzīgiem bērniem 
direktore Ligita Ģeida stāsta, 
ka skolai ir noteikts pienākums 
sniegt agrīno atbalstu bērniem, 
bet vienlaikus Izglītības un zināt-
nes ministrijā turpinās diskusijas 
par to, kurš un kā var palīdzēt 
bērniem ar dažādām problēmām.

„Taču  – kā mēs viņus varam 
atbalstīt, ja valstī nav noteikta kār-
tība, kur izglītības iestādei iegūt in-
formāciju par bērniem, kam ir ne-
pieciešams profesionāļu atbalsts? 
Kā redzes pedagoģe konsultēju 
vājredzīgu un neredzīgu bērnu ve-
cākus Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas (BKUS) Bērnu redzes 
aizsardzības centrā. Tur esmu kon-
sultējusi divtik lielu skaitu bērnu, 
nekā ir mūsu skolā. Patlaban ir zi-
nāms, ka vispārizglītojošajās skolās 
ir nodrošinātas mācības diviem 
neredzīgiem bērniem; droši vien 
vairāki neredzīgi un vājredzīgi bēr-
ni mācās arī citās skolās bērniem ar 
īpašām vajadzībām.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai neredzī-
gi un vājredzīgi bērni saņemtu 
viņiem nepieciešamo atbalstu. 
Iedomājieties, ka es jums aizsienu 
acis un mācu kādu matemātikas 
formulu, to uzrakstot uz tāfeles 
un stāstot, kas tur ir rakstīts! Jūs 
taču neko nesaprastu. Vai, pie-
mēram, ja neredzīgam bērnam 
nolikšu priekšā attēlu ar lācīti un 
pateikšu, ka tas ir lācītis, viņam 
nebūs ne mazākā priekšstata, par 
ko es runāju. Viņam rotaļu lācītis 
ir jādod rokās, lai viņš var aptaus-
tīt, turklāt bērna rociņa ir jāvada 
un jāstāsta, ko viņš ir sataustījis, 
jo tikai tā viņš var gūt priekšstatu 
par to, kas ir tas, ko viņš tur rokās. 
Viņam attīstīsies domāšana, tādēļ 
ir ļoti svarīgi, lai pedagogs zinātu, 
kā pareizi mācīt.

Vecāki, kuriem ir bērns ar ie-
dzimtiem redzes traucējumiem, iet 
pie ārstiem ar cerību, ka tos varēs 
izārstēt, bet tā nenotiek, tādēļ ir 

svarīgi iespējami agrīni sniegt pe-
dagoģisko atbalstu vecākiem, lai 
viņi mājās varētu palīdzēt bērnam 
attīstīties. Diemžēl bieži vien ve-
cāki to nezina, arī ārsts viņam var 
sniegt tikai medicīnisko konsultā-
ciju. Es vecākiem cenšos izskaid-
rot, ko nozīmē ārsta slēdziens un 
kas turpmāk ir darāms, lai bērns 
varētu iekļauties sabiedrībā. Pie-
mēram, Gabriela pirmo reizi pie 
mums atbrauca zīdaiņa vecumā. 
Tolaik viņa gulēja un ne uz ko 
nereaģēja, bet tagad var tikai ap-
brīnot, kā bērns aug un attīstās. 
Ja kaut viena redzes nerva šūna ir 
saglabājusies, tad redze var attīstī-
ties tik tālu, ka bērns redzēs krāsas, 
lielākus kontrastus vai ēnas, un tas 
viņam ļoti palīdzēs turpmākajā 
dzīvē. Mēs agrīnās rehabilitācijas 
programmās piedāvājam atbal-
stu vecākiem – ko un kā darīt, lai 
bērns iespējami veiksmīgāk attīs-
tītos un spētu izzināt pasauli. Mēs 
aicinām uz šīm nodarbībām arī 
bērnu skolotājus, taču viņi ir aiz-
ņemti savos darbos. Pērn uz mūsu 
nodarbībām līdzi vienai pirmssko-
las izglītības vecuma meitenītei bija 
atbraukušas skolotājas un ļoti rūpī-
gi apguva prasmes, kas viņām būs 
nepieciešamas ikdienā, strādājot 
ar bērniņu, kuram ir redzes prob-
lēmas. Vecāki uzzina, ka bērnam 
vajadzēs mācīties Braila rakstu un 
kā viņam ir jāsagatavojas, lai viņš 
to varētu darīt.

Mēs pašlaik pārejam uz iekļau-
jošo izglītību, kas ir ļoti pareizi. 
Diemžēl ir gadījumi, ka vecāki 
neredzīgu bērnu aizved uz pirms-
skolas izglītības iestādi, kur viņš 
tikai sēž un klausās, ko dara citi, 
nesaņemot to atbalstu, kas viņa 
attīstībai ir nepieciešams. Mani 
tracina izteikumi par to, ka ma-
zajās lauku skolās ir slikta izglī-
tības kvalitāte. Tā nebūt nav! Arī 
vecāki, kuru bērniem ir īpašas 
vajadzības, meklē tās skolas, kurās 
skolēnu skaits ir mazāks un skolo-
tājam ir iespēja individuāli strādāt 

ar šādiem skolēniem. Ja klasē būs 
30 skolēnu un tajā integrēs bērnus 
ar īpašām vajadzībām, tad valstī ir 
jābūt citai atbalsta sistēmai nekā 
patlaban,” uzskata L. Ģeida.

Skolotāju atbalsts – 
nenovērtējams
Trīsgadīgās Gabrielas mamma 

Tatjana Nārķe no Brocēniem sko-
las direktori L. Ģeidu satika slim-
nīcā pirms četriem gadiem un ir 
laimīga par šo satikšanos. „Mēs ar 
Gabrielu braucam visur, kur vien 
aicina, lai varētu apgūt pēc iespē-
jas vairāk prasmju. Iepriekš es par 
šo skolu neko nezināju, taču ta-
gad varu teikt tikai visatzinīgākos 
vārdus par skolotāju profesionālo 
darbu. Mēs šeit esam jau septīto 
reizi, un es katru reizi uzmanīgi 
vēroju viņu darbu un rakstu sev 
piezīmes, ko un kā darīt mājās, 
lai Gabriela varētu turpināt skolā 
iesāktos uzdevumus. Ļoti vērtīgas 
ir arī dienasgrāmatas, kurās peda-
gogi šo dienu laikā ieraksta savus 
vērojumus par bērna attīstību un 
sniedz rekomendācijas, ko darīt 
mājās. Tas man, mammai, ir ne-
novērtējams atbalsts. Turklāt ļoti 
svarīga ir arī pedagogu labvēlīgā 
un mīļā attieksme.

Rudenī mēs mēģināsim apmek-
lēt skolas pirmsskolas izglītības 
grupiņu un meitiņa noteikti turpi-
nās mācības šajā skolā, jo diemžēl 
pēc pēdējām acu operācijām šķiet, 
ka viņa redz vien spilgtu gaismu. 
Ligita mums mācīja visu pārbau-
dīt ar rociņām, arī mājās to darām, 
bet bieži tas aizmirstas – un gadās 
ieskriet durvīs, stenderēs. Visus 
priekšmetus viņa iepazīst, pārbau-
dot ar zobiņiem. Viņa ir ļoti aktīva 
un ļoti vēlas darboties, tādēļ darām 
visu, lai viņa varētu apgūt iespēja-
mi vairāk prasmju dzīvei. Sirsnīgs 
paldies pedagogiem par viņu at-
tieksmi un sniegtajām zināšanām!” 
saka T. Nārķe.

Četrgadnieka Iļjas mamma Ma-
rina Ustinova stāsta, ka sākotnēji 

esot apmeklējuši BKUS audiolo-
gopēdi redzes pedagoģi Andžel-
lu Ginteri, kura iepazīstinājusi ar 
L. Ģeidu.

„Skolas direktore mūs uzaici-
nāja piedalīties nometnē. Atbrau-
cām un esam priecīgi un pateicīgi 
par šeit saņemto atbalstu, jūtamies 
gluži kā mājās. Ja ir kādi jautāju-
mi, neskaidrības, skolotāji palīdz 
ar padomu, mēs viņiem varam 
piezvanīt, jo dzīvojam Līvānos. 
Pirmajā gadā mums ieteica, kā 
sākt staigāt, jo Iļja ilgi negāja kāji-
ņām. Aizbraucot mājās, pēc pāris 
dienām viņš piecēlās un pats aiz-

gāja, un mēs bijām tik laimīgi. 
Tieši šeit viņš uzdrošinājās pirmo 
reizi palaist vaļā manu un tēta 
roku. Šādas nodarbības mums ir 
ļoti vajadzīgas, jo šeit saņemtie pa-
domi un ieteikumi mums ir node-
rējuši gan mājās, gan bērnudārzā. 
Sirsnīgs paldies metodiķei Terē-
zei, kura sagatavoja materiālus 
bērnudārzam, jo jau divus gadus 
Iļja mācās Daugavpils speciālajā 
bērnudārzā! Sākumā bērnudārzā 
bija grūtības, bet, pateicoties šajā 
skolā saņemtajiem padomiem, 
dēliņš sāka darboties,” savā piere-
dzē dalās M. Ustinova. 

PIEREDZE4

FOTO: Daiga Kļanska
Lasīšanas stunda 1. klasē. Skola ir pateicīga kaimiņu uzņēmumam, 
kurš Ziemassvētkos uzdāvināja 20 teksta palielināmās ierīces, kas 
ir nozīmīgs atbalsts skolēniem mācību procesā.

FOTO: Daiga Kļanska
Spēle „Iepirkšanās” 2. klases matemātikas stundā: bērniem bija jā-
izrēķina, cik daudz trauciņu viņi varēs iegādāties par 10 centiem.

FOTO: Daiga Kļanska
Strazdumuižas internātvidusskolā–attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ir pulcējušies bērni un vecāki, lai trīs dienas 
kopā ar skolas speciālistiem (psihologu, fizioterapeitu, mūzikas skolotāju u. c.) mācītos, kā veicināt bērnu attīstību. Nodarbības sākas 
ar pavasarīgiem priekšnesumiem.

Agrīna rehabilitācija palīdz vājredzīgiem 
un neredzīgiem bērniem attīstīties
          DAIGA KĻANSKAIK
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Ar pavasara brīvdienām ir tā 
interesanti. Šķiet, tās tiešām ļoti 
trāpīgi ir domātas tumšo ziemas 
mēnešu smaguma nopurināša-
nai un spēku atjaunošanai. Lai 
gan katrs to dara atšķirīgi, ar 
katru gadu skaidrāk iezīmējas 
noteiktas tendences, kā šo nedē-
ļu vislabāk izmantot: vieni ļoti, 
ļoti gaida pavasari tepat, pašu 
mājās, vai dodas tam pakaļ uz 
siltākām zemēm, citi dodas slē-
pot, lai saules spožumu atrastu 
sniegos, bet pedagogi tam visam 
pa vidu pamanās arī pulcēties 
konferencēs un semināros, lai 
dalītos pieredzē, mācītos, pa-
raudzītos uz tālāku apvārsni, 
vārdu sakot  – lai cilvēciski un 
profesionāli uzpildītos ar ener-
ģiju nākamajam gājumam vis-
maz līdz mācību gada noslēgu-
mam.

Iepriekšējās nedēļās, atkal un 
atkal uzklausot pedagogus un 
vērojot notiekošo, nonācu pie 
atziņas, ka izpratne par skolo-
tāja darbu nereti atbilst vienam 
no diviem paštēliem: skolotāja 
kā labā burve, kas panāk savu 
ar mīlestību un laipnību (bet 

arī burvju nūjiņu, kas nebūt nav 
mazsvarīgi), vai arī skolotāja kā 
cirka princese, kas piecērt spo-
žo zābaciņu, pavicina īstajā vei-
dā pātadziņu un  – atkal panāk 
savu. Analogus tēlus var atrast 
arī skolotājiem vīriešiem, bet 
galvenā doma  – panākt savu. 
Kaut kur šajā sabiedrībā parā-
dās arī kāds „savējais”, ne nu 
gluži tēls no amerikāņu filmām 
vai krievu seriāla „Fizruks”, bet 
tomēr realitāti skarbi jūtošais 
taisnīguma aizstāvētājs, kurš ir 
gatavs uzklausīt arī skolēnu ķi-
beles, lai palīdzētu tās uzveikt – 
un tad kopīgi dotos tālāk.

Tas joprojām ir viens no lie-
lākajiem izaicinājumiem  – vie-
noties par to, kā veidojas mūs-
dienīgas skolēnu un skolotāju 
attiecības: uz izpratnes, savstar-
pējas cieņas un sadarbības vai 
statusa un varas pamatiem. Par 
to domas aizvien dalās, jo dau-
dziem šķiet, ka no varas po-
zīcijām (lai notiek pa manam 
prātam  – ar burvju nūjiņu vai 
pātadziņu!) ir ātrāk, kaut gan ne 
paliekošāk, turklāt komplektā ar 
negatīvām emocijām.

Padomāsim kaut vai par vienu 
no pagājušās nedēļas sarunu te-
matiem  – lasītprasmes apgūšanu 
(kas, starp citu, nebeidzas sākum-
skolā). Lielais jautājums ir  – kas 
ir jāattīsta vispirms: prasme vai 
motivācija? Atbildes nebija nepār-
protamas. Jā, ir jāsasniedz zināma 
veiklība savilkt burtus kopā, lai 
uztvertu vārda un teikuma jēgu, 
bet vispirms tiešām ir jāgrib uzzi-
nāt, kas tad tur ir rakstīts. Tad būs 
vērts cīnīties. Tad tā nebūs cīņa, 
bet rotaļa vai apzināta virzīšanās 
uz mērķi. Nemaz nerunājot par 
pusaudžiem, nenovērtēsim par 
zemu arī pavisam mazu bērnu 
mērķtiecību! Ja viņi ko ir ieņē-
muši galvā, viņi to dabūs – vai tā 
būs konfekte no augšējā plaukta, 
pieaugušo uzmanība vai aktuā-
la informācija. Šo uzņēmību un 
mērķtiecību var lieliski likt lietā 
arī mācību situācijās. Ne ar viltu 
vai varu, ne liekot, bet sadzirdot 
un sarunājoties.

Lasītprasme turpinās tik da-
žādās dzīves situācijās. Dzies-
mas vai dzejoļa teksts uzstā-
joties: vai svarīgāk ir zināt no 
galvas vai spēt izlasīt skaisti un 
ar jēgu? Tikpat skaisti un ar 
jēgu, kā tas ir nepieciešams, la-
sot matemātikas teksta uzdevu-
mu, nodaļu dabas mācības vai 
fizikas grāmatā. Atrodot loģis-
kās pauzes (kurās nereti slēpjas 
vissvarīgākais), pamanot galve-
nos vārdus, prātā vai uz piezīm-
ju lapas (savējās vai kopīgās, bet 
darba, ne skaistās nododamās) 
izveidojot vizuālu vai atslēgas 
vārdos balstītu stāsta shēmu. 
Katrs uzdevums ir stāsts, un 
katrai mācību grāmatas sadaļai 
ir jābūt stāstam, ne izkonspek-
tētu faktu koncentrātam. Pat 
tad, ja tā pašlaik tāda nav, sko-
lotājam ir jāpalīdz un jāmudina 
uzburt šos stāstus skolēnu prā-
tos. Tur nu gan var un vajag likt 

lietā labo maģiju un trikus. Arī 
lasot priekšā. Lasot kopā. Lasot 
ar prieku. Lasot telefonā. Lasot. 
Galu galā  – laba lasītmācīšana 
sākas ar entuziasma pilnu sko-
lotāju, kurš pats ir aizrautīgs 
lasītājs un rakstītājs, klases un 
skolas vidi, kurā ir pieejamas 
daudzas un dažādas grāmatas, 
priekšālasīšanu un kopālasīša-
nu, kam seko kopīga apsprie-
šana un kurā nav pareizo un 
nepareizo atbilžu, savu darbu 
radīšanu, pieredzes publiskoša-
nu un dokumentēšanu, atbilžu 
uz sev nozīmīgiem jautājumiem 
meklēšanu. Bet visa centrā ir 
bērns.

Jautājums par varas vai cieņ-
pilnas sadarbības attiecībām ir 
svarīgs arī skolotāju savstarpē-
jās attiecībās un veidā, kā notiek 
labi domātas pārmaiņas izglītī-
bas sistēmā kopumā. Iespējams, 
neskaidrība vai nekonsekvence 
šajā jautājumā ir iemesls, kāpēc 
emociju mākonis kā melns pa-
debesis ir savilcies pār projektu 
„Kompetenču pieeja mācību sa-
turā”, kas ir ne tikai par izglītības 
saturu, bet procesu un patiesībā 
tieši par izglītības filozofiju. Tik 
daudz neskaidrību, noslēpumai-
nības un mēs-vēl-nezinām pa-
ziņojumu no projekta īstenotāju 
puses, tik daudz viss-būs-savā-
dāk mājienu, radot šaubas par 
savu varēšanu, tik daudz mēs-pa-
teiksim-kā-būs-īstenībā noska-
ņas. Tas sarūgtina, sakaitina un 
sadusmo profesionāļus, mulsina 
vecākus un plašāku sabiedrību. 
Šāda noskaņa neļauj izmantot 
pašreizējo pieredzi, atstumj po-
tenciālos sabiedrotos, nostiprina 
vertikālās, ne horizontālās attie-

cības. Vai no varas un viszinības 
pozīcijām var sekmēt skolotāju 
sadarbošanos un atvērtību jau-
najam?

Vienlaikus nupat Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas sēdē sarunā par kom-
petenču pieeju mācību saturā 
gan izglītības ministra Kārļa 
Šadurska, gan Valsts izglītības 
satura centra vadītāja Guntara 
Catlaka teiktais bija loģisks, ar-
gumentēts un cilvēcisks. Par to, 
ka skolai ir jābūt pedagoģiskai 
kopienai; ka skolēna vajadzī-
bām jābūt centrā; ka viena iz-
glītības pakāpe nebūt negatavo 
nākamajai; ka vissvarīgākais ir 
nevis apgūtās zināšanas un sko-
las iegūtie rezultāti pašuzturētu 
reitingu tabulā, bet tas, kā katrs 
skolēns mācīdamies sevi ir at-
tīstījis. Tādai sarunai var sekot 
konstruktīva darbība, kuras re-
zultātā arī grūtākos jautājumus 
ir iespējams atrisināt, katram 
pievienojot savu pienesumu jau 
procesā, ne tikai tad, kad jau bez 
piecām minūtēm par vēlu. Šādas 
sarunas ir jāturpina.

Jo vairāk pozitīvi ieinteresētu 
un aktīvu dalībnieku, kuri nevis 
ir gatavi pēc pavēles sākt no nul-
les, bet apzinās savu pieredzi un 
vērtību, lai pārskatītu, sašķirotu 
un pilnveidotu savus uzskatus 
un ikdienas praksi, būs šajā ce-
ļojumā uz mūsdienīgāku mācī-
bu saturu un procesu, labāku 
skolu un – galu galā – saliedētā-
ku un rīcībspējīgāku sabiedrību, 
jo ātrāk, bet galvenais – stabilāk 
virzīsimies uz priekšu. Kopā un 
kopīgi. Ne tad, ja kāds gana 
prasmīgi vilinās vai dzīs, bet 
tad, ja pedagogi, skolu vadītāji, 
deputāti, vecāki un visi citi, kas 
tik vieglu roku izsakās par skolu 
un izglītību, izpratīs pārmaiņu 
iemeslus, apzināsies to maksu 
(ne tikai naudā, bet, kas jo svarī-
gāk, cilvēku izjūtās un ieradu-
mos mērāmo), ieguvumus un 
paši vēlēsies neaizstāvēt vakar-
dienu, bet izmantot šodienas vē-
jus rītdienas lidojumam. 

5VIEDOKLIS

Par burvju nūjiņām, 
pātadziņām un vēlmi ceļot kopā

FOTO: no personiskā arhīva
„Vai no varas un viszinības pozīcijām var sekmēt skolotāju sadar-
bošanos un atvērtību jaunajam?” vaicā Aija Tūna.

   AIJA TŪNAIK Nenovērtēsim 
par zemu arī 

pavisam mazu 
bērnu mērķtiecību! 
Ja viņi ko ir ieņēmuši 
galvā, viņi to 
dabūs – vai tā būs 
konfekte no augšējā 
plaukta, pieaugušo 
uzmanība vai 
aktuāla informācija.



Jo mazāk traucē 
citiem, jo ātrāk 

var paveikt to, kas 
ir jādara pašam, un 
sasniegt savu mērķi.

 Viens no lielā-
kajiem izaicinā-

jumiem – vienoties 
par to, kā veidojas 
mūsdienīgas skolēnu 
un skolotāju attie-
cības: uz izpratnes, 
savstarpējas cieņas 
un sadarbības vai 
statusa un varas 
pamatiem.



Izpratne par 
skolotāja dar-

bu nereti atbilst 
vienam no diviem 
paštēliem: skolotāja 
kā labā burve, kas 
panāk savu ar mī-
lestību un laipnību 
(bet arī burvju nū-
jiņu, kas nebūt nav 
mazsvarīgi), vai arī 
skolotāja kā cirka 
princese, kas piecērt 
spožo zābaciņu, 
pavicina īstajā veidā 
pātadziņu un – atkal 
panāk savu.
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Jābūt pacietīgākiem – 
nestrēbt visu uzreiz un par daudz

Projekta „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” diskusijā „Valodas 
loma domāšanas un mācīšanās 
procesā. Kā tas attiecas uz dzimtās 
valodas mācīšanu?” 7. martā pulcē-
jās projekta eksperti un viesi. Dis-
kusijas pieteikumā tika secināts, ka 
ir izveidojusies paradoksāla situā-
cija: dzimtās valodas saturs apjoma 
ziņā pēdējos gados ir palielinājies, 
bet skolēnu valodas kompetence – 
pazeminājusies. Sniedzam ieskatu 
viedokļu izklāstā.

Diskusiju vadīja Rēzeknes Teh-
noloģiju akadēmijas profesore Sa-
nita Lazdiņa, kas Valsts izglītības 
satura centra (VISC) projektā ir 
dzimtās valodas un latviešu valo-
das kā otrās valodas eksperte.

Maincas Johannesa Gūten-
berga universitātes (Vācija) pro-
fesors Olivers Meijers (Oliver 
Meyer) atzīst, ka valoda ir būtis-
ka jebkurā mācīšanās procesā: 
Ja vēlamies, lai skolēni mācās ar 
izpratni un iegūst dziļas zināša-
nas, prot par tām pastāstīt, tad 
viņiem ir jābūt mācību procesa 
vidū un skolotājam jāprot tajā 
iesaistīt. Skolā ir jānodrošina 
vide, kur skolotājs un skolēni sa-
darbojas.

S. Lazdiņa: Domājot par dzim-
tās valodas saturu, kā tas ir – sko-
lēnam būt iesaistītam, lai viņam 
būtu vēlme tiekties uz dziļāku 
zināšanu izpratni? Vai būt iesais-
tītam nozīmē atrast tematus, kas 
ir tuvi, tāpēc skolēns apzinās va-
jadzību? Kādam nolūkam dzimtā 
valoda ir vajadzīga sevis un tuvā-
kās apkārtnes izpratnē, vai arī tā 
ir cita pieeja mācīšanā u. tml.?

Latviešu valodas aģentūras 
metodiķe Indra Lapinska: Zinu 
veiksmīgu piemēru, kad skolēns 
jautājumus matemātikā labāk iz-
prata, ja tie tika skaidroti sasaistē 
ar mūziku, bet vai skolā var no-
drošināt individuālu pieeju kat-
ram bērnam, runāt par tuviem 
tematiem? Par to būtu jādomā.

VISC projekta eksperte Liepā-
jas Universitātes profesore Diāna 
Laiveniece: Ekonomikā ir ter-
mini „pieprasījums” un „piedā-
vājums”. Skolotāji nodarbojas ar 
piedāvājumu; ja skolēns ir iesais-
tīts, tad mainās lomas  – skolēns 
pieprasa. Skolēns, piemēram, vē-
las uzrakstīt CV vai motivācijas 
vēstuli un, lai to realizētu, vēlas 
iegūt attiecīgās zināšanas  – tad 
notiks iesaistīšanās, viņam būs 
interesanti. Būs atrasts podiņš, 
kurā ielikt vajadzīgo saturu.

Latviešu valodas un literatū-
ras skolotāju asociācijas vadītāja 
Anita Vanaga: Mācīšanās nav 
tikai izklaide, kad dara tikai to, 
kas patīk. Skolēniem, manuprāt, 
piemīt arī pienākuma apziņa – ka 
kaut kas ir jāizdara, lai tālāk tiktu 

pie tā, kas pašam patīk. Ir jāatrod 
metode, lai jau sākumskolā sko-
lēns saprastu, ka pasaule ir sais-
tīta un dzimtā valoda ir instru-
ments, kas to var sasaistīt.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
latviešu valodas un literatūras 
skolotājs Normunds Dzintars: 
Nederēs viena un vienota teksta 
grāmata, bet, ja sev tuvo izvēlas 
skolēni, tad viņi kļūst līdzatbil-
dīgi un līdzdarbosies.

VISC projekta eksperts Latvi-
jas Universitātes asociētais pro-
fesors Arvils Šalme: Ir būtiski, 
kā klasē ienest dzīvi un dzīvu va-
lodu. Ne skolēnus, ne studentus 
vairs nesaista teorētiska lekcija. 
Ja arī par grūtiem jautājumiem 
lingvistikā skolotājs un mācīb-
spēks neprot runāt interesanti, 
tad skolēnus un studentus pa-
zaudējam. Gramatika ir garlaicī-
ga, un ne vienmēr izdodas atrast 
interesantus piemērus, tāpēc ro-
das problēmas.

Pentas koledžas (Nīderlande) 
skolotājs Kevins Shuks (Kevin 
Schuck): Esmu ticies ar daudziem 
skolotājiem dažādās valstīs un varu 
secināt, ka ASV, Nīderlandē un 
citur izglītības sistēma ir noveco-
jusi – pasaule ir attīstījusies daudz 
straujāk, un skolas baidās uzņem-
ties risku. Maz ir to skolotāju, kas 

atzīst, ka skolēni ir mainījušies.
O. Meijers: Daudzās valstīs pe-

dagogi pievērš uzmanību iesaistei, 
bet bieži domā tikai par kognitīvo 
iesaisti, taču ir vēl divas: emocionā-
lā un uzvedības. Ja bērns nejutīsies 
droši, nebūs emocionāli iesaistī-
jies – nebūs sekmju un panākumu, 
toties būs zems pašnovērtējums, 
kas samazina iesaistīšanos. Tādēļ ir 
jāmeklē dažādas pieejas.

S. Lazdiņa: Vai tā būtu satu-
ra vai pieejas maiņa, lai skolē-
nam rastos motivācija iesaistī-
ties izvēlēs, celtos pašapziņa, kas 
attīsta interesi? Kas būtu jāievē-
ro, veidojot jauno standartu un 
programmu saturu?

A. Vanaga: Skolēnam ir jāgrib 
iesaistīties, nevis jābūt iesaistītam. 
Jāpaliek pie jēdziena „mācīšanās”, 
nevis „mācīšana”. Pastāvot paš-
reizējam pārslogotajam standar-
tam, nevaram nonākt pie būtības. 

Esam novērojuši, ka tagadējiem 
skolēniem ir palēninājies uztveres 
temps, tas ir ļoti individuāls, bet ne 
tādēļ, ka bērni būtu mazāk apdā-
vināti. Iespējams, to iespaido pār-
dozētā informācija, tehnoloģiju 
izmantošana. Ir integrētās tēmas 
konkrētā klašu grupā, un ir kaut 
kas, no kā varam atteikties, tādēļ 
nopietni ir jāizvērtē pamatskolas 
zināšanu instrumentārijs – kas īsti 
ir vajadzīgs. Tikpat svarīgi ir, kā 
ienākam klasē, kādi būs mācību 
materiāli (grāmata, planšetdatori 
utt.), lai rosinātu domāt elastīgāk. 
Manuprāt, 21. gadsimtā klasē var 
iet tikai ar sadarbīgām metodēm. 
Pedagoģijas putns lidos, ja abi 
spārni būs veseli: viens ir saturs, 
un otrs – kā tas tiks piedāvāts. Tā 
ir gan didaktikas, gan metodiskās 
pieejas maiņa.

A. Šalme: Skolotājam un mā-
cībspēkam ir jāsaprot, kas ir zi-

nāšanu vadīšana; kas ir tas, kas 
skolēnam un studentam ir jāzina 
obligāti; vai fakti valodā jāizman-
to kā līdzeklis, lai atklātu pasau-
li, citas jomas. Līdz šim maz ir 
domāts par metodiku, lai rastu 
veidu, kā šīs zināšanas apgūt, at-
rast. Ne viss, kas valodniecībā ir 
radīts, ir vajadzīgs skolā, ir jāat-
kāpjas no principiem.

           ILZE BRINKMANEIK

Dzimtās valodas 
saturs apjoma 

ziņā pēdējos gados 
ir palielinājies, bet 
skolēnu valodas 
kompetence – 
pazeminājusies.

Ir jābūt 
galvenajiem 

gramatikas pīlāriem – 
pareizrakstībai, inter-
punkcijai, tekstveidei, 
saprašanai par valo-
das lietošanu, bet 
nevajag apgūt 
akadēmisko 
gramatiku.



FOTO: Andris Bērziņš
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolo-
tājs Normunds Dzintars (no kreisās), VISC projekta eksperte Lie-
pājas Universitātes profesore Diāna Laiveniece, Latviešu valodas 
skolotāju asociācijas vadītāja Anita Vanaga.

FOTO: Andris Bērziņš
Pentas koledžas skolotājs Kevins Shuks (no kreisās), diskusijas tul-
ce un Latvijas Universitātes lektore Sandra Kalniņa, J. Gūtenberga 
universitātes profesors Olivers Meijers.

FOTO: Andris Bērziņš
Latviešu valodas aģentūras Izglītības daļas galvenā speciāliste metodiķe Vineta Vaivade uzdod 
jautājumu diskusijā.

Turpinājums 7. lpp.
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S.  Lazdiņa: Dziļa mācīšanās 
ir lēna mācīšanās. Varbūt nav jā-
māca par visu zoodārzu, bet trīs 
mēnešus tikai par taureni – para-
metrus un kritērijus, kā taureni 
raksturot, var pārnest uz citiem. 
Varbūt problēma ir tā, ka vēla-
mies iemācīt gramatikā visu, ie-
skaitot izņēmumus utt.?

N.  Dzintars: Pamatskolā pat 
gudrs skolēns nespēj aptvert visu 
spēles laukumu. Ir jābūt galvenajiem 
gramatikas pīlāriem  – pareizraks-
tībai, interpunkcijai, tekstveidei, 
saprašanai par valodas lietošanu, 
bet nevajag apgūt akadēmisko gra-
matiku. Pamatlietas vajadzētu apgūt 
lēnāk, bet pamatīgāk. Vidusskolā 
varētu notikt padziļināta valodas 
apguve, kad meklējam kādus kru-
zuļus ikdienas audumā u.  tml. Ja 
ir skaidri pamati, platforma, tad ir 
vieglāk uzcelt nākamo stāvu.

S.  Lazdiņa: Saskaros ar fak-
tu, ka 1.  un 2.  kursa studenti 
divdabja teicienu neatdala ar 
komatiem, un, manuprāt, prob-
lēma nav jauniešos, bet pie-
ejā – kā mācām. Es, piemēram, 
skolēniem, mācot par divdabi, 
uzdotu jautājumu, vai latviešu 
valodā var izteikt darbību, kas 
notiek vienlaikus, piemēram, 
dzerot kafiju, mēs sarunājāmies; 
sēžot pie galda, mēs runājām. 
Divdabis latviešu valodā nav 
konstruēts, lai skolēniem būtu 
sliktas atzīmes, tam ir cita jēga. 
Dzimtajā valodā ir jāiemāca 
pamatkategorijas, jo ģeogrāfijas 
stundās neiemācīs vārdšķiras; 
arī  – lai iemācītos jebkuru citu 
nākamo valodu. Kā gan citās 
valodās runās par lietvārdiem, 

par artikuliem, to, kā izsaka no-
teiktību latviešu, angļu, krievu 
valodā? Tiltus starp valodām 
vajadzētu mest no jēdzieniskās 
izpratnes aspekta.

I. Lapinska: Manuprāt, svarīgi 
ir iemācīt vērīgumu pret valodu. 
Runa ir par veidu, kā mācām va-
lodu, ilustratīvajiem piemēriem. 
Vajag parādīt, kādas var būt sekas, 
ja mainām teikuma konstrukciju, 
kā mainās nozīme, kā tālāk ietek-
mē situāciju. Ja neprecīzi tiks ap-
rakstīts eksperiments, tad eksperti 
mūs nesapratīs; vai arī tieslietās – 
cik liela nozīme ir nepareizi ielik-
tam komatam. Skolēni ir kļuvuši 
pragmatiskāki, tādēļ, arī mācot 
dzimto valodu, ir svarīgi parādīt, 
cik nozīmīgi ir izteikties un lietot 
vārdus precīzi.

O. Meijers: Skolotāji ir kļuvu-
ši nepacietīgi, vēlamies, lai bērni 
apgūst visas laiku formas uzreiz. 
Vairāk ir jādomā par to, kas sko-
lēnam ir vajadzīgs konkrētajā 
vecumposmā, un ir lietas, kas 
ir jāatstāj augstskolas līmenim, 
tiem, kas vēlas kļūt lietpratēji. 
Skolotāji vēlas, lai ātri tiktu sa-
sniegta precizitāte, akurātība, bet 
ir jāapzinās, kam no katras gra-
matikas struktūrām un jomām ir 
nepieciešams visvairāk apguves 
laika. Nevajag censties vienā mā-
cību gadā iespiest visu, bet vajag 
sabalansēti sadalīt visā izglītības 
periodā, tad varētu nodrošināt 
labu līdzsvaru starp gramatiku 
un saturiskajām tēmām. Atliktu 
laiks arī diskusijām, un labāk pa-
nāktu iesaistīšanos.

K. Shuks: Kad sāku mācīt sko-
lēnus pēc sākumskolas, viņi at-
šķīrās – gan kā viņi runāja, gan kā 
rakstīja. Vieni pirms tam bija mā-
cījušies pie skolotājas, kuras kais-

le bija iemācīt gramatiski precīzi 
aprakstīt konkrēto situāciju, otra 
skolotāja bija izmantojusi leksis-
ku pieeju, kad uz valodu skatās 
kā uz dinamisku procesu. Vienas 
skolēnu grupas teksti bija ļoti sa-
māksloti, bet otra grupa spēja sa-
zināties pilnīgi citā līmenī.

S. Lazdiņa: Viens – ka vēlas, lai 
raksta bez kļūdām. Vai tas nozī-
mē, ka ilgāks laiks ir jādod meln-
rakstu rakstīšanai, jāļauj kļūdī-
ties, lai nenogalina radošumu?

O. Meijers: Skolā ir jāzina, ku-
ras ir tās kļūdas, kurām ir jāpievērš 
uzmanība un kuras jālabo tūlīt, un 
kuras ir tās nepilnības kļūdas, kas 
ar laiku izzudīs pašas. Ir tādas, kas 
ir pārāk tālu skolēna pašreizējam 
izpratnes līmenim un ko viņš iz-
pratīs pēc daudziem gadiem. Lī-
dzīgi kā mācoties apgūt mūzikas 
instrumentu  – ja nepārtraukti ti-
kai labos un labos, protams, zudīs 
prieks spēlēt. Varbūt skolotājiem ir 
jābūt pieticīgākiem un jāsaprot, ka 
bērni nemācās viņiem, bet dzīvei 
arī pēc skolas pabeigšanas.

S. Lazdiņa: Ne visu var atrisināt 
skola, tikpat svarīga ir ģimene. Arī 
es kā mamma savu bērnu varu ra-
dināt runāt izvērsti, argumentēti. 
Sociolingvists Bazils Bernšteins 
(Basil Bernstein) rakstīja, ka bērni 
no sociāli zemākajām klasēm lie-
to lingvistiski ierobežoto kodu un 
viņiem skolā ir vajadzīgs papildu 
atbalsts. Bērni ir ļoti atšķirīgi, un 
tādas būs arī viņu vēlmes. Mūsu 
vēlme nav mainīt izglītības sistē-
mu, bet skolēni mainās un daudz 
ko nepieņem, nevar iemācīties 
dzimto valodu tā, kā to savā laikā 
varēja skolotāja.

Laikraksta „Izglītība un Kul-
tūra” pārstāvis Andris Bērziņš: 
Varbūt nevajag izgudrot jaunas 
metodes, bet paņemt vērtīgākās, 
kas, piemēram, man palīdzēja līdz 
7.  klasei iemācīties gramatiku, ko 
mācīja skolotājs Jānis Mencis un ko 
neesmu aizmirsis joprojām. Zinot, 
cik sarežģītus formulējumus liek 
atcerēties maniem mazbērniem, 
pārņem šausmas.

O.  Meijers: Ja gribam panākt 
dziļo mācīšanos, tad galvenais ir 
saturs. Vieglāk saturu definēt ir fi-
zikā, ģeogrāfijā utt., bet ar valodām 
ir daudz grūtāk. Jebkuras valodas 
pamatā ir kultūra, ieskaitot litera-
tūru, kas ir cits aspekts. Manuprāt, 
valoda un literatūra ir jāmāca kopā.

K.  Shuks: Es mācu angļu va-
lodu un literatūru. Pats sev bieži 
jautāju, kāpēc es mācu literatūru. 
Mani kolēģi, kas māca nīderlan-
diešu valodu un literatūru, ir pār-
liecināti, ka skolēniem mācību 
gada laikā ir jāizlasa 20 grāmatu, 
jo programmā ir paredzēts, ka 
literatūra jāapgūst dažādos žan-
ros. Pats stundās piedāvāju arī 
īsākus zinātniski populārus, žur-
nālu, laikrakstu u.  tml. tekstus, 
jo uzskatu, ka literatūra ir jāap-
gūst arī tiem, kas tālāk nestudēs 
augstskolā. Tā ir iespēja skolē-
nam izjust, kā rakstīja cilvēks, kas 
dzīvoja pirms 200 gadiem, un sa-
līdzināt, kas sabiedrībā un cilvē-
ku attiecībās ir vai nav mainījies, 
un kā, piemēram, raksta cilvēks, 
kas dzīvo 2000 kilometru attālu-
mā. Skolēni izprot, ka literatūra 
netiek radīta vakuumā, ka teks-
tu autori ar savu valodu piedāvā 
citādāku skatu uz pasauli  – kas 
dažkārt palīdz labāk dzīvot.

S. Lazdiņa: Ir būtiski, ka strā-
dājam ar dažāda žanra, stila un 
laika tekstiem gan valodā, gan 
literatūrā. Ar dzimto valodu mēs 
formulējam sevi, savu patību. 
Kā izvēlēties, ko lasīt, ja izvēle ir 
tik plaša? Piemēram, piedāvāt 
10  grāmatu, skolēni izvēlas sev 
tuvākās un pēc tam viens otram 
pastāsta par izlasīto.

K.  Shuks: Protams, katrs var 
izvēlēties izlasīt vienu grāmatu, 
bet pirms tam esam apguvuši, kā 
vērtēt, analizēt izlasīto, kā raks-
tīt kopsavilkumu; pēc tam vēr-

tējam, kurš vislabāk prot ieteikt 
savu grāmatu, par to pastāstīt, 
izveidot video u.  tml. Tā skolēni 
iesaistās. Svarīgi, protams, ir tas, 
kāds ir skolotāja mērķis un ko 
viņš vēlas sasniegt. Maniem labā-
kajiem skolēniem gadā ir jāizlasa 
četras grāmatas – divas iesaku es, 
bet divas ir viņu izvēle no manis 
izveidotā saraksta, jo tas palīdz 
skolēnus vadīt lasīšanas procesā, 
sasaistot grāmatu sižetus ar no-
tiekošo reālajā dzīvē. Protams, 
skolēniem paliek izjūta, ka grā-
matas ir izvēlējušies paši.

A. Vanaga: Sākumskolā valoda 
un literatūra var būt viens priekš-
mets, bet literatūra ir vārda māksla. 
Tempa dēļ pietrūkst sarunas un 
diskusijas, bet, manuprāt, literatūra 
mūsu sabiedrībai savā ziņā ir kā 
ētikas kodekss. Pamatskolā, sākot 
ar 7.  klasi, literatūru nedrīkstam 
pazaudēt arī kā atsevišķu mākslas 
priekšmetu. Cits jautājums – vai to 
vairāk integrēt ar citiem mākslas 
priekšmetiem, piemēram, vizuālo 
mākslu, mūziku. Piemēram, strēl-
nieku tēmu mācu kopā ar vēstures 
skolotāju. Līdzīgi kā kolēģi no ārze-
mēm, valodas kursā neiztiekam 
bez literārā, mākslinieciskā teksta. 
Varu piekrist, ka dažkārt mēs, sko-
lotāji, pārsālām ar to, ka liekam la-
sīt pārāk daudz un nerēķināmies, 
ka skolēniem ir daudz citu mācību 
priekšmetu. Ir jāizprot, kurā brīdī 
esam gatavi integrēt, kurā nošķirt, 
lai apmierināti būtu gan valodas 
lietotāji, gan gardēži. 
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Ja bērns nejutī-
sies droši, nebūs 

emocionāli iesaistī-
jies – nebūs sekmju 
un panākumu, toties 
būs zems pašnovēr-
tējums, kas samazi-
na iesaistīšanos.



Ir jāatrod 
metode, lai 

jau sākumskolā 
skolēns saprastu, 
ka pasaule ir saistīta 
un dzimtā valoda 
ir instruments, kas 
to var sasaistīt.



Pedagoģijas 
putns lidos, ja 

abi spārni būs ve-
seli: viens ir saturs, 
un otrs – kā tas tiks 
piedāvāts. Tā ir 
gan didaktikas, 
gan metodiskās 
pieejas maiņa.



FOTO: Andris Bērziņš
Latviešu valodas aģentūras metodiķe Indra Lapinska (no kreisās), VISC projekta eksperts Latvijas 
Universitātes asociētais profesors Arvils Šalme, VISC projekta eksperte Rēzeknes Tehnoloģiju aka-
dēmijas profesore Sanita Lazdiņa.

Esam novērojuši, 
ka tagadējiem 

skolēniem ir palē-
ninājies uztveres 
temps, tas ir ļoti 
individuāls, bet ne 
tādēļ, ka bērni būtu 
mazāk apdāvināti. 
Iespējams, to iespai-
do pārdozētā infor-
mācija, tehnoloģiju 
izmantošana.



FOTO: Andris Bērziņš
Žurnālists Viktors Avotiņš (no labās) kopā ar diskusijas dalībnie-
cēm.

Turpinājums no 6. lpp.
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Rīgas interešu izglītības 
metodiskā centra pilsētas 
pasākumu koordinatore, svētku
projekta vadītājas asistente

29. aprīlī Rīgas izglītības iestā-
žu bērnu un jauniešu tautas deju 
kolektīvi vienosies kopīgos Rīgas 
izglītības iestāžu deju svētkos 
arēnā „Rīga”. Dejas rakstus izde-
jos vairāk nekā 4000  dalībnieku 
no pirmsskolas vecuma līdz pat 
jauniešu deju kolektīviem. III Rī-
gas izglītības iestāžu tautas deju 
kolektīvu deju svētku lielkoncerts 
„Trejdeviņi gaismas tilti” ir Rīgas 
bērnu un jauniešu dāvana Latvi-
jas valsts simtgadē.

„Mēs varam būt laimīgi, ka dzī-
vojam laikā, kad visa Latvija gata-
vojas simtgadei. Un likumsakarīgi, 
ka šajā svētku sagatavošanas ceļā 
aktīvi iesaistās tie, kas veidos Lat-
vijas nākotni,” pārdomās par simt-
gades projektu izstrādi dalās Rīgas 
interešu izglītības metodiskā centra 
vadītāja Inga Cimiņa. „Kad, plāno-
jot Latvijas simtgadi, iesniedzām 
trīs projektus, kuros caur dejām, 
mūziku, krāsām un citām radošām 
aktivitātēm piedalīsies Rīgas intere-
šu izglītības programmās iesaistītie 
bērni un jaunieši un viņu, ja tā var 
teikt, meistari un palīgi – interešu 
izglītības skolotāji, bijām pārlieci-
nāti, ka tas radīs prieku un veicinās 
patriotisma jūtas gan pašos darba 
darītājos  – dalībniekos, gan tajos, 
kas to visu baudīs skatoties un līdz-
pārdzīvojot. Mūsu bagātība ir tra-
dīcijas, ko esam pārmantojuši no 
saviem senčiem, ko esam spējuši 
iedzīvināt loģiskā turpinājumā tau-
tas mākslā, izglītībā un arī ikdienā. 
Šo tradīciju dzīvotspēju nodrošina 
mūsu tik unikālā dziesmu un deju 
svētku kustība. Lai tā būtu sekmī-
ga, ir jāiegulda liels darbs. Tādēļ 
nu jau trešo reizi notiks Rīgas iz-
glītības iestāžu tautas deju kolek-
tīvu svētki.”

Rīgas izglītības iestāžu 
deju kolektīvu deju 
svētki – jau trešo reizi
Rīgas izglītības iestāžu deju svēt-

ki pirmo reizi notika 2007.  gadā, 
otro – 2011. gadā. Šie svētki ir uni-
kāla vērtība Rīgas dejas telpā, ļaujot 
ikvienam Rīgas izglītības iestāžu 
deju kolektīvam, apgūstot reper-
tuāru, piedalīties lielkoncertā un 
būt daļai no lieliem dejas svētkiem. 
Šo tradīciju aizsāka izcilā deju pe-
dagoģe, horeogrāfe, ilggadējā Rī-
gas Teikas vidusskolas tautas deju 
kolektīva „Skabardzēni” un tautas 
deju kolektīva „Zalktis” vadītāja 
Arta Melnalksne.

I  Rīgas izglītības iestāžu deju 
svētki „Lai visiem mājas ir!” pul-
cēja vairāk nekā 3000 dejotāju, tie 
bija pirmie lielie svētki Rīgas iz-
glītības iestāžu deju kolektīviem, 
un tajos galvenā loma bija tieši 
viņiem. Savas neizsmeļamās un 

īpaši radošās personības apveltī-
tā Arta vēl paspēja radīt II Rīgas 
bērnu un jauniešu deju svētkus 
„Deja tek pa celiņu”, kas notika 
2011.  gada 18.  maijā Starptau-
tiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala”. 
Šie svētki pulcēja 261  kolektīvu, 
kopā 4174 dejotājus.

Klāt 2017.  gads, un ir jāsaka  – 
svētku tilts jau tūlīt būs gatavs  – 
4000  dejotāju gatavojas III  Rīgas 
izglītības iestāžu tautas deju kolek-
tīvu deju svētkiem, lai dejas tiltu uz 
svētkiem pabeigtu laikus. Svētku 
koncepcija „Trejdeviņi gaismas til-
ti – pāri manam, pāri tavam, pāri 
tautas laikam” tapa 2012. gadā, to-
laik vēl nedomājot par tās realizā-
ciju III Rīgas izglītības iestāžu deju 
kolektīvu deju svētkos. Tās auto-
res – I. Cimiņa un A. Melnalksne, 
logo autore – Rita Sniedze.

Trejdeviņi. Gaisma. Tilts
Katram šim vārdam  – „trej-

deviņi”, „gaisma”, „tilts”  – ir lie-
la un spēcīga nozīme, bet kopā 
tiem ir milzu spēks, kas atklāsies 
svētkos. „Kad sākām gatavot šos 
svētkus jau bez Artas klātbūtnes, 
bija pilnīgi skaidrs, ka ir pienācis 
Latvijas simtgades laiks un „Trej-
deviņu gaismas tiltu” laiks. Šajā 
nosaukumā mēģināju ieaust gan 
laika un telpas dimensiju, gan 
latvisko sīkstumu, pamatīgumu 
un spēku caur vārda „trejdevi-
ņi” simbolisko jēgu, gan gaismas 
izjūtu, ko rada ikviens mīlestībā 
veikts darbs, īpaši domājot par to 
dvēselisko bagātību, ko interešu 
izglītības skolotāji sniedz saviem 
audzēkņiem, par to, kā tā atsta-
rojas ikviena bērna tālākajā dzīvē, 
gan tiltu kā simbolu, kas savieno 
reizēm nesavienojamo un kas ļauj 
mums ikvienam panākt tuvāk 

pretī. Manuprāt, tās ir vērtības, 
kas ir ļoti nepieciešamas Latvijai 
pašlaik, kā arī – veidojot nākotnes 
ceļu,” uzsver Rīgas interešu izglī-
tības metodiskā centra un svētku 
projekta vadītāja I. Cimiņa.

2015. gadā, balstoties uz svēt-
ku koncepciju, tika izsludināta 
svētku repertuāra atlases skate, 
uz kuru deju kolektīvu vadītājus 
aicinājām veidot jaunrades de-
jas, lai kopīgi radītu krāšņu svēt-
ku repertuāru. 2016. gada augus-
tā radošā grupa Inetas Bērziņas 
vadībā izveidoja III  Rīgas izglī-
tības iestāžu deju kolektīvu deju 
svētku lielkoncerta „Trejdeviņi 
gaismas tilti” programmu. Lepo-
jamies, ka jauši vai nejauši mūsu 
deviņu vērtību tiltu kontekstā ir 
tapušas deviņas jaunas dejas, no 
kurām daļu ir veidojušas Rīgas 
izglītības iestāžu deju kolektīvu 
vadītājas Anita Pielēna-Pelēna, 
Rūta Lauce, Evija Urbanoviča, 
Santa Pastore, Ineta Bērziņa, kā 
arī horeogrāfes Indra Filipsone 
un Taiga Ludborža. Lielkoncer-
ta finālam ir tapusi komponista 
Valta Pūces mūzika „Trejdeviņi 
gaismas tilti”. Vairākas dejas jau-
nā muzikālā ietērpā ir radījusi 
bērnu un jauniešu centra „Rīgas 
skolēnu pils” (RSP) folkloras ko-
pas „Kokle” vadītāja Dina Liepa.

„Kuģis enkuru ir pacēlis 
un devies ceļā!”
Organizējot svētkus, apzinā-

mies, ka ir nepieciešama liela uz-
drīkstēšanās, radošas idejas un 
darbīgas rokas, nenovērtējams ir 
deju kolektīvu vadītāju ieguldītais 
darbs. Ne velti A.  Melnalksne īsi 
pirms II  Rīgas bērnu un jauniešu 
deju svētkiem teica: „Kuģis enku-
ru ir pacēlis un devies ceļā!” Divos 
gados, gatavojoties svētkiem, ir 
notikuši vairāki svētku repertuāra 
deju precizēšanas semināri tautas 
deju kolektīvu vadītājiem. Patlaban 
gandrīz ir noslēgušās arī visas tau-
tas deju kolektīvu svētku repertuā-
ra pārbaudes skates, vēl tikai 5.–6. 
un 7.–9. klašu grupu dejotāji savu 
māku demonstrēs aprīļa sākumā. 
Esam gandarīti, ka jau pavisam drīz 
veidosim kopējus 4000 dalībnieku 
rakstus vispirms kopmēģinājumos 

Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļ-
amatu pamatskolas sporta hallē un 
tad jau arī arēnā „Rīga”. Skates žū-
rijas priekšsēdētāja, horeogrāfe, arī 
deju svētku virsvadītāja I. Filipsone 
pēc aizvadītajām skatēm dalījās ar 
iespaidiem: „Tik laba, pozitīva at-
mosfēra pirms svētkiem nav bijusi 
sen. Dejotāji, kolektīvu vadītāji un 
skolotāji ar aizrautību un lielu at-
bildību gatavojas svētkiem.”

Pirmie skates rezultāti norāda 
uz Rīgas izglītības iestāžu tautas 
deju kolektīvu augsto māksliniecis-
ko un tehnisko līmeni. No 157 ko-
lektīviem, kuri piedalījās skatē, lau-
reāta pakāpi saņēma 65  kolektīvi, 
savukārt 1.  pakāpi  – 55  kolektīvi. 
Tagad darbu ir uzsākuši deju svēt-

ku virsvadītāji, kas veidos kopējos 
deju rakstus. Esam laimīgi, strā-
dājot lieliskā mākslinieciskajā un 
organizatoriskajā komandā, tāpat 
pateicīgi ikvienam deju skolotā-
jam, koncertmeistaram, iestāžu 
vadītājam un visiem labajiem teh-
niskajiem gariņiem, bez kuru pa-
līdzības lietas nevarētu tapt.

Ik pirmdienu pāri 
jaunam tiltam
I.  Cimiņa: „Interešu izglītība ir 

neizsmeļama pūra lāde. Prieks, ka 
bērniem un jauniešiem Rīgā ir ļoti 
plašas iespējas attīstīt savas pras-
mes, talantus un varbūt pat izvēlē-
ties ceļu savai turpmākajai dzīvei. 
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Katram šim vār-
dam – „trejdevi-

ņi”, „gaisma”, „tilts” – 
ir liela un spēcīga 
nozīme, bet kopā 
tiem ir milzu spēks, 
kas atklāsies svētkos.



Latvijas valsts simtgades programmā – 
Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu deju svētki
         SANTA VANCĀNEIK

Turpinājums 9. lpp.

FOTO: no Rīgas interešu izglītības metodiskā centra arhīva
Pirmie skates rezultāti norāda uz Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu augsto māksliniecisko un tehnisko līmeni. Dejo Rīgas 69. vi-
dusskolas deju kolektīvs, vadītāja – Irēna Zaica.

FOTO: no Rīgas interešu izglītības metodiskā centra arhīva
Tautas deju kolektīvu vadītāju seminārs. Dejo Teikas vidusskolas 
deju kolektīvs „Skabardzēni”, vadītājas – Arta Slica un Rūta Lauce.

FOTO: Anita Priedīte
II  Rīgas bērnu un jauniešu deju svētki „Deja tek pa celiņu” 
2011. gadā.
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RSP akordeonu ansambļa 
„Opuss” vadītāja

23.–25. aprīlī Rīgā norisināsies 

ikgadējais starptautiskais bērnu 
un jauniešu labdarības festivāls 
„Akordeona dienas Rīgā”, kuru 
jau piekto gadu organizē nodi-
binājums „Samāriešu fonds” un 

bērnu un jauniešu centrs „Rīgas 
skolēnu pils” (RSP).

Festivāls „Akordeona dienas 
Rīgā 2017” ilgs trīs dienas, katru 
dienu klausītājus priecējot ar vienu 

koncertu, un pulcēs dalībniekus no 
Rīgas, Kokneses, Ugāles (Latvija), 
Maskavas (Krievija), Minskas (Balt-
krievija) un Klaipēdas (Lietuva).

Festivāls tiek organizēts ar 
mērķi popularizēt sabiedrībā an-
sambļu un orķestru kolektīvās 
muzicēšanas akordeona spēli. Šī ir 
iespēja veicināt arī daudzu jaunie-
šu interešu izglītību un muzikālo 
talantu un, piedaloties koncertā, 
attīstīt uzstāšanās spējas plašas 
publikas priekšā, uzlabot viņu ini-
ciatīvu tālākajā mūzikas izglītības 
mācību procesā. Tā kā akordeona 
dienas tiek organizētas starptau-
tiskā līmenī, jauniešiem ir iespēja 
īstenot akordeona spēlēšanas pie-
redzes apmaiņu, izzināt citu valstu 
kultūrvidi un uzlabot svešvalodu 
prasmes.

Ik gadu uzlabojas festivāla da-
lībnieku profesionālā muzicēša-
nas kvalitāte, vairojot ieguldīju-
mu akordeona mūzikas attīstībā 
mūsu valstī.

Projektā iesaistītās organizā-

cijas: nodibinājums „Samāriešu 
fonds”, RSP un RSP akordeonistu 
ansamblis „Opuss” (vadītāja Karo-
līne Vancāne), Kokneses Mūzikas 
skolas mācību orķestris (vadītā-
ja K.  Vancāne), Mihaila Gļinkas 
Minskas Valsts mūzikas koledžas 
akordeonistu trio (vadītāja Lidi-
ja Skačko), Minskas Valsts kon-
servatorijas akordeonistu duets 
(vadītāja L.  Skačko), Maskavas 
akordeonistu ansamblis „Fantāzi-
ja” (vadītāja Valentīna Pataņina), 
Klaipēdas Joza Karosa Mūzikas 
skolas akordeonistu orķestris (va-
dītājs Roberts Užgalis).

Festivāla „Akordeona dienas 
Rīgā 2017” KONCERTI:

23.  aprīlī plkst.  16.00 Sv.  Pētera 
baznīcā – atklāšanas koncerts;

24. aprīlī plkst. 19.00 Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē – 
sadraudzības koncerts;

25.  aprīlī plkst.  19.00 Sv.  Pētera 
baznīcā – noslēguma koncerts.

Ieeja visos koncertos – par ziedo-
jumiem. 

Dažādu dejas žanru program-
mas – gan tautas dejas, gan mūs-
dienu un citu žanru laikmetīgās 
dejas – ir iespējams apgūt gandrīz 
katrā skolā vai bērnu un jauniešu 
centrā. Kopumā šajās program-
mās ir iesaistīti gandrīz 10 tūksto-
ši bērnu un jauniešu.”

Svētku ietvaros 26.  aprīlī 
plkst.  18.00 kultūras un atpūtas 
centrā „Imanta” notiks arī ma-
zākumtautību kolektīvu koncerts 
„Pasaulē ir tik daudz krāsu”. Ieeja 
koncertā ir bez maksas, savukārt 
biļetes uz lielkoncertu „Trejdevi-
ņi gaismas tilti” ir pieejamas visās 
„Biļešu paradīzes” tirdzniecības 
vietās un internetā (www.bilesu-
paradize.lv).

Informācija par deju svētku 
aktualitātēm ir atrodama mājas-

lapā www.rigadundeja.lv. 27. feb-
ruārī svētku mājaslapā tika atklāta 
īpaša laika atskaite. Ik pirmdienu 
tiek publicēts jauns videostāsts, 
kas ir balstīts lielkoncerta kon-
cepcijā: 27.  martā  – stāsts par 
mazajiem un lielajiem dejotāju 
dzīves sapņiem, dodoties pāri 
SAPŅU tiltam; 3.  aprīlī atcerē-
simies, pieminēsim stipros un 
mērķtiecīgos cilvēkus, kas ir palī-
dzējuši veidot un attīstīt izglītības 
iestāžu deju svētku tradīciju, un 
pateiksim paldies viņiem, dodo-
ties pāri SPĒKA tiltam; 10. aprīlī 
stāstīsim par dejotāju ģimeni, par 
brāļiem un māsām, mammām 
un meitām, sievām un vīriem, 
dodoties pāri ĢIMENES tiltam; 
17.  aprīlī dunēsim Rīgas ritmā, 
dodoties pāri RĪGAS tiltam, un 
24. aprīlī publicēsim pēdējo svēt-
ku gaidīšanas video, kur teiksim 

paldies Latvijai, dodoties pāri 
PASAULES VĒRTĪBU tiltam.

Latvijas valsts simtgades Rī-
gas programmā ir iekļauti gan-
drīz 100  projekti un pasākumi, 
kas tiks īstenoti piecu gadu ciklā 
(2017–2021) kultūras, izglītības 
un jaunatnes, sporta, būvniecības, 
pilsētvides un tūrisma jomā. Rīgas 
programma ir veidota, balstoties 
uz Kultūras ministrijas izstrādāta-
jiem Latvijas valsts simtgades svi-
nēšanas uzdevumiem, un vairāki 
nozīmīgi Rīgā īstenotie pasākumi 
ir iekļauti kopīgajā Latvijas valsts 
simtgades pasākumu nacionāla-
jā plānā. Rīgas programma tiks 
aktualizēta divas reizes gadā. 
Latvijas valsts simtgades Rīgas 
programmas pasākumi tiks īste-
noti ar Rīgas pašvaldības finan-
siālu atbalstu.

Visas svētku organizatoru ko-

mandas vārdā saku paldies vi-
siem, kas atbalsta svētku tapšanu 
un piedalās tajā. Svētku māksli-
nieciskā vadītāja I.  Bērziņa no-
vēl: „Būsim kopā, lai turpinātu 
A. Melnalksnes iesākto darbu un 
ļautu tapt jauniem sapņiem un 
iecerēm! Man ir tas gods turpi-
nāt Artas iesākto darbu un vest 
dejotājus pāri deviņiem tiltiem 
uz III Rīgas izglītības iestāžu deju 
kolektīvu deju svētkiem.”

Svētkus organizē Rīgas domes 
izglītības, kultūras un sporta de-

partaments sadarbībā ar RSP Rīgas 
interešu izglītības metodisko cen-
tru. Svētkus atbalsta Rīgas dome, 
„Latvijas televīzija”, AAS  „Balta”, 
SIA „SND”, „Aizkraukles saldumi”, 
„Zaķumuiža” un „Fazer”. Galvenais 
informatīvais atbalstītājs  – portāls 
calis.lv; informē: inbox.lv, „Latvijas 
radio”, draugiem.lv, žurnāls  „Ir”, 
„JCDecaux”.       

Informācijai: 
tālr. +371 29385336; 
e-pasts santa@rigadundeja.lv.
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Tuvojas starptautiskais labdarības 
festivāls „Akordeona dienas Rīgā 2017”

Turpinājums no 8. lpp.

FOTO: Anita Priedīte
II Rīgas bērnu un jauniešu deju svētki „Deja tek pa celiņu” 2011. gadā.

         KAROLĪNE VANCĀNEIK

FOTO: www.iksd.riga.lv 
Festivāls tiek organizēts ar mērķi popularizēt sabiedrībā ansambļu un orķestru kolektīvās muzicēšanas 
akordeona spēli.
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Kaunatas vidusskolas 
latviešu valodas skolotāja

Vēl nesen Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūras (VIAA) programmas 
„Erasmus+” un „Comenius” Kau-
natas vidusskolā asociējās lielākoties 
ar skolotāju un skolēnu mobilitātes 
vizītēm uz Eiropas Savienības  (ES) 
partnervalstīm ar mērķi iepazīt ār-
valstu skolu pieredzi un dalīties savā, 
paplašinot angļu valodas komunikā-
ciju. Bet šajā mācību gadā Kaunatas 
vidusskolas skolotāji ieguva jaunu 
pieredzi: 2016. gadā Kaunatas vidus-
skolas administrācija, sadarbojoties 
ar skolotāju komandu, uzrakstīja un 
iesniedza VIAA programmas „Eras-
mus+” K1  aktivitātē projektu „Ra-
došuma un uzņēmējdarbības spēju 
attīstīšana vidusskolēniem”. Saņemot 
projekta apstiprinājumu, skola uzsā-
ka projekta īstenošanu, un laikpos-
mā no septembra līdz decembrim 
piecas Kaunatas vidusskolas skolotā-
jas – Skaidrīte Ūzuliņa, Evita Kairiša, 
Marina Ameļčenkova, Līga Uzulnīce 
un Ināra Paramonova – guva jaunu, 
inovatīvu, izcilu pieredzi profesionā-
lajā pilnveidē, apmeklējot starptautis-
kos tālākizglītības kursus „Radošuma 
un uzņēmējdarbības spēju attīstīša-
na vidusskolēniem” Kiprā, Spānijā 
un Slovēnijā „Erasmus+” projektā 
Nr. 2016-1-LV01-KA101-022510.

Katra no projekta mobilitātes 
dalībniecēm atgriežoties dalījās gū-
tajā pieredzē ar saviem kolēģiem. 
Pēc visu skolotāju mobilitātes vizī-
tēm tika izveidota un ar Rēzeknes 
novada izglītības pārvaldi saska-
ņota pedagogu profesionālās piln-
veides astoņu akadēmisko stundu 
A  programma „Radošuma un uz-
ņēmējdarbības spēju attīstīšana”. 
Kursu programmas mērķis bija ie-
pazīstināt skolotājus ar jaunākajām 
pedagoģiskajām pieejām radošuma 
un uzņēmējdarbības attīstīšanā sko-
lēnos, daloties pieredzē, kas gūta, 
apmeklējot starptautiskos tālākiz-
glītības kursus.

2017. gada 24.  februārī pedago-
gu profesionālās pilnveides kursu 

„Radošuma un uzņēmējdarbības 
spēju attīstīšana” saturu apguva 
26  Kaunatas vidusskolas skolotāji. 
Profesionālās pilnveides kursu laikā 
pedagogi iepazina deviņus līderības 
stilus trīs inteliģences dimensiju  – 
ķermeņa, prāta, sirds  – griezumā; 
sociāli emocionālās kompetences 
teorijas vēsturisko attīstību, līderu 
sociāli emocionālās kompetences 
būtību. Skolotāji guva priekšsta-
tu par Spānijas izglītības sistēmu, 
strukturēto mācīšanos un Spānijas 
kultūrvēsturisko dimensiju, apguva 
pašmācības stratēģijas, ko var iz-
mantot svešvalodu prasmju pilnvei-
des procesā. Darba grupās skolotāji 
mācījās biznesa projektu veidošanas 
principus skolēnu uzņēmējdarbī-
bas prasmju attīstīšanai. Skolotāji 
iepazinās ar publiskās runas pamat-
principiem un atgriezeniskās saites 
veidošanu iedvesmojoša mācību 
procesa kontekstā.

Kursu nodarbības ievadīja Kau-
natas vidusskolas direktore S. Ūzu-
liņa, kas apmeklēja starptautiskos 
tālākizglītības kursus „Intelligent 
Leadership  – Use Enneagram to 
Bring out the Best in Yourself” („In-
teliģenta līderība: izmantojiet ene-
agrammu, lai izceltu labāko sevī”) 
Kipras pilsētā Limasolā. S.  Ūzuliņa 
skolotājus iepazīstināja ar Tuvo Aus-
trumu filozofijā balstīto līderības 
teoriju. Aktivitātes laikā kursu dalīb-
nieki centās pazīt savu līderības stilu 
pēc tā izpausmes apraksta. Skolotā-
jiem tika dota iespēja iepazīt katra 
līderības stila ietekmi uz apkārtējiem, 
iepazīt tā stiprās un vājās puses.

Turpinājumā angļu valodas 
skolotāja M. Ameļčenkova iepazīs-
tināja kolēģus ar gūto pieredzi Spā-
nijas pilsētā Malagā, kur mobilitātē 
„Structured Study Visit & training 
seminar” („Strukturētas mācību vi-
zītes un treniņa seminārs”) skolo-
tāja iepazina Spānijas izglītības sis-
tēmas struktūru, piecu dienu laikā 
apmeklējot dažādas Spānijas mā-
cību iestādes – gan valsts, gan pri-
vātās. Skolotāja atzina, ka Spānijas 
un Latvijas izglītības sistēmas ir sa-
mērā līdzīgas, tomēr kā būtiskāko 
atšķirību minēja iejūtīgo attieksmi 

pret skolēnu Spānijas skolās, pie-
mēram, ja skolēns ir atnācis uz sko-
lu sliktā noskaņojumā, viņš netiek 
pielaists pie mācībām, bet tiek pa-
vadīts uz bibliotēku, kur pedagoga 
vadībā tiek uzlabots skolēna emo-
cionālais stāvoklis, līdz viņš var at-
griezties mācību procesā. Skolotājs 
Spānijas skolās tiek pozicionēts kā 
konsultants, atbalstītājs. Katrā kla-
sē darbojas skolotāja palīgi. Parasti 
tie ir pedagoģijas studenti, kas ne 
tikai palīdz organizēt darbu stun-
dā, bet arī gūst pedagoģisko piere-
dzi. Skolēniem ir pieejamas visas 
jaunākās tehnoloģijas, īpaši tas ir 
sakāms par privātskolām.

Darbojoties gan grupās, gan 
individuāli, kursu dalībnieki guva 
ieskatu angļu valodas pašmācības 
stratēģijās, ko latviešu valodas 
skolotāja I.  Paramonova bija ap-
guvusi tālākizglītības kursos „Self 
Learning Strategies  – a Guide to 
Becoming an Autonomous Lear-
ner of English” („Pašmācības stra-
tēģijas  – vadlīnijas kļūšanai par 
autonomu angļu valodas skolē-
nu”) Kipras pilsētā Limasolā. An-
gļu valodas pašmācības stratēģijas 
tiek balstītas sava darba un laika 
plānošanā un ir izmantojamas jeb-
kuras svešvalodas apguvei; vienas 
no būtiskākajām  – izvirzīt skaid-
rus valodas apguves nepiecieša-
mības iemeslus, motīvus, veicinot 

motivāciju, un uztvert valodu kā 
vienotu veselumu.

Mūsdienās uzņēmējdarbība nav 
iedomājama bez svešvalodu zinā-
šanām. To ar empīriskās pieejas 
palīdzību uzskatāmi demonstrēja 
mājturības skolotāja L.  Uzulnīce, 
daloties pieredzē, kas tika iegūta 
tālākizglītības kursos „Teaching en-
trepreneurship” („Uzņēmējdarbības 
mācīšana”) Slovēnijas galvaspilsētā 
Ļubļanā. Kaunatas skolotāji, prak-
tiski darbojoties, iepazina biznesa 
projekta un biznesa plāna atšķirī-
bas un veidošanas pamatprincipus. 
Nodarbību laikā skolotāja dalījās 
iespaidos par aktīvo darbošanos 
starptautisko kursu nodarbību lai-
kā Slovēnijā, par gūtajām idejām, 
citu valstu kolēģu demonstrēto at-
šķirīgo, kreatīvo skatījumu uz uz-
ņēmējdarbību.

Kursu noslēgumā visiem bija 
iespēja iepazīt sākumskolas sko-
lotājas E.  Kairišas gūto pieredzi 
tālākizglītības kursos „Train the 
inspiring trainer – permission to 
be yourself ” („Māciet iedvesmo-
jošu treneri: atļauja būt pašam”) 
Kipras pilsētā Limasolā, kur viņa 
grupu darbā apguva iedvesmo-
jošas mācīšanās pamatprincipus, 
pilnveidoja zināšanas un prasmes 
mācīšanas un mācīšanās stratēģi-
jās, guva priekšstatu par Karenas 
Hornejas (Karen Horney) sociāla-
jiem stiliem, praktizēja publiskās 
runas iemaņas, dalījās savā pie-
redzē un iepazina starptautisko 
pieredzi iedvesmojoša mācību 
procesa organizēšanā.

Pateicoties dažādajām mācī-
bu darba formām, gūtajam ie-
skatam inovatīvajās psiholoģijas 
un pedagoģijas pamatnostādnēs 
un pieredzei, kurā dalījās mācī-
bu mobilitātes vizīšu dalībnieki, 
Kaunatas vidusskolas skolotāji 
paplašināja un pilnveidoja sa-
vas profesionālās zināšanas un 
prasmes, guva uzmundrinājumu 
turpmākajam darbam.

Ir jāpiebilst, ka darba valoda 
visos starptautiskajos tālākizglītī-
bas kursos bija angļu valoda. Tas 
kalpo par apliecinājumu kolēģu 

kompetencei un pamudināju-
mu arī citiem skolotājiem apgūt 
angļu valodu. Šogad Kaunatas 
vidusskolā to dara 15  skolotāju, 
apmeklējot angļu valodas nodar-
bības skolotājas M.  Ameļčenko-
vas vadībā ar „Erasmus+” projek-
ta finansiālo atbalstu.

Pateicoties VIAA programmas 
„Erasmus+” piedāvātajām iespē-
jām, Kaunatas vidusskolas skolo-
tāji paplašināja savas zināšanas, 
ieguva jaunas atziņas, pilnveidoja 
profesionalitāti un realizēja pro-
jektā paredzētos mērķus. Ieguvēji 
no projekta realizēšanas ir gan 
Kaunatas vidusskolas skolotā-
ji, gan, protams, skolēni, jo gūto 
pieredzi skolotāji izmantos mācī-
bu procesā.

Aprīlī tiek plānotas nodarbības 
Kaunatas vidusskolas vidusskolē-
niem par līderību un uzņēmējdar-
bības organizēšanu, attīstīšanu, 
biznesa projekta un biznesa plāna 
izstrādi. Ne tikai vidusskolēniem, 
arī Kaunatas vidusskolas skolēnu 
vecākiem pavasarī tiks piedāvāta 
iespēja iepazīt projekta ieguvu-
mus. Bet tuvākajā laikā apmeklēt 
pedagogu profesionālās pilnveides 
A programmas „Radošuma un uz-
ņēmējdarbības spēju attīstīšana” 
kursus tiks aicināti Rēzeknes no-
vada skolotāji. 

„Erasmus+” projekts „Radošuma 
un uzņēmējdarbības spēju attīstīšana 
vidusskolēniem” (Nr. 2016-1-LV01-
KA101-022510). Šī publikācija at-
spoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Eiropas Komisija nav atbildīga par 
jebkuru tajā ietvertās informācijas ie-
spējamo lietojumu.
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Kaunatas vidusskolas pedagoģes 
mācās attīstīt radošuma un uzņēmējdarbības spējas vidusskolēnos

FOTO: Guna Savicka
Mūsdienās uzņēmējdarbība nav iedomājama bez svešvalodu zināšanām. To ar empīriskās pieejas 
palīdzību uzskatāmi demonstrēja mājturības skolotāja Līga Uzulnīce, daloties pieredzē, kas tika iegūta 
tālākizglītības kursos „Uzņēmējdarbības mācīšana” Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā.

Skolotājs Spā-
nijas skolās tiek 

pozicionēts kā konsul-
tants, atbalstītājs. Katrā 
klasē darbojas skolo-
tāja palīgi. Parasti tie ir 
pedagoģijas studenti, 
kas ne tikai palīdz or-
ganizēt darbu stundā, 
bet arī gūst pedago-
ģisko pieredzi.



          INĀRA PARAMONOVAIK

FOTO: Guna Savicka
Darba grupās skolotāji mācījās biznesa projektu veidošanas princi-
pus skolēnu uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai.
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Latvijas Universitātē (LU) 27. jan-
vārī ar Latvijas valsts de iure atzīšanas 
gadadienai veltīto gadskārtējo aka-
dēmisko plenārsēdi tika atklāta LU 
75.  konference. Tajā ar priekšlasīju-
mu „Cīņa par demokrātiju. Latvijas 
un Eiropas Savienības  (ES) tuvākās 
nākotnes izaicinājumi” uzstājās ES 
Tiesas tiesnesis jurists un politologs 
Egils Levits. Viņš raksturoja Latviju 
kā demokrātisku valsti, atklāja demo-
krātijas būtību un priekšnosacījumus, 
kā arī izvērsti aplūkoja jaunos demo-
krātijas  apdraudējumus.

Atgādinot Konrāda Adenauera 
pagājušā gadsimta 50.  gadu iztei-
kumus, ka demokrātija vienmēr ir 
apdraudēta, E.  Levits norādīja, ka 
nerunās par klasiskajiem demokrā-
tijas apdraudējumiem (piemēram, 
korupciju), bet pievērsīsies četriem 
pēdējā laikā tapušiem apdraudēju-
miem: tie ir populisms, manipulā-
cija ar sabiedrisko domu, indivīda 
privātās sfēras izzušana un autono-
mijas apdraudējums, demokrātijas 
idejas erozija.

Demokrātijas būtība 
un pilsoniska sabiedrība
Sākumā E.  Levits uzsvēra Lat-

vijas valsts demokrātisko rakstu-
ru un tad pievērsās demokrātijas 
būtības jautājumiem, sasaistot tos 
ar pilsoniskas sabiedrības pastāvē-
šanu un pilsoniskumu kā cilvēka 
politiskās rīcības modeli.

LATVIJAS 
DEMOKRĀTISKĀ 
IDENTITĀTE
„Latvija ir dibināta kā demokrā-

tiska valsts, jo tā ir latviešu nācijas 
pašnoteikšanās idejas īstenojums. 
Latviešu nācijai – atšķirībā no dau-
dzām citām Eiropas nācijām – vēs-
turiski nav bijis savas valsts un nav 
bijis savas aristokrātijas, kas būtu 
varējusi dibināt valsti saskaņā ar sa-
viem priekšstatiem par sabiedrības 
struktūru un valsts uzbūvi. Tādēļ 
demokrātija latviešiem bija vienīgā 
iedomājamā Latvijas valsts iekār-
tas forma, jo tikai šī forma spēja 
aptvert un integrēt visus latviešus 
kā tautu. Par citām valsts iekārtas 
formām netika pat īsti diskutēts. 
Latvija jau piedzima kā demokrā-
tija, tādēļ demokrātiskā valsts ie-
kārta ir Latvijas konstitucionālās 
identitātes sastāvdaļa. Laika posms 
no 1934. gada līdz 1940. gadam ir 
uzskatāms par antikonstitucionālu 
izņēmumu,” saka politologs.

PROCESUĀLĀ UN 
SATURISKĀ 
DEMOKRĀTIJA
Demokrātiju var izprast gan 

procesuāli – kā procedūru, veidu, 
kādā tiek pieņemti valsts lēmu-
mi, gan materiāli (saturiski) – kā 
valsts un sabiedrības struktūru, 
kas balstās uz noteiktiem saturis-
kiem principiem.

E.  Levits skaidro, ka procesuālā 

demokrātija darbojas tad, ja vairā-
kums valda un mazākums pakļaujas, 
„taču vai mūsdienīgai, konstitucio-
nālai demokrātijai pietiek ar to vien, 
ka lēmums atbilst vairākuma gribai? 
Vai tomēr šim lēmumam ir ne vien 
jābūt pieņemtam šādā, demokrātis-
kā veidā, bet arī jāatbilst zināmiem 
saturiskiem principiem, kuri ir jā-
ievēro arī vairākumam? Moderna 
konstitucionāla demokrātija nav ti-
kai procesuāla. Tas, ka lēmumu pie-
ņem vairākums, ir nepieciešams, bet 
vēl nepietiekams tās elements. Tādēļ 
būtiski ir arī tas, ka vairākuma pie-
ņemtais lēmums atbilst noteiktiem 
saturiskiem principiem, kas ir atspo-
guļoti tiesībās”.

PAMATTIESĪBAS 
UN TIESISKA VALSTS
Šie principi izriet jo īpaši no 

cilvēka pamattiesībām un tiesis-
kas valsts principiem. Tas nozī-
mē, ka ikvienai valsts rīcībai ir jā-
atbilst tiesību normām, it sevišķi 
konstitūcijai, un ka valsts respek-
tē indivīda brīvību un tiesības. 
Taču praksē izšķirīgais ir tas, ka 
pastāv mehānisms, kas kontrolē, 
vai vairākuma pieņemtie lēmumi 
patiešām atbilst tiesībām un de-
mokrātijas saturiskajiem pamat-
principiem, tātad  – vai tie nav 
patvaļīgi. Latvijā šo kontroli veic 
Satversmes tiesa.

Tādējādi arī demokrātiskā vai-
rākuma pieņemtie lēmumi, ja tie 
ir prettiesiski, nav spēkā. Pēdējā 
laikā tieši šo modernās konstitu-
cionālās demokrātijas sasniegu-
mu apstrīd populistiski spēki.

SAVA VALSTS – 
DEMOKRĀTIJAS 
IETVARS
Pilnvērtīga demokrātija ir ie-

spējama tikai valsts ietvarā – lē-
mumi ir jāpieņem tieši un tikai 
šīs valsts pilsoņiem. Šajā sakarā 
E.  Levits atgādina 1990.  gada 
Augstākās padomes vēlēšanas, 
kur minētais nosacījums nebija 
izpildīts, jo tajās piedalījās arī 
citas valsts (PSRS) pilsoņi, tādēļ 

tās nevar uzskatīt par pilnīgi de-
mokrātiskām vēlēšanām.

„Latvijas kontekstā iestāšanās 
par demokrātiju nozīmē iestāša-
nos par savu valsti. Tās nav at-
dalāmas, tādēļ nevar iestāties par 
demokrātiju un būt pret Latvijas 
valsti,” secina referents.

DEMOKRĀTISKA 
POLITISKĀ MORĀLE
Katrai valsts iekārtai, lai tā 

būtu stabila, ir nepieciešama tai 
atbilstīga politiska morāle, kuru 
akceptē iedzīvotāju vairākums. 
Arī demokrātija labi funkcionē 
tikai tad, ja pastāv zināma pilso-
ņu vienprātība par demokrātis-
kas morāles principiem. To vidū 
ir jāizceļ plaša vienprātība par 
savas valsts vēsturiskajiem, po-
litiskajiem un nacionāli kulturā-
lajiem pamatiem, demokrātiskās 
iekārtas principiem, sabiedrības 
pamatvērtībām (Latvijā šie pa-
mati, principi un vērtības ir re-
dzami Satversmes ievadā).

Piemēram, pēc tā sauktās arā-
bu revolūcijas 2012. gadā vairākās 
turienes valstīs tika ieviesta proce-
suālā demokrātija, taču lielākajai 
daļai iedzīvotāju modernās konsti-
tucionālās demokrātijas specifiskā 
politiskā morāle nebija pazīstama. 
Rezultātā tur demokrātija funkcio-
nē vāji vai nemaz.

PILSONIS UN 
PATĒRĒTĀJS – 
ALTERNATĪVI 
POLITISKĀS RĪCĪBAS 
MODEĻI
Demokrātija balstās uz pilso-

nisku sabiedrību – tas nozīmē, ka 
cilvēks sevi uzskata par indivīdu, 
kurš ir (līdz)atbildīgs par savu 
nāciju, sabiedrību un valsti. Cil-
vēku ar šādu pamatnostāju poli-
tiskajā zinātnē apzīmē par pilso-
ni (šo politisko jēdzienu nedrīkst 
sajaukt ar pilsoni tīri juridiskajā 
izpratnē).

Pilsonis šādā izpratnē rīkojas 
saskaņā ar pamatvērtībām  – lai, 
veicinot sabiedrības kopējo la-
bumu, viņa rīcība nāktu par labu 
visiem sabiedrības locekļiem, tur-
klāt beigu beigās tā nāk par labu 
arī viņam pašam. Šīs pamatvēr-
tības ir atklātas Satversmes ieva-
dā (it sevišķi 5.  rindkopā) un arī 
iekodētas Satversmes 1. panta jē-
dzienā „republika”.

Īstenā demokrātijā cilvēka 
konkrētā (politiskā) rīcība ir mē-
rojama ar to, vai un cik lielā mērā 
tā atbilst šīm pamatvērtībām, taču 
pēdējās divās dekādēs Rietumu 
pasaulē, arī Latvijā, ir vērojama 
rīcības modeļa „pilsonis” izbalē-
šana, vienlaikus skaidrākas aprises 
iegūstot citam rīcības modelim – 
„patērētājs”.

Patērētājs savu rīcību orientē uz 
to, kur un kā kādu labumu varētu 
iegūt sev izdevīgāk. Pilsoniskās 
pamatvērtības paliek otrajā plānā, 
arī rūpes par valsti, demokrātiju, 
sabiedrību kopumā nav prioritā-
ras. Piemēram, ja kāda partija so-
lītu brīvbiļeti, tad pilsonis vispirms 
domātu par šīs partijas vispārīgo 
politiku, brīvbiļetes ietekmi uz no-
dokļu maksātājiem, tās sasaisti ar 
taisnīguma un solidaritātes princi-
piem un apsvērtu citus saprātīgus 
argumentus, turpretim patērētā-
jam galvenais būtu brīvbiļete, un 
viņš tūlīt balsotu par šo partiju  – 
pārējais viņam būtu vienaldzīgs.

Ir skaidrs, ka ilgstoši sabiedrī-
ba, kur valdošais ir pilsoņa rīcības 
modelis, gūst labākus rezultātus 
nekā tāda, kur valdošais ir patē-
rētāja rīcības modelis, kurš demo-
krātiju padara pērkamu un tādējā-
di vieglāk manipulējamu.

Četri jaunie demokrātijas 
apdraudējumi
Četri samērā jaunie demokrā-

tijas apdraudējumi  – populisms, 
manipulācija ar sabiedrisko domu, 
indivīda privātās sfēras izzušana 
un autonomijas apdraudējums, de-
mokrātijas idejas erozija – ir kļuvu-
ši aktuāli tieši pēdējā dekādē.

1. POPULISMS
Populisms ir pazīstams jau 

sen. Sākotnēji tas bija sevišķi ie-
tekmīgs Latīņamerikā (Argen-
tīnas prezidents Perons!), vēlāk 
uz vairākiem gadu desmitiem 
pieklusa, bet tieši pēdējos gados 

sit augstu vilni tieši vecajās Rie-
tumu demokrātijās, kas līdz šim 
tika uzskatītas par stabilām.

Populista pamatapgalvojums – 
tieši viņš (viņa politiskais spēks) ir 
nevis tautas daļa, bet gan visa tau-
ta, kas cīnās pret korumpēto (ne-
spējīgo) eliti, kura ir uzurpējusi 
varu no tautas. Populistu retorika 
monopolizē izpratni, kas ir tauta, 
proti, tauta ir viņi un tikai viņi. 
Tie, kas viņiem nepiekrīt, nav po-
litiski konkurenti, kas pārstāv citu 
tautas daļu ar citiem uzstādīju-
miem, bet gan korumpētās elites 
pārstāvji, ar kuriem nav jādiskutē, 
bet kuri ir jāpadzen. Populisms 
nav plurālistisks, tādēļ tas savā 
būtībā – pat par spīti tam, ka tas 
retoriski uzstājas kā pati tauta, – ir 
dziļi antidemokrātisks.

Reālām problēmām populisti 
piedāvā vienkāršotus risinājumus, 
kas nav racionāli pamatoti. Fiktīva, 
iedomāta, izjusta realitāte aizstāj 
disciplinētu un racionālu metodi, 
kā aptvert faktisko realitāti. Ja popu-
listi nāk pie varas, tad tiem ir īpašas 
valdīšanas tehnikas: vispirms no-
tiek valsts pārņemšana jeb nozagša-
na; it sevišķi ierēdniecības pozīcijas 
tiek nodotas saviem piekritējiem; 
tiek ieviests klientelisms  – zināmi 
labumi tiek nodoti zināmai gru-
pai, kuras pārstāvju uzdevums tad 
ir aplaudēt populistu valdībai; tiek 
radīta ilūzija, ka valdība valda tieši, 
bez elites, bez valsts aparāta starp-
niecības. Tā Latīņamerikā un arī 
mums tuvākā apkaimē, kur valda 
populisti, tipiski ir TV šovi, kuros 
kāds vienkāršs cilvēks zvana prezi-
dentam un sūdzas par kādu prob-
lēmu un „labais” prezidents viņu 
uzklausa un tūlīt – miljonu skatītāju 
acu priekšā!  – šo problēmu atrisi-
na, piemēram, piezvanot un dodot 
rīkojumu attiecīgajam ierēdnim. 
Naivos prātiņos tas var radīt iespai-
du, ka valdība tiešā veidā izpilda 
tautas vēlmes.

Vienlaikus notiek opozīcijas ie-
robežošana un diskreditācija, jo, 
ja jau „mēs esam tauta”, tad, pro-
tams, opozīcija ir kaut kas ārpus 
tās. Atšķirībā no īsteni autoritā-
riem režīmiem opozīcija ierobe-
žotā veidā tiek formāli pieļauta, 
taču izmantota režīma stiprināša-
nai – kā sava veida ventilis, kuru 
var padarīt atbildīgu par valdības 
neizdarībām. Tā parasti tiek no-
saukta par ārvalstu aģentiem, 
kuru pretdarbības dēļ valdība ne-
spēj likvidēt visas problēmas. 

Turpinājums nākamajā numurā.
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ES Tiesas tiesnesis jurists un politologs Egils Levits priekšlasījumā 
„Cīņa par demokrātiju. Latvijas un Eiropas Savienības tuvākās nā-
kotnes izaicinājumi” atklāja demokrātijas būtību un priekšnosacīju-
mus, kā arī izvērsti aplūkoja jaunos demokrātijas apdraudējumus.

Egils Levits: cīņa par demokrātiju 
Latvijā nozīmē iestāšanos par savu valsti
          ILZE BRINKMANEIK

Ir skaidrs, ka ilg-
stoši sabiedrība, 

kur valdošais ir pilsoņa 
rīcības modelis, gūst 
labākus rezultātus 
nekā tāda, kur val-
došais ir patērētāja 
rīcības modelis, kurš 
demokrātiju padara 
pērkamu un tādējādi 
vieglāk manipulējamu.



Arī demokrātija 
labi funkcionē ti-

kai tad, ja pastāv zinā-
ma pilsoņu vienprātī-
ba par demokrātiskas 
morāles principiem.
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„Joprojām sastopamies ar stereo-
tipu domāšanu, mītu, ka bērni pie-
tiekami labi prot lietot tehnoloģijas, 
bet kaut kas vairāk un nopietnāk ir 
jāzina tikai programmētājiem. Tiek 
aizmirsts par vairākiem svarīgiem 
aspektiem, un, ja ar tiem nerēķinā-
mies, tad apdraudam savu bērnu 
nākotni,” pārliecināti saka fonda 
„Start  (IT)” vadītājs datorzināt-
ņu speciālists Emils Sjundjukovs, 
kura mērķis ir iesaistīties sabied-
rības izglītošanā par digitalizāciju. 
Viņš iestājas par datorikas priekš-
meta ieviešanu Latvijas skolās.

Tiek izlemts 
bērnu liktenis
Kā uzsver Emils, atstāt bērnu 

vienu virtuālajā telpā ir tas pats, 
kas viņu vienu atstāt uz ielas, 
pirms tam nepastāstot par ceļu 
satiksmes noteikumiem un tādē-
jādi pakļaujot viņa dzīvību bries-
mām; līdzīgi notiek, ja viņš nezi-
na ētikas un drošības jautājumus 
digitālajā vidē.

Otrkārt, ir jāsaprot, kāpēc ar-
vien jaunas tehnoloģijas vispār 
ir vajadzīgas, un tas ir jautājums 
par jēgpilnu lietošanu. Pasaules 
procesi nosaka, ka cilvēks vairs 
nav konkurētspējīgs, ja nav apgu-
vis konkrētas digitālās prasmes, 
tādēļ jaunās tehnoloģijas ir jāprot 
izmantot kā rīku, kas ļauj tikt lī-
dzi un neatpalikt, jo tās ir jālieto 
visās dzīves sfērās.

„Lielbritānijas parlaments ne-
sen atzina, ka valstī ir digitāla krī-
ze, jo cilvēki modernās tehnoloģi-
jas prot izmantot tikai vienkāršai 
saziņai sociālajos tīklos, spēlēm, 
bet neprot ar šiem rīkiem darīt 
neko jēgpilnu, un tas tiek saskatīts 
kā apdraudējums valstij. Piemē-
ram, ja Latvijā skolās ar 1.  klasi 
ieviesīsim datoriku, tad mums ir 
visas iespējas nākotnē attīstības 
ziņā apsteigt citas valstis, kļū-
sim nopietni konkurenti,” secina 
E. Sjundjukovs. Datorzinātņu spe-
ciālists pamato, ka tikai datorikas 
priekšmets var skolēnam iedot 
pamatzināšanas, kā algoritmis-
kos principus pārlikt skaitļošanas 
mašīnās (datoros) tā, lai varētu 
palielināt mūsu produktivitāti, kā 
arī dotu iespēju pildīt mūsdienu 
pasaulē aktuālos jautājumus; radīt 
bāzi, gan kā matemātikā apgūto 
teorētisko algoritmisko domāšanu 
tālāk pārnest uz datorprogrammu 
radīšanu, gan kā šos rīkus ar citu 
algoritmu izmantot arī citās zināt-
ņu jomās, piemēram, sociālajās 
zinātnēs, mākslā, sportā utt.

„Svarīgi ir, ja par nākotnei sa-
gatavotu jaunieti iestājas indus-
trijas pārstāvji, bet tikpat svarī-
gi – lai veidotos skolas un vecāku 
sinerģija, lai divu miljonu cilvēku 
likteni neizlemtu tikai pāris des-

mitu cilvēku darba grupa minis-
trijā,” uzsver E. Sjundjukovs.

Patlaban ir radīta vietne www.
startit.lv, kam ir ap 25 000 seko-
tāju.

Datorika jāmāca 
nozares speciālistam
Latvijas Universitātes docents 

Dr.  dat. Viesturs Vēzis, atcero-
ties mācību priekšmeta „Datori-
ka” veidošanās vēsturi, atgādina: 
„2014.  gada pavasarī toreizējā 
Izglītības un zinātnes ministri-
jas  (IZM) valsts sekretāre San-
da Liepiņa nāca ar iniciatīvu, ka 
skolēniem pēc iespējas agrīnākā 
vecumā ir jāapgūst datorprasmes 
un to jēgpilna izmantošana mācī-
bu procesā un ikdienā. Kaut gan 
šai idejai bija plašs sabiedrības, 
uzņēmēju un Latvijas Informāti-
kas skolotāju asociācijas atbalsts, 
IZM un tās padotības iestādēs 
bija dažādi domājošie, un daži no 
tiem vien sev zināmu apsvērumu 
dēļ centās likt šķēršļus toreizē-
jai IZM valsts sekretāres idejai. 

Pateicoties S.  Liepiņas neatlaidī-
bai, ūdeņi sakustējās un Valsts 
izglītības satura centrā (VISC) 
2014.  gada nogalē tika izveidota 
Latvijas informātikas skolotāju, 
nozīmīgāko IT jeb datorikas no-
zares uzņēmumu pārstāvju, no-
zares profesionālo organizāciju 
pārstāvju un IZM un VISC pār-
stāvju darba grupa, kas izstrādāja 
piecus mācību programmu pa-
raugus datorikā.”

Programmu aprobācijai un 
ieviešanai savās skolās pieteicās 
157  izglītības iestādes. Patlaban 
minētās programmas izmēģina 
un vēl nākamajā mācību gadā 
turpinās izmēģināt 153  izglītības 
iestādes. Kā atzīst V.  Vēzis, par 
datoriku Latvijas skolās ir ļoti liela 
interese, jo vairāk nekā 55  sko-
las savās izglītības programmās 
datoriku jau ir apstiprinājušas kā 
atsevišķu mācību priekšmetu, bet 
apmēram 250  skolu izmanto iz-
veidoto datorikas mācību saturu.

„Atšķirībā no daudzām citām 

iniciatīvām, kam nereti dāsni tika 
piešķirts finansējums, datorikas 
mācību metodiskā nodrošināju-
ma izstrādei no IZM puses finan-
sējums nesekoja, kaut gan tas ir 
ļoti būtiski, lai sekmīgi aprobētu 
un ieviestu jauno datorikas mā-
cību saturu,” norāda V. Vēzis, pie-
bilstot, ka šā mācību priekšmeta 
mācību metodiskā nodrošināju-
ma izstrāde, aprobācija un ievieša-
na ir lielisks privātās un publiskās 
partnerības piemērs, kur starp-
tautiskā uzņēmuma „Accenture” 
Latvijas filiāle un vēlāk nodibinā-
jums „IT izglītības fonds” (fonds 
„Start  (IT)”) noslēdza sadarbības 
līgumu ar VISC, sniedzot finan-
siālu un organizatorisku atbalstu 
šā procesa nodrošināšanai.

Visa aizsākums bija atbalsts 
vidusskolas mācību priekšmeta 
„Programmēšanas pamati” apgu-
vei, kad uzņēmums „Accenture 
Latvia” un industrijas pārstāvji 
kopā ar skolotājiem veidoja no-
darbības un tapa ap 50 videolek-
ciju. Tika radīts arī datorikas mā-
cību metodiskais nodrošinājums 
katrai 1.–9. klases mācību stundai, 
ievērojot attiecīgā bērna vecum-
posma īpatnības.

V.  Vēzis stāsta, ka datorika ir 
jauna zinātnes nozare ar ļoti lielu 
ietekmi uz tautsaimniecības un sa-
biedrības attīstību nākotnē, tāpēc 
tā kā atsevišķs sistēmisks un siste-
mātisks mācību priekšmets ir jāap-
gūst jau ar 1. klasi: „Tas nav mans 
izdomājums, to norāda daudzu 
uz attīstību vērstu valstu piemēri, 
kā arī pasaulē lielākās datorikas 
jomas izglītības un zinātniskās 
biedrības Association for Compu-
ting Machinery (ACM) 2013. gada 
rekomendācijas, piemēram, dator-
pratība (digital literacy) ir jāapgūst 
līdz 12  gadu vecumam (ne tikai 
pamatiemaņas, bet arī efektivitātes, 
ētikas, drošības aspekti); datorika 
(computing) jāapgūst visiem sko-
lēniem kā atsevišķs zinātnes vir-
ziens un arī tās izmantošana citos 
mācību priekšmetos; jāuzsāk plaša 
skolotāju mācību programma, ie-
saistot gan akadēmisko vidi, gan 
industrijas pārstāvjus.”

ACM rekomendācijās ir akcen-
tēts, ka datorika nav tikai datora 
lietotprasmes apguves, ētikas un 
drošības jautājumus – datorika ir 
ikviena sabiedrības locekļa domā-
šanas veida un paradumu maiņa:
problēmu risināšanas me-

todes:
informāciju reprezentē ar 

abstrakciju (modeļi, simulācijas);
datu strukturēšana un anali-

zēšana;
risinājumu automatizēšana, 

izmantojot algoritmisku domāša-
nu u. c. metodes;
intelektuālie paradumi:
pieredze darboties ar sarež-

ģītām sistēmām;

neatlaidība, strādājot ar grū-
tām problēmām;
iecietība pret nenoteiktību 

(vai darbojas, kā paredzēts?);
spēja rēķināties gan ar cil-

vēciskajiem, gan tehniskajiem 
aspektiem (lietotāja vajadzības, 
saskarne utt.);
spēja komunicēt un sadarbo-

ties ar citiem, lai sasniegtu mērķi.
„Saturs netika radīts kabine-

tā, piedaloties pāris cilvēkiem, bet 
plašā sadarbībā ar labākajiem Lat-
vijas informātikas skolotājiem, kuri 
savā jomā ir saņēmuši arī dažādas 
atzinības, iesaistoties arī plašam 
uzņēmēju lokam un profesionāla-
jām organizācijām. Lietai piegājām 
sistēmiski, ievērojot to, gan kas ir 
vajadzīgs sabiedrībai, gan kā teh-
noloģijas ir izmantojamas mācību 
procesā; konsultējāmies ar izglītī-
bas psihologiem par piemērotāko 
attiecīgā vecuma bērnu īpatnībām, 
jo, piemēram, lai programmētu, ir 
jāpiemīt abstraktajai domāšanai, bet 
tā attīstās tikai 10–11  gadu vecu-
mā,” skaidro datorzinātņu doktors 
un piebilst, ka mēdz būt izņēmumi 
un tad programmēšanas pamatus, 
protams, bērns var apgūt ātrāk. 
Patlaban ir izstrādātas programmas 
1.–9. klasei, kā arī pārejas program-
mas, ja datoriku sāk apgūt 4.  vai 
7. klasē, kā arī padziļināta program-
ma 7.–9. klasei, kur īpaša vērība ir 
pievērsta algoritmiskās domāšanas, 
programmēšanas pamatu apguvei.

„Ja skatāmies uz entajām izglī-
tības sistēmas reformām, kādas 
esam piedzīvojuši un kādas vēl 
gaidām, nopietnāk būtu jāpado-
mā, kas valstij ir vajadzīgs un ko 
gatavojam. Būtu labi no jebkura 
reformatora saņemt atbildi, vai 
vēlamies vāji apmācītu un viegli 
vadāmu sabiedrību vai domājo-
šu, uz attīstību un valsts izaugs-
mi virzītu sabiedrību. Viens no 
virzieniem otrajā gadījumā ir da-
torikas nozare jeb IT industrija, 
un tad ir jāapgūst datorprasmes 
un matemātika,” uzsver dator-
zinātņu doktors V.  Vēzis. Tām 
ir gan tiešā, gan netiešā ietekme 
uz domāšanu un kompetencēm, 
piemēram, lai nodarbotos ar da-
torgrafiku, ir nepieciešamas dzi-
ļas zināšanas matemātikā – ana-
lītiskajā ģeometrijā; šodien, radot 
jaunus rīkus un programmvadā-
mas ierīces, bieži saskaramies ar 
jēdzienu „mākslīgais intelekts”, 
bet tā pamatā atkal ir matemā-
tika  – lineārā algebra, varbūtību 
teorija, un pamati tam tiek likti 
jau skolas matemātikas stundās, 
apgūstot algebru, kombinatoriku 
un varbūtību teorijas elementus.

LU docents norāda: pirms dau-
dziem gadiem topā bija fizika un 
ķīmija, bet tagad ir izvirzījusies 
jauna zinātņu nozare  – datori-
ka, un tai ir jāatrod vieta skolas 
un augstskolas izglītības sistēmā, 

jo bez tās neiztikt nevienā pro-
fesijā, to vajadzētu apzināties. IT 
jomā katru dienu rodas ap 70 jau-
nu produktu vai risinājumu, un 
tas, viņaprāt, ir arguments, kāpēc 
priekšmets ir jāmāca speciālistam, 
kas seko nozarē notiekošajam. To 
nevar prasīt no citu mācību priekš-
metu skolotājiem, jo gan ir jāspēj 
apgūt jaunos rīkus, gan svarīga ir 
attieksme pret tehnoloģijām, kas 
nenoliedzami tiek pārnesta uz 
bērnu uztveri. Arī skolēni apgūst 
kompetenci mācīties mācīties, jo 
ir jābūt gataviem apgūt arvien ko 
jaunu, jo tas, kas aktuāls ir šodien, 
pēc gada jau būs novecojis un, ie-
spējams, pat aizmirsts.

„Datorikas prioritāte – netiek 
mācītas konkrētas lietotnes, bet 
konkrētu rīku grupas, ar ko var 
veikt vienu vai otru uzdevumu, 
piemēram, ja ir iemācījies strā-
dāt ar tekstapstrādes lietotni, tad 
grūtības nesagādās tās jauna ver-
sija vai līdzīga programmatūra. 
Skolas līmenī vairāk vai mazāk 
aprobežojas ar izklājlapām jeb 
rēķintabulām, ko biežāk zina kā 
„Microsoft Excel”, bet ir vēl dau-
dzi citi datu rīki, tāpēc sistēmis-
ki ir jāapgūst tieši datu apstrāde, 
kur „Microsoft Excel” ir tikai 
viens no. Ir jāsaprot datubāzu 
veidošanas un apstrādes princi-
pi, lai internetā varētu atrast ne-
pieciešamo un vienlaikus ticamu 
informāciju, utt.,” stāsta V. Vēzis.

Sabiedriskajā telpā izskan infor-
mācija, ka pārejam uz kompetencēs 
balstītu izglītību, bet datorikā, vi-
ņaprāt, to dara jau sen, piemēram, 
2002. gadā ieviešot jauno mācību sa-
turu informātikā, primāri netika vir-
zīta konkrēta rīka vai programmatū-
ras apguve, bet noteiktu kompetenču 
(zināšanu, prasmju un attieksmes) 
apguve, kas ir nepieciešama konkrē-
tu mācību un sadzīves problēmu risi-
nāšanā. Docents datoriku salīdzina 
ar makšķeri, kuru iedod, lai varētu 
ķert zivis, nevis zivs iedošanu, ko 
vienreiz var apēst – un viss. 

Turpinājums nākamajā numurā.
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Datorika ir 
jauna zinātnes 

nozare ar ļoti 
lielu ietekmi uz 
tautsaimniecības un 
sabiedrības attīstību 
nākotnē, tāpēc tā kā 
atsevišķs sistēmisks 
un sistemātisks 
mācību priekšmets 
ir jāapgūst jau
ar 1. klasi.



Būtu labi no 
jebkura refor-

matora saņemt at-
bildi, vai vēlamies 
vāji apmācītu un 
viegli vadāmu 
sabiedrību vai 
domājošu, uz 
attīstību un valsts 
izaugsmi virzītu 
sabiedrību.



Nezināt jauno zinātņu 
nozari jau kļūst bīstami
         ILZE BRINKMANEIK
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Lektors

Neskatīsimies uz leju!
Skolotāji! Kad dosimies uz 

skolu un no tās mājās, virzīsim 
savu skatienu uz attālinātiem ob-
jektiem, kas atrodas tālāk, vismaz 
vienu kilometru no mums! Ska-
tīsimies uz māju jumtiem un uz 
debesīm, sekosim mākoņu virzī-
bai! Tāpat arī skolā  – neskatīsi-
mies uz leju, bet gan pēc iespējas 
tālāk un augstāk. Tikai ne uz leju, 
tikai ne uz kājām!

Ielaidīsim sevī debesis! Pa-
nāksim izjūtu, ka esam satuvinā-
jušies ar bezgalīgo plašumu, un 
izjutīsim to, ka plašums (debesis) 
mums pieskaras. Ielaidīsim tās 
sevī! Atcerēsimies, ka mēs esam 
redze, dzirde, oža un ķermenis. 
Un neanalizēsim detaļās un ne-
vērtēsim, bet vienkārši šo plašu-
mu ieliksim sevī – lai tas viss mūs 
padarītu lielus.

Kas tas ir par mehānismu?
Mūsu zemapziņa ļoti precīzi 

reaģē uz telpiskajiem raksturlie-
lumiem. Kad mēs pārdzīvojam 
bailes, mums subjektīvi šķiet, ka 
mēs esam kļuvuši ļoti maziņi, ne-
aizsargāti un mums virsū spiežas 
kaut kas milzīgs, tumšs, bries-
mīgs un nesaprotams, ka mums 
kāds var iesist. No otras puses, 
emocionālā komforta stāvoklī, 
kad mums ir mierīgi un patīka-
mi, mēs jūtamies lieli (izplešanās 
izjūta), atvērti, atklāti. Ja mēs jū-
tamies drošībā, tad, ienākot kla-
sē vai skolotāju istabā, mēs sevi 
jūtam it kā lielāku, tādu kā apjo-
mīgu, platāku, plašāku, mēs jūta-
mies brīvi un viegli, mēs esam at-
vērti, mēs burtiski it kā piepildām 
visu apkārtējo telpu.

Šim psiholoģiskajam mehā-
nismam ir arī bioloģisks pamats. 
Kad mums draud briesmas, mēs 
savelkamies kamoliņā, cenšamies 
paslēpties, kļūt nemanāmi, iz-
gaist apkārtējā telpā, citiem vār-
diem, kļūt mazāki. Ezis slēpjas 
savās adatās, mazie zvēri mūk 
uz alām, putni meklē patvērumu 
koku lapotnē, lielāki dzīvnieki 
sastingst, mazs bērns saliek rokas 
uz vēdera un pierauj klāt kājas. 
Pieaugušie, ievērojot etiķeti un 
baidoties izrādīt savu vājumu, 
neieņem šo bailēm raksturīgo 
pozu, toties mēs iekārtojamies 

piespiedu starpstāvoklī: staigā-
jam ar nošļukušiem pleciem un 
nolaistu skatu, cenšamies rokas 
novietot priekšā vēderam un ie-
liekt kājas.

Ja mēs jūtamies lieli, tad mums 
nekas nerada briesmas. No kā 
mums ir jābaidās, ja esam lieli?! 
Ja jūtamies mazi un ievainojami, 
mums tūlīt sāk šķist, ka visi mums 
grib nodarīt pāri. Ka skolēni un 
kolēģi domā tikai par to, kā mums 
uzbrukt, izmantot mūsu vājumu 
un neaizsargātību savās interesēs. 
Ja mēs jūtamies mazi, bailes rodas 
praktiski automātiski. Starp citu, šis 
simptoms ir raksturīgs, kad pirmo-
reiz apmeklē debesskrāpju pilsētu. 
Šajā gadījumā skaidras bailes var 
arī neparādīties, bet kļūst neomu-
līgi, rodas bezjēdzības un nozaudē-
šanās izjūta. Bet, ja mēs nokļūstam 
dabā, skatāmies uz horizontu, uz 
debesīm, uz tālumā sniedzošos 
jūru vai pļavu, mums kļūst vieglāk, 
mēs jūtamies drošībā.

Iemācīsimies justies lieli
Ja mēs skatāmies sev zem kā-

jām – tas arī ir saprotams, jo ir jā-
nodrošina sevi pret kritienu. Mēs 
cenšamies skolā neko nedzirdēt – 
tas arī ir dabiski, jo apkārt ir tik 
daudz trokšņu, ka var kļūt kurls. 
Mēs ierobežojam arī citas savas 
fiziskās sajūtas, nēsājot šauru un 
blīvu apģērbu, tādējādi mēs sama-
zināmies līdz niecīgiem izmēriem. 
Mēs kļūstam mazāka auguma, 
dzirdam tikai sevi, mēs redzam 
un jūtam tikai to, kas ir blakus, 
vistiešākajā tuvumā, tādējādi mēs 
netiecamies pēc kaut kā lielāka. 
(Kad mēs pēdējo reizi apskāvām 
milzīgu koku?) Tādās situācijās 
mūsu uztvere ir ierobežota līdz 
minimumam, un tas mums liek 
mums justies aizvien mazākiem, 
tātad arī vājiem un ievainojamiem. 
Ja mēs jūtamies mazi, mums kļūst 
nomācoši pat tad, ja nekādu drau-
du nav. Sanāk, ka mēs visu darām 
tā, lai justos mazi. Ļausim izaugt 
savām izjūtām un sajūtām, proti, 
lai tās saņemtu tām nepieciešamo 
plašumu!

Vingrinājums
Dažas minūtes koncentrēsi-

mies uz to, ka briestam lielāki. 
Mēs ar savu ķermeni aizpildām 
visu istabu, jūtam, ka kļūstam 
lielāki par māju. Tagad māja ir 
mūsos. Jūtam, ka esam izplatīju-
šies pa visu debesjumu un apkārt 

klīstošie mākoņi, mēness, zvaig-
znes kustas mūsos. Mēs esam 
milzīgi un bezgalīgi. Šīs izjūtas 
palīdzēs pilnīgi atslābināties un 
atbrīvoties no sasprindzinājuma.

Redzes plašums
Diemžēl pilsētas ainava ļoti ie-

robežo skatienu: augstceltnes, ho-
rizonta neesamība u. tml. Laikam 
ne velti tiem, kas cieš no psiholo-
ģiskām problēmām, daudz biežāk 
ir sastopama tuvredzība. Tā ir 
adaptācijas reakcija. Mēs piero-
dam skatīties tiešā savā tuvumā, 
un acs kristāliņš pārkārtojas tā, lai 
mums būtu vieglāk. Jauniem cil-
vēkiem tiek izrakstītas brilles tālu-
mam, bet viņi parasti tās nenēsā, 
tādējādi turpinādami redzēt tikai 
to, kas ir tiešā tuvumā: grāmatas, 
dators, televizors u. tml. Šādi mēs 
kļūstam mazāki un ciešam no psi-
holoģiskām problēmām.

Mācīsimies skatīties tālumā! 
Mēs skolā neskaitāmas stundas 
pavadām, vērojot to, kas atrodas 
tuvumā. Atnākot mājās, skatā-
mies uz to, kas atrodas mūsu ne 
pārāk plašajos mājokļos. Tāpēc, 
izejot no mājas, apskatīsimies 
apkārt, vispirms blakus, bet tad 
pamazām palielināsim apskates 
lauku. Sākumā, ieraduma vadīti, 
gribēsim atgriezties uz tuvajiem 
objektiem, bet centīsimies, cik 
vien var, kamēr pacelsimies virs 
cilvēka radītām lietām. Skatīsi-
mies uz ielu. Vispirms vienkārši 
uz cilvēkiem, transportu, tad tā-
lāk – uz visu ielu ēku sienām, tad 
uz jumtiem, bet pēc tam uz de-
besīm. Atlieksim galvu  – un tad 
uz debesīm, kas sniedzas augstu 
un tālu. Izurbsimies ar skatienu 
cauri, iegrimsim tajās, sajutīsim 
tās, līdz mūs pārņems to dziļums 
un plašums! Tāpat kā spēlējoties 
ar saules zaķīšiem – ja mēs seko-
sim to gaismai, tad noteikti saju-
tīsimies tālāki. Neskatīsimies uz 
pasauli tā, it kā mēs bāztu galvu 
laukā no alas! Saplūdīsim ar ap-
kārtējās pasaules plašumu!

Dzirdes plašums
Mēs esam iemācījušies ignorēt 

skaņas signālus. Bet arī tā ir adap-
tācijas reakcija – kā gan citādi lai 
aizstāvas no biedējošajām skolas 
skaņām? Toties mēs reaģējam uz 
atsevišķiem signāliem (tālruņa 
vai durvju zvans, tējkannas šņā-
koņa u.  tml.), tādējādi lielāko-
ties cenšamies neko nedzirdēt. 
Redzamos tēlus ir grūtāk igno-
rēt. No tiem var izvairīties, vien 
nolaižot skatienu, tomēr tie liek 
par sevi manīt. Ar dzirdi ir citādi. 
Atliek mums padomāt par kaut 
ko savu, kā mēs vairs pilnīgi neko 
nedzirdam.

Skaņai ir kāda brīnišķīga īpa-
šība, kādas nav redzei. Skaņa ļauj 
mums sajust sevi apkārtējās tel-
pas centrā. Ar acu palīdzību mēs 
varam aptvert vien 130–150 grā-
dus, bet skaņa mums ļaus apjaust 
visus  360 visās plaknēs. Ieiesim 
mežā, tad sapratīsim.

Lai skaņu uztvertu pilnvērtī-
gi, uztversim to no sākuma līdz 
beigām! Bieži mēs ar skaņu izrī-
kojamies kā ar maizīti  – iekoža-
mies un pametam. Kad izejam 
no istabas, atstājot puspievērtas 
durvis, mēģināsim saklausīt, kā 
mūzika mums seko; ja braucam 
transportā, tad kustamies reizē 
ar to. Manuprāt, neviens mūzikas 
instruments nepaplašina telpu tā, 
kā to spēj flauta. Un vēl ērģeles! 
Tā jau ir baznīcas mūzika, bet vai 
tad telpas izpratnē tam ir kāda 
nozīme? Aiziesim uz ērģeļkon-
certu un izbaudīsim telpas vare-
numu, kļūstot par to!

Smaržas plašums
Lai paplašinātu savu iekšē-

jo un ārējo telpu, dažkārt palīgā 
nāk smarža, aromāts. Parasti oža 
nīkst vientulībā un ir ārkārtīgi 
nepieprasīta, tomēr atradīsim 
arī tai pienācīgu vietu. Vai atce-
ramies konditorejas rūpnīcas vai 
maizes kombināta smaržu no 
bērnības? Un meža smaržu? Vai 
ir pazīstams tā svaigais aromāts? 
Ziedu smarža! Tā izpleš telpu 
daudz labāk par datorgrafiku. Sa-
jutīsim smaržas un sekosim tām!

Iedzīvināsim
izplešanās izjūtu
Tā kā mēs esam mūsu sajūtas, 

mēs esam tik lieli, cik tās mūsos 
ir iedzīvinātas. Tās sniedz mums 
iespējas sajust sevī izplešanos, 
kas palīdz uzveikt bailes, kā arī 
sniedz aizsargātības izjūtu. Spēja 
redzēt, dzirdēt un sajust smaržu 
palīdz mums kliedēt trauksmi un 
citus nepatīkamus psiholoģiskos 
pārdzīvojumus. Tās ir sajūtas un 
iekšējā izjūta, ka esam saistīti ar 
pasauli, ka neesam vieni, tā ir 

izpratne par to, ka visa apkār-
tējā pasaule esam vien paši, jo 
visa pasaule ir mūsu uztvere. Tā 
sniegs mums vareno savas pastā-
vēšanas apziņu, pēc kuras mēs 
visi zemapziņā tiecamies.

Psihologi cilvēkus dala in-
trovertajos un ekstravertajos. 
Pirmie ir iegrimuši sevī, ir mazāk 
aktīvi, tendēti vairāk domāt, ne-
vis darīt, bet otrie  – tieši pretē-
ji – ir darbīgi, sprēgā emocijās un 

maz domā par sekām. Grūti teikt, 
kurš no šiem tipiem ir vairāk pa-
kļauts neirozēm un kuram ir vai-
rāk psiholoģisko problēmu, jo 
katram ir savas priekšrocības un 
vājās vietas. Bet tas, ka introver-
tajiem atšķirībā no ekstraverta-
jiem ir nosliece sašaurināt savu 
telpu līdz minimumam, nav ap-
šaubāms. Tieši tādēļ depresijas 
introvertajiem ir pašas smagākās. 
Šā psiholoģiskā tipa pārstāvji ne-
spēj noturēt telpu izvērstā stā-
voklī, tādēļ pastāvīgi izjūt vāju-
mu, nomāktību un bezizeju.

Kā gan lai apvieno savu vi-
zuālo, dzirdes un pārējās telpas? 
Vispirms pilnībā apzināsimies 
savas esamības faktu  – izjutīsim 
visu, ko mēs darām: ejam, sēžam, 
dejojam, dziedam, sarunājamies 
ar skolēniem vai labojam viņu 
kontroldarbus. Tas viss kopā 
esam mēs. Visas mūsu darbības 
esam mēs paši, tā ir mūsu dzīvī-
bas izpausme. Liksim kopā visu, 
ko redzam, visu, ko dzirdam, 
visu, par ko domājam, visu, ko 
sajūtam! Liksim kopā vēl un vēl, 
it kā mēs būvētu māju – ķieģelīti 
pie ķieģelīša. Pamazām mēs sa-
sniegsim milzīgus apmērus, kas 
būs līdzvērtīgi Visumam. Un tajā 
mirklī mēs sapratīsim, ka mēs 
katrs esam viss. Mēs esam viss, 
viss ir mūsos, un mēs esam visā. 
Mēs kļūsim lieli  – tāpat kā viss; 
nekas nebūs lielāks par mums; 
mēs būsim viss. Tagad mums nav, 
no kā baidīties, un nav, par ko uz-
traukties. Izjutīsim šo vareno stā-
vokli un iegūsim mieru! Kad mēs 
bijām bērni, mēs gribējām izaugt 
lieli. Tagad mēs esam izauguši – 
tad arī atbilstīgi jutīsimies. 

Literatūra:
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Skatīsimies uz 
māju jumtiem un 

uz debesīm, sekosim 
mākoņu virzībai! Tā-
pat arī skolā – neskatī-
simies uz leju, bet gan 
pēc iespējas tālāk un 
augstāk. Tikai ne uz 
leju, tikai ne uz kājām!



Kad mēs 
pārdzīvojam

bailes, mums 
subjektīvi šķiet, ka
mēs esam kļuvuši 
ļoti maziņi, neaiz-
sargāti un mums 
virsū spiežas kaut 
kas milzīgs, tumšs, 
briesmīgs un nesa-
protams, ka mums
kāds var iesist.



Iedzīvināsim sevī izplešanās izjūtu

         KASPARS BIKŠEIK

Pieaugušie, ie-
vērojot etiķeti 

un baidoties izrādīt 
savu vājumu, neie-
ņem šo bailēm rak-
sturīgo pozu, toties 
mēs iekārtojamies 
piespiedu starpstā-
voklī: staigājam ar 
nošļukušiem ple-
ciem un nolaistu 
skatu, cenšamies 
rokas novietot 
priekšā vēderam 
un ieliekt kājas.
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Lai aktivizētu topošo mūziķu 
vēlmi veidot jaunus kameransam-
bļus un saglabātu pašreizējo an-
sambļu radošo potenciālu, Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
(JVLMA) Kameransambļa un kla-
vierpavadījuma katedra sadarbībā 
ar „Latvijas radio” 3.  programmu 
„Klasika” 1993.  gada pavasarī ie-
dibināja konkursu „JVLMA la-
bākais studentu kameransamb-
lis”, kurā var piedalīties dažādu 
sastāvu kameransambļi ar brīvi 
izraudzītu programmu. Šajā pa-
vasarī, 28.  martā, plkst.  10.00 

JVLMA Lielajā zālē šis studentu 
iecienītais konkurss notiks nu 
jau 25.  reizi. Jubilejas reizē dalī-
bu divās konkursa kategorijās ir 
pieteikuši 18  kameransambļi, kas 
neapšaubāmi ļauj paredzēt sīvu 
konkurenci un ļoti interesantus, 
īpaši gatavotus priekšnesumus. 
Konkursa noslēguma koncerts un 
apbalvošanas ceremonija notiks 
30. martā plkst. 16.00 Lielajā zālē. 
Ieeja par ziedojumiem. Nāciet at-
balstiet jaunos!

Lai studentiem būtu vēl in-
teresantāk piedalīties, konkurss 
„JVLMA labākais studentu ka-
meransamblis” piedāvā samērā 

plašu iegūstamo balvu klāstu: lau-
reāti tradicionāli saņems JVLMA 
Rektorāta balvu un „Latvijas ra-
dio” balvu – ieraksta laiku 1. stu-
dijā; pēc dažu gadu pārtraukuma 
savu balvu artistiskākajam an-
samblim ir atjaunojusi arī katedra; 
lai veicinātu studentu praktisku 
iesaistīšanu savu kolēģu atskaņo-
jumu vērtēšanā, kopš 2007.  gada 
balvu atraktīvākajam ansamblim 
pasniedz arī JVLMA Studējošo 
pašpārvaldes žūrija; pateicoties 
ciešai sadarbībai ar Hermaņa 
Brauna fondu, jau vairākus gadus 
labākie kameransambļi iegūst ie-
spēju piedalīties festivāla „Avan-

ti!” koncertos. Viena no pievie-
notajām vērtībām ir konkursa 
noslēguma koncerta ieraksts, 
kuru pārraida „Latvijas radio”.

Visus konkursantus vērtēs ļoti 
stingra un kompetenta žūrija, 
kurā par priekšsēdētāju tiek aici-
nāts kāds viesprofesors, kurš vada 
arī meistarklases kameransamblī. 
25. konkursa „JVLMA labākais stu-
dentu kameransamblis” žūriju vadīs 
Lietuvas Mūzikas akadēmijas profe-
sors obojists Roberts Beinaris. Žūri-
jas sastāvā ir arī Kameransambļa un 
klavierpavadījuma, Stīgu instru-
mentu un Pūšaminstrumentu ka-
tedru mācībspēks. 

Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja (MNMM) izstāžu 
zālēs, vienās no labākajām Latvijā, 
pēc 31  gada pārtraukuma ir atklā-
ta gleznotāja Arija Skrides (1906–
1987), viena no ievērojamākajiem 
20.  gadsimta latviešu glezniecības 
meistariem, izstāde „Bezgalīgā aina-
va”. Tā ir plašākā, kāda vien jebkad 
ir bijusi apskatāma, un tās pamatu 
veido A. Skrides ģimenes kolekcija, 
kas ir mākslas zinātnieka Anša Vas-
ka pārziņā, Gunta Belēviča kolekcija 
un Latvijas Mākslinieku savienības 
krājums; arī MNMM lepojas ar čet-
riem A. Skrides darbiem. Izstādei ir 
deponēti darbi arī no citām privātko-
lekcijām. Uz izstādi aicināja nodibi-
nājums „Skrides fonds”, nosūtot ielū-
gumus pastkartes (ar roku rakstītas!) 
ar A. Skrides gleznas „Daugava pie 
Pļaviņām” (1939) reprodukciju.

Pašam gleznotājam ļoti patika 
šī izstāžu zāle – te ir dabisks apgais-
mojums, kas īpaši svarīgi ir dabā 
gleznotajiem darbiem. (Iepriekšējā 
A.  Skrides izstāde te notika viņa 
dzīves laikā – 1986. gadā.) Izstādes 
vadmotīvs ir mākslinieka kādreiz 
rakstītais vēstulē muzejam: „Mana 
radošā darba pamatā vienmēr ir 
bijusi ainava – daba tās bezgalīgajā 
daudzveidībā. Arī attēlojot cilvē-
kus – vai tie būtu lauku ļaudis vai 
zvejnieki, es viņus redzu vienotībā 
ar apkārtējo dabu.”

A.  Skride ir dzimis Dzelzavas 
pagasta „Boķos”, skolojies Ces-
vaines ģimnāzijā, kur satika savu 
iedrošinātāju un atbalstītāju zī-
mēšanas skolotāju Augustu Nori, 
kurš mudināja doties uz Rīgu un 
stāties Latvijas Mākslas akadēmi-
jā  (LMA). Pēc sekmīgi nokārto-
tiem iestājpārbaudījumiem piec-
padsmitgadīgais jauneklis kļuva 
par LMA brīvklausītāju. Un atkal 
svarīgs pavērsiens, savā ceļā sa-
tiekot izcilu skolotāju,  – otrajā 
mācību gadā A.  Skridi uz LMA 
Dabasskatu glezniecības meistar-
darbnīcu aicināja Vilhelms Pur-
vītis. LMA jaunais gleznotājs ab-
solvēja 1932. gadā ar diplomdarbu 
„Zvejniekosta”.

Izstāde ļauj iepazīt A. Skrides 
daiļradi no pagājušā gadsim-
ta 20.  gadiem līdz pat 80.  gadu 
vidum. Tā kā neizsmeļams ie-
dvesmas avots A.  Skridem bija 
Vidzemes ainava, viņš daudz 
gleznoja Cēsīs, Līgatnē, Straupē, 
Dzērbenē, Drustos, bet īpaši ie-
mīļoja Piebalgas apkārtni. Starp 
izstādes darbiem dominē lauku 
skati, ņirb mazpilsētu ieliņas ar 
tās iedzīvotājiem, parādās pa 
kādam Rīgas skatam, motīvi ar 
zvejniekiem un strādniekiem, 
jūrmala un zvejnieku laivas.

Izstādes atklāšanas viesiem 
bija unikāla iespēja izstādi ap-
skatīt A.  Vaska pavadībā. Viņš 
atklāja, ka pārsvarā A.  Skrides 

darbi tapa plenērā – mākslinieks 
gleznoja uz maza formāta kar-
tona u.  tml., bet ziemā pārglez-
noja uz audekla. Svarīgākais 
šajā procesā – saglabāt noskaņu, 
gaismas, sajūtas (skatoties uz 
gleznu, ir jūtams, vai ir, piemē-
ram, tveice), un ir vajadzīgs liels 
talants (šo prasmi var uztrenēt, 
bet ne tādā pakāpē), lai to nodo-
tu skatītājam. A. Skridem piemi-
ta iedzimta un attīstīta prasme 
uztvert visas šīs nianses. Kā pie-
bilda novadpētniece Dace Zvir-
gzdiņa, dzīvas dabas mīlestību, 
ne sēdēšanu darbnīcā – to savās 
bērnības atmiņās par Dzelzavas 
pusi atceras arī režisors, peda-
gogs un rakstnieks Kārlis Pamše 

(1917–2015): Skrides students 
esot staigājis pa apkārtnes pļa-
vām un gleznojis, bet ar viņu, 
apmēram desmitgadīgu knauķi, 
sarunās neielaidies.

A.  Vasks nezinātājiem ļāva ie-
raudzīt maģisko sarkano punktu – 
kā tas atdzīvina ik gleznu! Skrides 
fonda dibinātājs kardiologs Andris 
Skride dalījās atmiņās, medicī-
nas profesoriem Amerikā dāvinot 
A. Vaska monogrāfiju „Arijs Skri-
de”: dāvanu saņēmušie šo sarkano 
punktu gleznās uzreiz pamanījuši 
un par to priecājušies. Mākslinieka 
iecienītās pelēcīgi zaļās gammas 
(taču vairāki darbi ir arī spilgtā 
spektra gammā!) kontekstā tas pa-
tiešām piesaista skatu.

Galvenais A.  Skridem bija ai-
nava, kur cilvēks ir nekonkreti-
zēts  – saplūst ar dabu. Padomju 
laiks gleznotājam (un ne viņam 
vienīgajam) bija mokošs: padomju 
vara pieprasīja smaidīgus strādnie-
kus un kolhozniekus, kuru sejas ir 
atklātas. Gleznotājam īstenot pa-
domju reālisma noteikumus bija 
mokoši, viņam tuvāka bija paša 
veidotā savdabīgā impresionistiskā 
reālisma glezniecības metode, kurā 
liela nozīme tika atvēlēta īpatnam 
triepienam.

Latvijas daba, mazpilsētas, smal-
kums, kolorītums, krāsu triepienu 
vibrācijas – to visu esat aicināti izjust 
„Bezgalīgajā ainavā”, kura MNMM 
būs atvērta līdz 16. aprīlim. 

MĀKSLA14

Arijs Skride: 
pārnest sajūtu uz audekla

          SANITA DĀBOLIŅAIK

FOTO: Dāvis Veckalniņš
Izstādi atklāj tās kuratore MNMM mākslas nodaļas vadītāja Monta Cimdiņa, mākslas zinātnieks Ansis 
Vasks un Skrides fonda vadītājs kardiologs Andris Skride.

Pastkarte ar Arija Skrides gleznas „Daugava pie Pļaviņām” repro-
dukciju kalpoja par ielūgumu uz izstādi.

Notiks 25. konkurss „JVLMA 
labākais studentu kameransamblis”

          IK INFORMĀCIJAIK
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24. martā
RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 9.00–

15.00 notiks kursi „Speciālās zināša-
nas bērnu tiesību aizsardzības jomā 
izglītības iestādes tehniskajiem dar-
biniekiem” izglītības iestāžu tehniska-
jiem darbiniekiem.

25. martā
Latvijas Universitātes (LU) Dabas-

zinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas 
ielā 1 Rīgā notiks praktiskās ievirzes 
seminārs skolēniem „Beta”.

27. martā
Baltijas Starptautiskajā akadēmi-

jā Lomonosova ielā  1/4 (202.  aud.) 
plkst. 15.00–18.00 notiks RIIMC or-
ganizētie kursi „Mūsdienu literatūras 
didaktikas novitātes” krievu valodas 
un literatūras skolotājiem.

29. martā
Rīgas 84.  vidusskolā Lielvārdes 

ielā  141 plkst.  15.30–18.30 notiks 
RIIMC organizētie kursi „Statisti-
kas datu sagatavošana izmantoša-
nai ekonomikas stundās” ekono-
mikas skolotājiem.

30. martā
RIIMC Kaņiera ielā 15 plkst. 14.30–

17.30 notiks kursi „Profesionālās piln-
veides supervīzija jaunajiem klašu 
audzinātājiem” jaunajiem klašu audzi-
nātājiem (ne vairāk kā 3 gadu pieredze 
klasvadības darbā).

RIIMC Kaņiera ielā  15 
plkst. 15.00–18.00 notiks kursi „Jēg-
pilnas lasītprasmes attīstīšana dažādu 
mācību priekšmetu stundās” skolas 
komandām (3–5 skolotāji), 4.–7. kla-
ses skolotājiem.

KONKURSI, OLIMPIĀDES

24. martā
Līvānu kultūras centrā plkst.  12.00 

notiks mūsdienu deju radošā kon-
kursa 2. kārta Latgalē.

28. martā
Saldus bērnu un jaunatnes centrā 

plkst. 11.00 notiks skatuves runas un 
mazās formas uzvedumu Kurzemes 
konkurss.

30. martā
Bērnu un jauniešu centrā  (BJC) 

„Laimīte” Rīgā plkst. 12.00 notiks Lat-
vijas izglītības iestāžu vokāli instru-
mentālo ansambļu, instrumentālo ko-
lektīvu un popgrupu festivālkonkursa 
„No baroka līdz rokam” fināls.

Rēzeknes novada Dricānu kultū-
ras namā plkst. 12.00 notiks Ziemeļ-
latgales folkloras kopu muzikantu un 
dziedātāju konkursu pusfināli.

Līvānu 1.  vidusskolas Laimiņas 
skolā plkst.  13.00 notiks Dienvidlat-
gales folkloras kopu dziedātāju, muzi-
kantu un dejotāju konkursu pusfināli.

31. martā
Talsu BJC plkst. 10.30 notiks ska-

tuves runas un mazās formas uzvedu-
mu Kurzemes konkurss.

Siguldas pagasta kultūras namā 

Siguldā plkst.  10.00 notiks vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas Pierīgas 
konkurss „Latvijas novadu toņi un 
pustoņi”.

Upītes pamatskolā, Upītes tautas 
namā plkst.  10.00 notiks Kūkovas 
novada bērnu un jauniešu folkloras 
kopu sarīkojums un folkloras kon-
kursu pusfināli.

Vilces tautas namā plkst. 11.00 no-
tiks Zemgales folkloras kopu dziedā-
tāju konkursa pusfināls.

CITI NOTIKUMI

24. martā
Limbažu kultūras namā, Olim-

piskajā centrā „Limbaži” plkst. 11.00 
notiks 5.–9. un 7.–9. klašu tautas deju 
kolektīvu pasākums „Lecam pa ve-
cam, lecam pa jaunam”.

Upesleju internātpamatskolā–
rehabilitācijas centrā plkst.  13.00 
notiks Piedaugavas novada bērnu un 
jauniešu folkloras kopu sarīkojums.

25. martā
Mārcienas sākumskolā plkst.  10.00 
notiks Vidzemes augstienes novada 
bērnu un jauniešu folkloras kopu sa-
rīkojums.

KOMUNISTISKĀ 
GENOCĪDA UPURU 
PIEMIŅAS DIENAS 

KONCERTI UN 
PASĀKUMI RĪGĀ

Pieminot 1949.  gada 25.  marta 
deportāciju un komunistiskā ge-
nocīda upurus, Rīgā notiks vairāki 
koncerti un pasākumi: piemiņas 
brīdis pie Šķirotavas stacijas, gājiens 
no Latvijas Okupācijas muzeja uz 
Brīvības pieminekli, kur būs svinīgā 
godasardze un notiks ziedu nolik-
šanas ceremonija, bet pēcpusdienā 
iedzīvotāji gaidīti koncertos Latvijas 
Kara muzejā, Rīgas Domā, kultūras 
centrā „Mazā ģilde” un Rīgas Vidze-
mes priekšpilsētas izpilddirekcijas 
konferenču zālē Brīvības gatvē 266.

Pasākumi sāksies plkst. 10.00 
ar piemiņas brīdi pie Šķirotavas 
stacijas. Plkst.  12.30 būs gājiens 
no Latvijas Okupācijas muzeja 
līdz Brīvības piemineklim, kur 
plkst. 13.00 notiks svinīgā goda-
sardzes maiņa un ziedu nolikša-
nas ceremonija.

Plkst. 16.00 pilsētā notiks trīs pie-
miņas koncerti: Latvijas Kara muze-
jā koncertā „Celies, mana dvēsele!” 
skanēs kora mūzika, dziedās kultūras 
un tautas mākslas centra „Ritums” 

vīru koris „Tēvzeme”, LU sieviešu ko-
ris „Minjona”, Jāzepa Mediņa Rīgas 
1.  mūzikas skolas zēnu koris un Tu-
kuma pilsētas kultūras nama skolo-
tāju koris „Vanema”, pasākumu vadīs 
aktieris Egils Melbārdis; šajā pašā lai-
kā koncerts notiks arī kultūras cen-
trā „Mazā ģilde”, kur kamerorķestris 
„Gaudeamus orchestra” muzicēs kopā 
ar pianisti Agnesi Egliņu, diriģēs Gun-

tars Bernāts; Brīvības gatvē 266 notiks 
VEF kultūras pils senioru kluba kon-
certs „Es vēlos reiz mājās pārnākt”, 
kurā skanēs sieviešu koru „Atvasara”, 
„Daugavas vanadzes”, jauktā kora „Ve-
fieši” un latgaliešu sadzīves dziesmu 
ansambļa „Olūteņš” dziedātāju balsis, 
kā arī uzstāsies deju kolektīvs „Sen-
dancis”. Piemiņas koncertos ieeja ir 
bez maksas.

 AFIŠA 15
KURSI, SEMINĀRI, 

LEKCIJAS KASPARA BIKŠES 

6 h audzināšanas kursi 
pedagogiem (martā)
lekcijas vecāku sapulcēs
semināri skolēniem par 
mācīšanās un uzvedības 
motivāciju

DRĪZUMĀ GRĀMATAS
Kaspara Bikšes un Māras Ozolas mācību līdzeklis audzinā-

šanas stundām „Skolēna uzvedības un sekmības pozitīvo pār-
maiņu grāmata”
Kaspara Bikšes vingrinājumu krājums „Skolotāju izdegša-

nas sindroma mazināšanai”
Kaspars Bikše. „Lūdzu, skolotāj…” 5. daļa

VECĀKU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS AKADĒMIJA
Vecāki ar bērniem skolā ierodas uz pirmo mācību stundu. 

Bērni dodas uz savām klasēm, vecāki – uz speciāli norādītu mā-
cību telpu. Vecākiem notiek kursi visas dienas garumā, kamēr 
vien bērnam skolā ir mācību stundas. Vecāki, tāpat kā izglītoja-
mie, ievēro dienas režīmu, proti, piedalās starpbrīžos, dodas ko-
pīgi pusdienot, kā arī ievēro visas pārējās prasības, kas attiecas uz 
izglītojamajiem. Vecāki saņem kursu apliecību.

Sīkāk  – pa tālruni 28320454 vai mājaslapā www.pedagogs.lv. 
kanceleja@pedagogs.lv
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Izdevniecība „Lauku avīze” 
ir laidusi klajā Hannesa Korjusa 
grāmatu „Ludzas igauņi: Zemes 
dieva tauta” (160  lpp., cieto vāku 
iesējums). Izdevniecība piedāvā 
iegādāties arī šīs grāmatas PDF 
formāta izdevumu.

Grāmata ir tapusi ar Latvijas 
un Igaunijas kultūrkapitāla fon-
du finansiālu atbalstu. Tas ir labs 
papildinājums letonikas biblio-
tēkai.

Autors H. Korjuss (dz. 1965) ir 
pazīstams igauņu žurnālists, pro-
ducents, radio un kino redaktors, 
kultūrvēsturnieks, arī tulkotājs 
un latviešu kultūras populari-
zētājs Igaunijā. Igauņu valodā 
tulkojis Māras Zālītes autobio-
grāfisko romānu „Pieci pirksti”, 
Kristīnes Želves stāstus „Meite-
ne, kas nogrieza man matus” u. c. 
autoru darbus.

Nozīmīgus ceļavārdus grā-
matas ievadā ir rakstījis Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas īstenais 

loceklis, Starptautiskās Zinātniskās 
somugru biedrības (Helsinkos) ko-
respondētājloceklis Saulvedis Ci-
mermanis. Viņš ir minējis vismaz 
trīs hipotētiskas Ludzas igauņu cil-
mes iespējas:
viņi ir novada seno somug-

risko iedzīvotāju pēcteči, kuri 
etniski jaukta iedzīvotāju sastāva 
apstākļos ilgstoši saglabāja savu 
valodu;
viņi ir ienācēji no Igaunijas, 

kas, bēgdami no tur valdošo vācu 
muižnieku jūga, dzimtbūšanas 
klaušu saimniecības apstākļos 
pēc 1629. gada Altmarkas pamie-
ra nokļuva poļu iekarotajā Latga-
lē, kuru kopš 1677.  gada dēvēja 
poliskajā vārdā par Inflantiju. No 
turienes bēgļu atgūšana nebija 
vienkārša;
viņi ir Igaunijas zemnie-

ki, kurus Latgales poļu vai vācu 
muižnieki nopirka no Igaunijas 
vācu muižniekiem vai arī iemai-
nīja pret kādām tālaika vērtībām 
un nometināja savās Ludzas ap-
kārtnes muižās.

H. Korjusa apcerējums sniedz 
pamatīgu ieskatu avotos, kuros 
dažādos laika posmos igauņu, 
vācu, poļu, krievu, somu, lat-
viešu publicisti un zinātnieki ir 
atspoguļojuši Ludzas novadā, 
Ciblas, Mērdzenes, Nirzas, Pildas 
pagastos, 18.–20. gadsimtā mitu-
šās igauņu etniskās grupas cilmi, 
reliģisko piederību, kultūru, gad-
simtus ilgušo igauņu saplūšanu 
ar latviešiem, viņu izglītošanās 
un kultūras jautājumus.

Ar patiesu interesi izlasīju grā-
matu. To darīju rāmi un pamatī-
gi, kas, manuprāt, atbilda autora 
iecerei.

Skaļu sensāciju te neatradī-
sim, bet virkni trāpīgu pārlai-
cīgu novērojumu, kas palīdz 
saprast mūsu tautā notiekošo, ir 
gana daudz, piemēram, Ludzas 

igauņu pētnieki folklorists un 
diplomāts Oskars Kallass (Oskar 
Kallas, 1868–1946), arhivārs un 
bibliotekārs Pauloprīts Volai-
ne (Paulopriit Voolaine, 1899–
1985) atzīst, ka Ludzas apriņķa 
iedzīvotājiem „tautība nozīmē 
bieži to pašu, ko reliģija, likums”. 
P. Volaine rakstīja: „Nabaga Lat-
gales tautai viņu tautībai nav 
gandrīz nekādas nozīmes. Tautī-
bas jēdziens ir pilnīgi tumšs. Bie-
ži tas ir mainīts vietām ar ticību. 
Katoļticība ir Baltijas latviešus 
latgalim padarījusi vēl svešā-
kus nekā krievi. Latvieši – luteri 
[protestanti – A. B.] ir tādi paši 
kungi kā vācieši…” Man liekas, 
šī pieeja izmainītā veidā ir sagla-
bājusies līdz pat mūsdienām. At-
ceros kāda laba lietuvieša drau-
ga, protams, katoļa, teikto pirms 
daudziem gadiem, kad rādīju lu-
terāņu baznīcu, kurā esmu kris-
tīts: „Ā, tu jau esi no tās švakās 
ticības…” Sadaļā „Pēterburga 
un čuhonci” autors atsaucas uz 
P.  Volaines 1925.  gadā rakstīto 
par tīru Ludzas igauņu ģimeni 
no Pildas pagasta Vorkaļiem. Šīs 
ģimenes vecākajai meitai, māco-
ties Pēterburgā poļu ģimnāzijā, 
vajadzēja norādīt tautību. Tēvs 
pieklājīgi jautāja, vai negrib pie-
rakstīties kā čuhonka. Meita asa-
rās: tikai ne tā! Pirmās Latvijas 
Republikas laikā jaunākā mei-
ta noteica, ka uzskatīt sevi par 
igaunieti ir galīgi apkaunojoši, 
„viņa esot guvusi izglītību lat-
viešu valodā un tādējādi esot lat-
viete”. Nodaļā „Pārtautošanās” ir 
daudz citēts Ādolfa Ersa romānā 
„Par tēvu zemi” rakstītais. At-
ļaušos izcelt vienu teikumu no 
šā romāna: „Pagātne latgaliešus 
atšķēlusi no pārējiem latviešiem; 
un vajadzīgs ilgs darbs, lai plai-
sa izlīdzinātos. Izloksne, ticība, 
pārtautošana.” Pareizi vārdi.

Saistoša ir nodaļa „Radošākie 
Ludzas igauņi un to pēcteči”. No-
saukšu tikai vienu  – akvarelistu 
Jāni Undu (1928–2000).

Vēl daži vārdi par grāmatas es-
tētisko pusi. Vāku grafisko nofor-
mējumu ir veidojusi Baiba Lūsī-
te-Teikmane, veiksmīgi izmantojot 
Johana Kristofa Broces 1797. gadā 
zīmēto ainavu (Monumente  VII, 
216), kur centrā ir Ludzas pils-
kalns. Apsveicami ir tas, ka skaid-
rojošs vāku ilustrācijas apraksts 
ir grāmatas titullapā. Jelgavas ti-
pogrāfija godprātīgi ir veikusi dru-
kas darbus.

Šis izdevums mudinās letoni-
kas un somugristikas interesen-
tus un pētniekus meklēt un atvērt 
jaunas kultūrvēstures lappuses. 
Apstiprinājums tam ir stāsts grā-
matas epilogā par Ph. D. Uldi Ba-
lodi, mākslinieka Jura Soikāna 
mazdēlu, kas O. Kallasa un P. Vo-
laines iesākto turpina 21.  gad-
simtā. Kāpēc? Izlasiet grāmatu un 
sapratīsiet! 
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Janīna Kursīte pēta latviešu žestu valodu

Latvijas Universitātes Aka-
dēmiskais apgāds ir laidis klajā 
Saeimas deputātes profesores Ja-
nīnas Kursītes grāmatu „Zīmju 
valoda: latviešu žesti”. Grāma-

tā, balstoties uz folkloras, daiļli-
teratūras, memuāru un mūsdie-
nu interviju avotiem, ir detalizēti 
aplūkota latviešu neverbālā jeb 
žestu valoda. Atsevišķa grāmatas 
nodaļa veltīta Latvijas politiķu 
žestu valodai.

Autore ir izpētījusi arī, kā pēc 
ārējās izturēšanās latviešus uztver 
ārzemnieki. Somi ir pamanījuši, 
ka latvietis, stūrējot mašīnu, ne 
tikai sarunājas, bet ik pa laikam 
paskatās uz blakussēdētāju, sa-
runā labprāt iesaistot arī rokas. 
Gan somi, gan turki ir pārsteigti, 
ka latvieši mēdz staigāt ar drūmu 
sejas izteiksmi – laikam tāpēc, ka 
„Latvijā bieži tumšs”. Lietuviešu 
skatījumā latvieši izvairās no ap-
skaušanās un bučošanās publiski. 
Braucot sabiedriskajā transportā, 
latvieši cenšas iekārtoties tā, lai 
blakusvieta paliek brīva. Pārlieku 
fizisku tuvošanos otram  – nepa-

zīstamam vai mazpazīstamam 
cilvēkam  – latvietis uzskata par 
uzbāšanos.

Pat kultūrā un savstarpējā 
satiksmē pavisam tuvie lietuvie-
ši un latvieši ķermeņa valodas 
izpausmēs mēdz būt atšķirīgi. 
Lietuvieši ir atklātāki par lat-
viešiem, arī ķermeņa valodas 
izpausmēs. Viņi vieglāk nekā 
latvieši vai somi nāk tuvāk nepa-
zīstamiem vai mazpazīstamiem 

cilvēkiem. Viņi arī vairāk smai-
da. Gan latvieši, gan somi smai-
da maz.

Saka  – itāļi bez rokām neprot 
runāt. Kad itāli grib apklusināt, 
viņu sasien, un viņš kļūst mēms. 
Savukārt, kad latvieti grib apklu-
sināt, parasti pieliek pirkstu pie 
lūpām, un viņš saprot, vai arī pie-
tiek vien ar dusmīgu skatienu.

Musulmaņu ticībā nav pie-
ņemts, ka svešs vīrietis bučo sie-
vieti. Savukārt vīrieši, ja ir labi 
pazīstami, sabučojas uz viena vai 
abiem vaigiem.

Japāņiem ir raksturīgi, ka, 
rādot uz sevi, viņi pieskaras ar 
pirkstu savam degunam. Japāņi, 
tāpat kā eiropieši, māj ar roku 
(ar delnas pusi uz āru), kustinā-
dami roku pa labi un kreisi, kas 
nozīmē ‘Uz redzēšanos! Atā!’. 
Eiropieši gan to dara, mājot ar 
roku uz priekšu un atpakaļ. Ja-

pāņi tā rīkojas, kad sauc sev klāt 
vai raida prom. Japāņi sveicinot 
klanās  – gan satiekot, gan atva-
doties. Atvadoties skaitās pieklā-
jīgi to darīt tik ilgi, kamēr cilvēks 
pazūd no redzesloka.

„Mēs neesam žestikulētāju tau-
ta. Rokas vai roku liekam uz galda 
vai tribīnes – mums vajag just pa-
matu,” tā latviešu žestu valodu grā-
matas noslēgumā raksturo ekspre-
zidents Valdis Zatlers. 

          EMĪLIJA KOZULEIK

Pārlieku fizis-
ku tuvošanos 

otram – nepazīsta-
mam vai mazpazīs-
tamam cilvēkam – 
latvietis uzskata 
par uzbāšanos.



Kad latvieti 
grib apklusināt, 

parasti pieliek 
pirkstu pie lūpām, 
un viņš saprot, vai 
arī pietiek vien ar 
dusmīgu skatienu.



Ludzas igauņi

          ANDRIS BĒRZIŅŠIK

„Nabaga Lat-
gales tautai viņu 

tautībai nav gandrīz 
nekādas nozīmes. 
Tautības jēdziens ir 
pilnīgi tumšs. Bieži 
tas ir mainīts vietām 
ar ticību. Katoļticība 
ir Baltijas latviešus 
latgalim padarījusi 
vēl svešākus nekā 
krievi. Latvieši – luteri 
ir tādi paši kungi kā 
vācieši…”




