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Cena 
2,83 EUR

Turpinājums 4. lpp. 

FOTO: https://www.facebook.com/LatvianEmbassyinMoscow/photos/pcb.965240903585179/965240216918581/?type=3&theater 

KTMC „Ritums” folkloras un seno cīņu kopas „Vilkači” vadītājs Edgars Zilberts balvu saņēma par veiksmīgu izglītojošo koncertuzvedumu „Karodziņu nesti, zobentiņu celti” 
Latvijas skolu jauniešiem un tradicionālās kultūras mantojuma popularizēšanu. „Ja man skolas laikā būtu bijusi izdevība redzēt šādu koncertu, papildinātu ar vēstures izklāstu, 
kā arī seno latviešu ieroču un cīņas elementu demonstrēšanu, tad es daudz ātrāk būtu sapratis savas intereses,” atzīst Edgars un priecājas par bērnu vēlmi līdzdarboties.

Latvijas Nacionālā teātra Jau-
najā zālē 3.  aprīlī pasniedza Rī-
gas domes izglītības, kultūras 
un sporta departamenta (IKSD) 
gada balvu kultūrā „Baltais zvir-

bulis”. Balvu piešķir, lai izteiktu 
atzinību Rīgas pašvaldības kultū-
ras darbiniekiem un sadarbības 
partneriem un apbalvotu viņus 
par kvalitatīva kultūras procesa 
nodrošināšanu Rīgā. Balvas pa-
sniedza Rīgas domes priekšsē-

dētāja vietnieks Andris Ameriks, 
Rīgas domes izglītības, kultūras 
un sporta komitejas priekšsēdē-
tāja Eiženija Aldermane un Rīgas 
domes IKSD direktors Guntis 
Helmanis.

Nominācijā „Par ilgstošu un 

nozīmīgu profesionālo ieguldī-
jumu” šogad balvu saņēma kul-
tūras un tautas mākslas centra 
(KTMC) „Ritums” tautas lie-
tišķās mākslas studijas (TLMS) 
„Draudzība” mākslinieciskā va-
dītāja Irisa Blumate par ilgga-

dēju un nozīmīgu profesionālo 
ieguldījumu tekstilmākslas un 
tautas lietišķās mākslas popula-
rizēšanā un kultūras mantojuma 
saglabāšanā.

         DAIGA KĻANSKAIK

   www.izglitiba-kultura.lv  

Agri lēca saulīte
Lieldienas rītiņu;
Pats Dieviņš staigāja
Pa zaļu zālīti.

Latviešu tautasdziesma Laikraksta „Izglītība un Kultūra” redakcija

Krāsainas un 
saulainas Lieldienas!
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Šogad laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskajam 
izdevumam „Vecākiem” aprit 5 gadi. Pārskatot šai laikā 
paveikto, esam sagatavojuši rakstu izlasi „Pirmklasnieks” – 
noderīgu padomdevēju vecākiem:

 Kā sagatavot bērnu skolas gaitām?
 Kas viņam jāprot?
 Ar kādām pārmaiņām sastopas pirmklasnieks, 

    un kā pārvarēt pārmaiņu izraisīto stresu?
 Kādas ir atšķirības zēnu un meiteņu uztveres procesos?
 Kreiļa adaptācija 1. klasē
 Interešu izglītība: 9 jautājumi un atbildes
 Tests „Vai bērns ir gatavs skolai?” u. c.

Šis elektroniskais izdevums ir 49 lpp. biezs un 
maksā 6 eiro (summā ir iekļauts PVN). To var iegādāties 
mājaslapā http://www.izglitiba-kultura.lv/avize/specializdevums-1, 
kā arī – izrakstot rēķinu. 

Informācijai: tālr. 25628748; 67096393.

REDAKTORES SLEJA

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra” 
galvenā redaktore

FOTO: no personiskā arhīva

Grobiņas novadā dzīvojošās 10 gadu vecās Elizabetes Kande-
res zīmējums pārtaps Latvijai veltītā kolekcijas monētā, kuru Lat-
vijas Banka (LB) izlaidīs 2018. gadā, kad Latvijas Republika svinēs 
100  gadu jubileju. Darbā ir attēlota smaidoša saulīte un uzraksts 
„Saules mūžu Latvijai!”.

Bērnu zīmējumu konkursā „Mana Latvija” piedalījās 6742 bērni 
ar vairāk nekā 10 tūkstošiem zīmējumu. Darbus vērtēja LB Monētu 
dizaina komisija. Konkursa rezultāti ir publiskoti LB interneta viet-
nēs www.bank.lv un www.naudasskola.lv.

LB prezidents Ilmārs Rimšēvičs vēlēja, lai daudzi no konkursa 
dalībniekiem nākotnē kļūst ne tikai par mākslas studentiem, bet arī 
papildina monētu mākslinieku saimi. 

Par arodbiedrības „Latvijas izglītības vadītāju asociā-
cija” (LIVA) prezidentu 5.  aprīlī tika ievēlēts Siguldas Valsts 
ģimnāzijas direktors Dr. sc. admin. Rūdolfs Kalvāns. Par sava 
darba prioritātēm viņš ir izvirzījis piesaistīt arodorganizācijai 
profesionālās izglītības iestāžu un pirmskolu kolēģus, aktua-
lizēt vadītāju tiesisko aizstāvību LIVA funkciju, stiprināt bie-
dru profesionālās kompetences, palielināt sadarbības partneru 
loku un LIVA pazīstamību un attīstīt publisko tēlu. LIVA pre-
zidentu ievēl uz četriem gadiem. LIVA konferencē tika ievēlēta 
arī jauna valde un revīzijas komisija.

Latvijas Nacionālā kultūras centra iedibināto Cimzes balvu 
izcilākajiem kultūrizglītības skolotājiem 2017. gadā saņems Rīgas 
Horeogrāfijas vidusskolas  (RHV) skolotāja Regīna Kaupuža un 
Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas (EDMV) skolotājs Gunārs 
Kļaviņš.

Klasiskās dejas skolotājas baletmeistares R.  Kaupužas pe-
dagoģiskā darba pieredze ir krājusies vairāk nekā 40 gadu, no 
tiem 30 gadus viņa ir strādājusi RHV, aktīvi piedaloties skolas 
attīstībā.

G. Kļaviņš ir viens no galvenajiem klarnetes spēles pedago-
giem Latvijā un Baltijā, EDMV absolvents. Jau 15 gadus G. Kļa-
viņš vada EDMV pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
spēles nodaļu.
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Dabā pavasarīgs siltums mijas ar ziemīgu vēsumu, rūdot pa-
cietību ziedoņa gaidās. Izglītības nozarē jau ilgu laiku pūš pārmaiņu 
vēji. Nav tādas nedēļas, kad izglītības un zinātnes ministrs, Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas (IZM) un tās padotības iestāžu ierēd-
ņi nenāktu klajā ar jaunām iniciatīvām. Šajā reizē – pārdomas par 
internātskolu uzturēšanas finansējumu un jaunradīto vidusskolas 
eksāmenu indeksu kā pamatkritēriju vidusskolu slēgšanai.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 
pagājušajā nedēļā bija pulcējusi 15  Latvijas pašvaldību internātsko-
lu direktorus, pašvaldību vadītājus un ministriju ierēdņus. Valdība 
pērn, maijā, IZM bija uzdevusi izstrādāt priekšlikumus ilgtspējīgai 
pašvaldību padotības internātskolu finansēšanas kārtībai. Gandrīz 
nepilna gada laikā, izanalizējot statistikas datus un uzklausot visu 
iesaistīto pušu viedokli, IZM piedāvā divus soļus. Pirmais: tāpat kā 
līdz šim, no valsts budžeta nodrošināt pedagogu darba samaksu un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, skolēnu uzturēša-
nos citas pašvaldības internātskolā pašvaldībām segt pašvaldību 
savstarpējo norēķinu kārtībā, kā arī izmantot Eiropas Sociālā fonda 
finansējumu (39,81 miljons eiro), kas paredzēts līdz 2020. gadam, lai 
samazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus 
un intervences pasākumus. Otrajā solī IZM iesaka internātskolām uz 
terminētu laika periodu piedāvāt pašvaldībām sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus ar primārās prevencijas vajadzībām un sociālos pakal-
pojumus, kuru izmaksas sedz attiecīgā pašvaldība.

Ne LIZDA, ne Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) IZM priekšli-
kumus neatbalsta, jo netiek piedāvāta ilgtspējīga finansēšanas kārtī-
ba, bet īslaicīgs risinājums. IZM ierēdņu izpratnē internātskolas ir 
skolas ar internātu, nevis skolas, kurās izglīto, audzina un sagatavo 
dzīvei tos bērnus, kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ paši nespēj piln-
vērtīgi uzņemties rūpes par saviem bērniem. Diskusijas dalībnieki 
stāstīja, ka daudzi bērni ir spējuši veiksmīgi atrast savu vietu dzīvē, 
tikai pateicoties internātskolu pedagogu ieguldījumam. IZM ierēdņu 
attieksmi pret internātskolu skolēniem, viņu pedagogiem visspilgtāk 
raksturoja Mālpils novada domes priekšsēdētājs Aleksandrs Liel-
mežs: „Lai ko arī mēs jums stāstītu par internātskolās izglābtajiem 
bērniem, vērojot jūsu sejas izteiksmes, jums viss ir poverī…” Ja 
šāda IZM attieksme turpināsies, tad nākamā gada 1. janvārī, neno-
drošinot uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta (5,4  miljonus 
eiro), valsts 2116 skolēniem izsitīs pamatu zem kājām…

Šonedēļ žurnālistiem tika prezentēti karšu izdevniecības „Jāņa 
sēta” skolu tīkla optimizācijas pētījuma, kas izmaksā gandrīz 100 000 
eiro no valsts budžeta un ko ir pasūtījusi IZM, pirmie starpziņojuma 
dati. Tuvojas pašvaldību vēlēšanas, tādēļ sabiedrībā ir jāuzkuļ putas, 
un šajā jomā ministrs Kārlis Šadurskis ir profesionālis. Viņš skaļi 
paziņoja, ka diemžēl ir liels skaits vidusskolu (10.–12. klase), kuru 
realizētā izglītības kvalitāte mūsdienu sabiedrībā nav pieļaujama, 
neminot, kādi ir kvalitātes kritēriji. Tas esot secināts pēc centralizēto 
eksāmenu rezultātiem. Turklāt īpašs uzsvars tika likts uz zemajiem 
sasniegumiem Rīgas mikrorajonu skolās, lai gan līdzīgi rezultāti ir 
daudzās Latvijas vidusskolās. Šāda pētījuma vajadzību ministrs pa-
matoja ar to, ka „nepieciešami pilnīgi un ticami dati un to analīze, 
jo tas ļaus izstrādāt priekšlikumus pašvaldībām, kas, protams, būs 
galvenās lēmumu pieņēmējas attiecībā uz skolu tīklu savā teritori-
jā”. Ir jāatgādina, ka centralizēto eksāmenu datus jau vairākus gadus 
analizē Draudzīgā aicinājuma fonds; divu iepriekšējo mācību gadu 
centralizēto eksāmenu rezultātus detalizēti par katru Latvijas skolu 
ir izanalizējusi arī LPS, un tie ir brīvi pieejami interaktīvajās kartēs. 
Varbūt 100 000 eiro daudz lietderīgāk būtu bijis ieguldīt to skolotāju 
profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, kuru skolēniem sasniegumi 
ir vāji. Ne jau tāpēc, ka aizslēgs vidusskolas, kurās skolēnu sniegums 
ir zemāks, automātiski uzlabosies izglītības kvalitāte…

Lai Lieldienu gaisma katrā sirdī nes mieru un pārliecību 
par darbu, ko godprātīgi darām!

AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBĀ

PIRMKLASNIEKS
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6. un 7. aprīlī Rīgas Pedagoģi-
jas un izglītības vadības akadēmi-
jā (RPIVA) notika 10. starptautis-
kā zinātniskā konference „Teorija 
praksei mūsdienu sabiedrības 
izglītībā”, kurā piedalījās astoņu 
valstu zinātnieki. Šajā laikraksta 
numurā – plašāks ieskats RPIVA 
profesores Dr. paed. Zentas Ans-
pokas priekšlasījumā „Izglītības 
reforma un daži skolotāju profe-
sionalitātes jautājumi”.

Pēdējos gados valstī izglītības re-
formu ir pietiekami daudz: izglītības 
satura reforma, skolotāju atalgoju-
ma reforma, skolu tīkla, sešgadnie-
ku izglītības, profesionālās izglītības 
satura, mazākumtautību skolu re-
forma u.  c. No iepriekšminētajām 
profesore runāja par kompetencēs 
balstīta izglītības satura reformu 
saistībā ar tādiem svarīgiem skolo-
tāju profesionalitātes aspektiem kā 
izpratni par to, ko nozīmē veicināt 
skolēna personības attīstību un kā 
pedagoģiskajā procesā atrast tradi-
cionālā un inovatīvā līdzsvaru.

Ievadam Z.  Anspoka bija iz-
vēlējusies norvēģu filozofa Ār-
nes Nesa (Arne Næss) teicienu, 
ka intelekta attīstībai vienmēr 
ir jāapsteidz ražošanas attīstība, 
nevis otrādi, ar to pievēršot uz-
manību tam, cik svarīgi ir izprast 
reformas būtību un nezaudēt tajā 
gadu desmitiem nezūdošas vērtī-
bas, bet – tieši otrādi – prast tās 
jēgpilni izmantot.

Vispirms ir svarīgi apzināties, 
ka reforma latviešu literārās va-
lodas vārdnīcā tiek skaidrota kā 
zināma „pārmaiņa, pārkārtojums 

kādā sabiedrības dzīves sfērā, ne-
pārveidojot pastāvošās sociālās 
struktūras pamatus”, tātad arī iz-
glītības satura reforma nav revolū-
cija. Tā ir saprotama kā izglītības 
satura pārveidošana, pārkārtoša-
na un uzlabošana.

Profesore plaši runāja par to, 
ka ir pietiekami daudz pamatoju-
mu, ka pārkārtojumi un uzlabo-
jumi mācību saturā, bet jo īpaši 
veidā, kā to skolēnam palīdzam 
apgūt, ir nepieciešami.

„Iepazīstoties ar pēdējos piecos 
gados Latvijā skolas pedagoģijā 
aizstāvētajām doktora disertāci-
jām un ārvalstīs veiktajiem pētīju-
miem, varu apgalvot, ka mums ir 
zināma plaisa starp zināšanām un 
prasmēm, ko apgūst skolā un ko 
prasa sabiedrība, pārāk bieži īste-
nojam mācību satura standartus, 
lai skolēns nokārtotu centralizētos 
eksāmenus. Tas rada situāciju, ka 
zināmā mērā diskriminējam tos 
skolēnus, kuri var vairāk un labāk. 
Arī tehnoloģijas bieži tiek uztver-
tas kā visu lietu atrisinājums, bet 
īstenība izrādās citāda. Ja vidēji 
3,5–4  stundas septiņas reizes ne-
dēļā skolēns pavada pie datora vai 
mobilā tālruņa, tad nav pamata 
apgalvot, ka viņš neprot ar to dar-
boties; tad jautājums ir par to, ko 
viņš tur meklē, vai pazīstam bērnu 
un zinām, kāds ir viņa informatī-
vais un intelektuālais lauks,” norā-
dīja profesore.

Z. Anspoka atzina – ir pamats 
apgalvot, ka praksē pastāv neva-
jadzīga mācību satura dublēšanās 
vai – pretēji – paļaušanās vienam 
uz otru un tā rezultātā netiek ap-
gūts nepieciešamais nevienā no 
mācību priekšmetiem.

Katras izglītības iestādes izai-
cinājums joprojām ir nodrošināt 
jēgpilnu izpratni par to, ko nozī-
mē pieeja, kuras centrā ir skolēns, 
viņa vajadzības un spējas, nevis 
mācību saturs vai tā apguves me-
todika.

Uzlabojama ir arī mācību 
priekšmetu skolotāju un pedago-
gu atbalsta personāla sadarbība, 
un nevis reizi pa reizei vai kādā 
īpašā gadījumā, bet regulāri un 
sistēmiski.

Z.  Anspoka norādīja arī uz 
tādiem svarīgiem rādītājiem kā 
Latvijas un starptautisko zināt-
nisko pētījumu dati, kas liecina, 
ka 65–70  % no laika, ko stundā 
skolotājs strādā kopā ar skolē-
niem, joprojām aizņem izskaid-
rojoši ilustratīvā darbība. Situāci-
jā, kad skolotājs skaidro mācību 
saturu, skolēna smadzenes atro-
das pussnaudā un, lai gan nodar-
bībai ir izvirzīts mērķis palīdzēt 
skolēnam apgūt konkrētas zi-
nāšanas un prasmes, sasniegtais 
rezultāts būtiski atšķiras no mēr-
ķa, jo līdzekļi tā sasniegšanai nav 
bijuši atbilstīgi. Kā liecina peda-
goģisko pētījumu rezultāti, vidēji 
89,9 % tiek plānots tikai mācību 
priekšmeta saturs ārpus tā mācī-
šanās satura. Ja skolēns, apgūs-
tot matemātiku, izmanto viņam 
nezināmus mācīšanās paņēmie-
nus, nav brīnums, ka skolēnam 
ir grūtības izprast matemātiskās 
likumsakarības.

Uzmanība ir pievēršama arī 
padziļinātai izpratnei par mā-
cību procesa iekšējās un ārējās 
struktūras vienotību. Tikpat 
svarīga, cik Bendžamina Blūma 
(Benjamin Bloom) taksonomija 
(informācijas uztvere, sapratne, 
izpratne un izmantošana), ir arī 
iepriekšējās pieredzes aktuali-
zēšana, tās salīdzināšana ar jau-
no, kas atklājas, iepriekšējās un 
jauniegūtās pieredzes analīze un 
sintēze.

Apzinoties skolēnu dažādo 
pieredzi, mūsdienu skolotājam 
ir jāprot virzīt pedagoģisko pro-
cesu no monologa uz dialogu, no 
konverģentās domāšanas, kurā 
ir tikai viens pareizais viedoklis, 
uz diverģento domāšanu, kurā 
skolotāja viedoklis ir tikai viens 
no viedokļiem. Mēs nedrīkstam 
atļauties neievērot talantus, sko-
lēnu īpašo pieredzi u. tml.

Z.  Anspoka vērsa uzmanību 
uz to, ka galvenais ir katram sko-
lotājam būt atvērtam un profe-
sionāli gatavam pārkārtojumiem 
mācību saturā un tā īstenošanā. 
Viņa atgādināja par nesen ASV 
veikto pētījumu, kurā izrādījies, 
ka viena no institūcijām, kura 
visgrūtāk pakļaujas jaunām re-
formām, ir skola, jo tur visilgāk 

un visnoturīgāk saglabājas kolek-
tīvā (sociālā) atmiņa.

Reformu ieviesējiem ir jārē-
ķinās arī ar negatīvo vai vismaz 
aizdomīgo sabiedrības attieksmi, 
jo sabiedrība nepiedod nepār-
trauktu eksperimentēšanu bez 
zinātniska pamatojuma. Tā arī 
šoreiz nepiedos neizdošanos vai 
nekritiski pārņemtu pieredzi, jo 
šādi gadījumi jau ir bijuši, kaut 
vai nepietiekami argumentētā 
bezatzīmju sistēma, kas tika pār-
ņemta no citām valstīm un bieži 
pārvērtās par bezvērtējuma sis-
tēmu, bet tas ir bīstami, ja viens 
no svarīgākajiem mācību proce-
sa komponentiem netiek mērķ-
tiecīgi īstenots. Patlaban biežāk 
izvēlamies popularizēt Somijas 
izglītības pieredzi, bet paši somi 
brīdina, lai viņu pieredzi vērtē-
jam kritiski.

Salīdzinot Ekonomiskās sa-
darbības un attīstības organizā-
cijas (ESAO) pētījuma rezultātus 
un dalībvalstu pieredzi izglītības 
politikas un izglītības satura vei-
došanā, nedrīkst ignorēt faktu, 
ka labākie rezultāti ne vienmēr ir 
tām valstīm, kas sevi ir pasludi-
nājušas par kompetencēs balstīta 
mācību satura īstenotājām. Tas 
tikai kārtējo reizi apliecina, ka uz 
visu ir jāskatās daudz plašāk un 
dziļāk. Ir arī daudz citu aspektu, 
ar ko ir jārēķinās, lai sasniegtu 
mērķi un neizniekotu laiku un 
enerģiju. Profesore uzskata, ka 
pārāk bieži manipulējam ar vār-
du „kompetence” un kompeten-
ces piesaucam kā revolucionāru 
jauninājumu, lai gan būtībā tas tā 
nemaz nav.

Ja paskatāmies uz valstī no-
teiktajām pamatkompetencēm un 
caurviju kompetencēm, tad tajā 
visā jau nav nekā tik universāla, lai 
būtu pamats uztraukumam. Pa-
matkompetences skolēns nemaz 
citādi nevar apgūt, kā mērķtiecīgi 
īstenojot matemātikas, mākslas, 
valodas, veselības mācības, spor-

ta, informātikas vai dabaszinību 
saturu. Aktuāls kļūst vienīgi jau-
tājums, kā to darām, ar kādiem 
līdzekļiem, un tā gan ir skolotāja 
atbildība, jo skolēnus patiešām ga-
tavojam tām darba vietām, kuru 
nemaz vēl nav, IT, kuras vēl tikai 
taps, un mācām risināt problē-
mas, par kurām pagaidām nav ne 
jausmas.

Bostonas izglītības satura 
pārveides centrs, kas uzmanī-
gi strādā ar ESAO pētījumiem, 
sludina, ka nekas nav unikālāks 
par cilvēku, viņa vērtībām, zinā-
šanām un prasmēm zināšanas 
lietot. Joprojām visa pamatā ir tās 
pašas tradicionālās zināšanas  – 
valodas, matemātika, dabas un 
sabiedrības zinības. Tieši otrādi – 
pieaugot informācijas apjomam 
un resursu daudzveidībai, vēl 
lielāka vērība ir pievēršama zinā-
šanām, kādi ir to ieguves ceļi, kā 
pie informācijas piekļūt un kā ar 
to strādāt.

Katram skolotājam ir jāatrod 
līdzsvars starp tradicionālo un 
inovatīvo, ir jāpieņem, ka skolo-
tāja pieredze, integrēta ar skolēna 
pieredzi, dod plašāku pieredzi, 
kā arī māca sadalīt atbildību par 
darba rezultātu starp abiem sa-
darbības partneriem.

Savukārt pedagoģijas zināt-
nieku atbildība ir meklēt līdz-
svaru starp Eiropas un pasaules 
pieredzē balstītām teorijām un 
mūsu nacionālās izglītības tradī-
cijās balstīto pieredzi, nodalīt zi-
nātniski korektu informāciju no 
pseidozinātniskas informācijas.

Profesore norādīja, ka regu-
lējums no augšas un skolotāja 
saprāts vienmēr pastāv līdzās – 
ja viena ir vairāk, tad otra kļūst 
mazāk, tādēļ tikai katra skolo-
tāja personiskā un profesionālā 
drosme un atbildība ir vienī-
gais, kas neļauj izsist no līdz-
svara. Tikai tas skolotājs, kurš 
spēj sevi atbrīvot no dogmām, 
šaubām un bailēm, spēj neno-
virzīties no ceļa.

„Kā zinātnieka, tā praktiķa at-
bildība ir atšķirt politiku no pe-
dagoģijas pēc būtības,” uzsvēra 
Z. Anspoka. 
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RPIVA profesore Zenta Anspo-
ka atgādina, ka tikai tas skolo-
tājs, kurš spēj sevi atbrīvot no 
dogmām, šaubām un bailēm, 
spēj nenovirzīties no ceļa.
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Balvu nominācijā „Rīgas pilsē-
tas pašvaldības kultūras iestādes 
darbinieks” ieguva Rīgas pašval-
dības kultūras iestāžu apvienības 
(RPKIA) muzeja „Rīgas jūgendsti-
la centrs” direktore Agrita Tipāne 
par iniciatīvu un nozīmīgu ieguldī-
jumu muzeja digitālās ekspozīcijas 
izveidē un Rīgas jūgendstila kul-
tūras mantojuma popularizēšanā 
starptautiskā apritē.

„Balto zvirbuli” nominācijā „Rī-
gas pilsētas pašvaldības bibliotēkas 
darbinieks” piešķīra Rīgas centrā-
lās bibliotēkas komplektēšanas un 
apstrādes nodaļas vadītājai Inetai 
Kaļķei par profesionālu darbu bib-
liotēkas krājuma uzskaites kvalitā-
tes nodrošināšanā un atspoguļoju-
mu elektroniskajā katalogā.

Savukārt nominācijā „Ama-
tiermākslas kolektīva vadītājs” 
balvu saņēma trīs kultūras darbi-
nieki: Latvijas Universitātes Stu-
dentu teātra mākslinieciskais va-
dītājs Visvaldis Klintsons, KTMC 
„Ritums” TLMS „Rota” māksli-
nieciskā vadītāja Aija Krūmiņa 
un folkloras un seno cīņu kopas 
„Vilkači” vadītājs Edgars Zilberts.

Balvu „Baltais zvirbulis” pa-
sniedz par kvalitatīvu un plašu 
mērķauditoriju aptverošu kultūras 
projektu īstenošanu. Nominācijā 
„Sadarbības projekts” balvu iegu-
va biedrība „KIM?” par laikmetī-
gās mākslas centra „kim?” izstāžu 
telpu izveidi, būtisku ieguldījumu 
Skanstes apkaimes veidošanā un 
Latvijas laikmetīgās mākslas pa-
zīstamības veicināšanā. Šajā kate-
gorijā balvu ieguva arī SIA  „BC 
manufaktūra” par kvalitatīvu 
un plašu mērķauditoriju aptve-
rošu kultūras projektu īstenoša-
nu Rīgas pilsētvidē  – Kalnciema 
kvartālā. „Balto zvirbuli” šajā no-
minācijā ieguva arī Rīgas KTMC 
„Mazā ģilde” Vecpilsētas teātra 
mākslinieciskā vadītāja un Rīgas 
amatierteātru koordinatore Edīte 
Neimane par nozīmīgu ieguldī-
jumu Starptautiskā amatierteātru 
festivāla „Rīga spēlē teātri 2016” 
veidošanā un kultūras starptautis-
kās aprites veicināšanā.

Balvu „Baltais zvirbulis” ir vei-
dojis mākslinieks Aigars Bikše, un 
to pasniedz jau kopš 2004.  gada. 
Līdz 2017.  gadam balvu „Baltais 
zvirbulis” ir saņēmuši 184 ar kul-
tūras jomu saistīti cilvēki.

Rīgas jūgenstila centrā 
70 % apmeklētāju – 
ārzemnieki
RPKIA muzeja „Rīgas jūgend-

stila centrs” direktore A.  Tipā-
ne atzīst, ka lielākais darbs bija 
izveidot muzeju jeb jūgendstila 
centru. „Ideja radās un to sā-
kām iedzīvināt pirms astoņiem 
gadiem: sākumā tapa dzīvoklis, 
pērn arī digitālā ekspozīcija. Vēs-
turiskā ekspozīcija  – dzīvoklis, 

manuprāt, ir muzeja pērle, bet 
lielāku un plašāku informāciju 
nenoliedzami sniedz jaunākās 
tehnoloģijas. Šo gadu laikā nācās 
saskarties arī ar krīzes radītām 
finanšu grūtībām, bet, pateico-
ties Rīgas domes un Norvēģijas 
finanšu instrumenta atbalstam, 
lēnām viss ir veidojies. Ir svarīgi, 
lai idejām ir arī citi ieinteresēti 
atbalstītāji, starp tiem vēlos mi-
nēt Rīgas pašvaldības kultūras 
iestāžu aģentūras vadītāju Brigitu 
Rozenbriku, kādreizējo Rīgas do-
mes vadītāju Jāni Birku. Tā ka tas 
ir daudzu cilvēku kopdarbs. Di-
gitālās ekspozīcijas iekārtošanā 
atbalstu saņēmu no RPKIA vadī-
tājas Zandas Ķergalves, arī Kitijas 
Riekstiņas,” stāsta A. Tipāne.

Muzeja ekspozīcija ir tapusi, 
pamatojoties uz 26 jūgendstila spe-
ciālistu pētījumiem. Par paveikto 
A.  Tipāne saka: „Mēs muzeju sā-
kām veidot no nulles, bet pa šiem 
gadiem ir savākti jau aptuveni 7000 
krājuma priekšmetu. Esam aicinā-
juši cilvēkus, un ir bijusi liela cilvē-
ku atsaucība, joprojām saņemam 
dāvinājumā vēsturiskus sadzīves 
priekšmetus no ģimeņu saglabāta-
jām vērtībām. Nozīmīgākas lietas 
esam pirkuši, tās restaurējam.”

70  % no muzeja apmeklē-
tājiem ir ārvalstu viesi. „Esmu 
ievērojusi, ka apmeklētājiem 
īpaši patīk ielūkoties jūgendstilā 
iekārtotajā virtuvē un vannasis-

tabā. Digitālajā ekspozīcijā ir ie-
spēja pašiem līdzdarboties, dau-
dzus aizrauj tieši iespēja atraktīvi 
darboties, piemēram, uzcelt savu 
jūgendstila namu u. tml. Priekšā 
vēl ir milzīgs darbs, jo projektā 
ir paredzēts digitalizēt visus 800 
Rīgas jūgendstila namus. Pagai-
dām ir paspēts vien 200,” ieceres 
atklāj A. Tipāne.

Lielākais lepnums – 
ka varam pastāvēt
TLMS „Rota” vadītāja A. Krū-

miņa „Balto zvirbuli” ieguva par 
spilgtu un pārliecinošu TLMS 
„Rota” izstādes „Latvietes pūrs” īs-
tenošanu, svinot studijas 50 gadu 
radošā darba jubileju. „Mēs reizi 
piecos gados izvēlamies kādu kon-
krētu tēmu, šoreiz pievērsāmies 
etnogrāfijas studijām. Savu stu-
diju rezultātā paveikto izrādījām 
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā,” stāsta A. Krūmiņa. Viņa 
ir pateicīga Rīgas domei un valstij 
par to, ka Latvijā TLMS joprojām 
pastāv un nav likvidētas, kā tas ir 
izdarīts kaimiņvalstīs. Patlaban 
studijā nevar uzņem visus gribē-
tājus un ienāk jauna paaudze  – 
30–40  gadus vecas sievietes, gal-
venokārt grāmatvedes.

Visas tehnikas – no vienkāršā-
kās līdz sarežģītākajai  – tiek ap-
gūtas triju gadu laikā. „Es nevaru 
apgalvot, ka pati esmu izmēģi-
nājusi visas tehnikas. Man patīk 

strādāt ar lielas formas darbiem, 
krāsainiem. Etnogrāfijas studiju 
rezultātā esam apguvušas Latgales 
segu aušanu. Patlaban atdzimst 
meistara Pētera Viļumsona stelles 
un mācāmies aust ar tām,” lepojas 
A. Krūmiņa.

Patriotismu nevar 
iemācīt, to var ieaudzināt
KTMC „Ritums” folkloras un 

seno cīņu kopas „Vilkači” vadītājs 
E. Zilberts balvu saņēma par veik-
smīgu izglītojošo koncertuzvedu-
mu „Karodziņu nesti, zobentiņu 
celti” Latvijas skolu jauniešiem un 
tradicionālās kultūras mantojuma 
popularizēšanu. E. Zilberts atzīst, 
ka viņš pats ilgi esot meklējis ceļu 
uz patriotismu, jo uzskata, ka pat-
riotismu nevar iemācīt, to var ie-
audzināt.

„Kad sākām darboties „Vilk-
ačos”, skolas mūs aicināja uz kon-
certiem valsts svētku nedēļā, no 
11.  līdz 18.  novembrim, jo mūsu 
repertuārā galvenokārt ir karavī-
ru dziesmas. Protams, ne visus 
skolēnus tas interesē, bet dau-
dzu acīs es redzu interesi. Ja man 
skolas laikā būtu bijusi izdevība 
redzēt šādu koncertu, papildi-
nātu ar vēstures izklāstu, kā arī 
seno latviešu ieroču un cīņas 
elementu demonstrēšanu, tad es 

daudz ātrāk būtu sapratis savas 
intereses. Ja bērniem pavaicā, 
vai viņi šodien dotos aizstāvēt 
savu māju, ģimeni, tad samulst 
un aizdomājas pat visbravūrīgā-
kie puikas. No skolu direktoriem 
zinu, ka mūsu viesošanās rezul-
tātā vairāki skolēni ir pieņēmuši 
lēmumu iestāties Jaunsardzē,” 
savā pieredzē dalās E.  Zilberts. 
Šogad „Vilkači” dosies koncert-
tūrē uz Zemgales skolām.

Patīk laikmetīgi darbi
KTMC „Ritums” TLMS „Drau-

dzība” mākslinieciskā vadītāja I. Blu-
mate ir profesionāla māksliniece, kas 
paralēli strādājusi pedagoģisko dar-
bu Latvijas Mākslas akadēmijā un 
Lietišķās mākslas vidusskolā. „Tik-
ko, februārī, man bija radošo dar-
bu personālizstāde, kurā varēja 
skatīt laikmetīgus gobelēnus. Visu 
dzīvi man ir bijusi arī studija, kas 
nav maksas kursi, bet daiļamat-
nieku apvienība, kurā cilvēki no-
darbojas ar saviem hobijiem aug-
stā mākslinieciskā līmenī, kā arī 
interesanti pavada brīvo laiku. 
Tiesa, mājās es darinu pilnīgi citu 
mākslu,” atzīst I. Blumate. Arī viņa 
priecājas, ka studijā ienāk jauna 
paaudze un tauta ir izslāpusi pēc 
skaistuma, ko tā cenšas pilnveidot 
šādās studijās. 
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RPKIA muzeja „Rīgas jūgendstila centrs” direktore Agrita Tipāne 
ar domubiedriem ir radījusi jūgendstila muzeju, kas īpaši piesais-
ta ārvalstu tūristus.
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Folkloras un seno cīņu kopas „Vilkači” vadītājs Edgars Zilberts 
(no kreisās), KTMC „Ritums” TLMS „Rota” mākslinieciskā vadī-
tāja Aija Krūmiņa un TLMS „Draudzība” mākslinieciskā vadītāja 
Irisa Blumate, kura īsi pēc mūsu valsts neatkarības atjaunošanas 
uzauda Latvijas Republikas ģerboni, kas atrodas Ministru kabi-
neta ēkā.

Turpinājums no 1. lpp.
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Brīžiem šķiet, ka daudzajos 
publiskajā telpā pieejamajos pa-
domos, kā sasniegt mērķi, kā pa-
veikt iecerēto darbu vai kā dzī-
vot harmonisku dzīvi, var drīzāk 
pazaudēties nekā atrast stingru 
pamatu nākamajam solim. Tieši 
tāpēc ir tik svarīgi gluži kā pa-
vasara asnu saudzēt un audzēt 
uzticēšanos savam izjūtās un zi-
nāšanās balstītajam viedoklim. 
Un te nu svarīgi ir izvēlēties lī-
dzekļus, domājot ilgtermiņā. Jā, 
vairumā situāciju ātru uzvaru 
vai rezultātu var panākt ar milzu 
uzstājību (ko pieklājīgākā vārdā 
mēdz saukt arī par neatlaidību), 
ar mazu nošmaukšanos (ko var 
saukt par situācijas izmantoša-
nu), ar kāda iedunkāšanu pakrū-
tē, ar dramatisku emociju izvir-
dumu, spēlēšanu uz visu banku 
vai vēl kādu citu paņēmienu, 
kuriem ir gan patiesie, gan polit-
korektie nosaukumi.

Taču dzīve pierāda, ka šādas 

uzvaras ilgtermiņā var izvērsties 
par rūgtiem zaudējumiem, vis-
pirms jau tāpēc, ka mūsu darbī-
bas un attiecības nav atrautas, bet 
virknējas ķēdēs, kļūstot par mūsu 
reputāciju un ietekmējot tālāko 
sadarbības tīklu veidošanos un 
dzīvi kopumā. Pieredzējuši ļaudis 
saka  – gatavība zaudēt īstermiņā 
ilgtermiņa rezultātu vārdā ir no-

zīmīga savstarpējo attiecību kul-
tūras sastāvdaļa. Mēs to pazīstam 
arī kā kopīgas izpratnes, saprātīgu 
kompromisu, daudzveidīgā kon-
tekstā un vajadzībās balstītu risi-
nājumu veidošanu. Tā ir daļa no 
mūsu personiskās un visu kopīgās 
nākotnes radīšanas.

Interneta un jaudīgo tehnoloģi-
ju laikmetā mūsu pēdu nospiedu-
mi ir kļuvuši vēl paliekošāki. Kād-
reiz, aizbraucot prom no dzimtā 
ciema vai pilsētas, radikāli mainot 
darbības jomu vai – vēl jo vairāk – 
pārceļoties dzīvot citā valstī, varēja 
sākt jaunu dzīvi, savukārt tagad 
pēc pāris klikšķiem atklātībai uz-
peld ne vien labie darbi un sasnie-
gumi (ja vien kāds ir papūlējies tos 
publiskot), bet arī visas impulsīvās 
trakulības, mirkļa reakcijas, kurās 
esam bijuši iesaistīti, un  – ko tur 
liegties? – arī nelabvēļu teiktais. Kā 
ar to sadzīvot, un kā to izmantot 
savā labā? Vai tā ir daļa no skolas 
gados apgūstamā?

Nesen ar UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas gādību no-
tika, pašu rīkotāju vārdiem runā-
jot, diskusija par ceļavārdiem ik-
vienam izglītotājam 21. gadsimtā 
„Personības attīstība digitālajā 
laikmetā”. Tās galvenais fokuss – 
kā tehnoloģiju laikmetā nepazau-
dēt cilvēku. Tiktāl viss ir skaidrs. 
Tālāk jau domas sāk dalīties: vai 
teorētiķu un praktiķu sarunā ir 
jāvienojas, kā panākt, ka perso-
nība ir pašrealizējusies, vai kā ik-
vienā skolā radīt apstākļus cilvē-
ka un personības izaugsmei? Kā 
nosaukt tos, kuri līdz šim ir bijuši 
izglītotāji un izglītojamie, bet nu 
atrodas nepārtrauktā savstarpējo 
attiecību  – savstarpējas mācīša-
nās dejā, mācoties cits no cita? 
Kā veicināt uz izaugsmi vērstu 
domāšanu un rīcību, kas balstās 
nevis bailēs kļūdīties, bet centie-
nos rīkoties atbildīgi? Šādi var 
notikt skolā, kurā pedagogi nevis 
aicina nomierināties un cenšas 
savaldīt pāri plūstošo enerģiju, 
bet sekmē gan darbošanos, gan 
atbildības uzņemšanos par sa-
strādātā sekām.

Uzņēmuma „Lielvārds” kom-
petences centra interneta viet-
nē http://lielvards.lv/kompeten-
ces-centrs/video ir atrodams šīs 
diskusijas ieraksts, kuru brīvā 
brīdī iesaku noskatīties. Ne tā-
pēc, ka tur būtu pareizās atbil-
des, bet tāpēc, lai atrastu sev 
svarīgos jautājumus, padomātu 
un pieņemtu lēmumu  – dzīvot 
un strādāt kā līdz šim vai tomēr 
vismaz nedaudz citādi, jo rītdie-
na jau arī atšķiras no šodienas.

Jaunu iespaidu un nebijušas 
pieredzes gūšanas iespēja ir arī 
jebkura iziešana ārpus skolas, un 
arī tur tehnoloģijas palīdz gan 
sagatavoties notikumam, gan at-

skatīties uz to un gūtajos iespai-
dos dalīties ar citiem. Tiekoties 
ar skolu jauniešiem Latvijas iz-
zināšanas braucienos, redzu, ka 
ar sagatavošanos joprojām īsti 
labi nav. Liekas jau, ka tik bieži 
ir atgādināts par milzu atšķirī-
bu starp „mūs aizveda” un „mēs 
aizbraucām”. Tas galīgi nav viens 
un tas pats. Tas ir stāsts par iz-
pratni, iesaisti un piederību vai 
paklausīšanu, pakļaušanos, pie-
ņemšanu un samierināšanos. Un 
pat tad, ja brauciena, gājiena vai 
skolā notiekošās norises forma 
un saturs ir labs un pat aizrau-
jošs, paiet zināms laiks, līdz krīt 
barjera un skolēni saņemas ie-
interesēti piedalīties. Tas ir vējā 
palaists laiks. Tā ir nevajadzīgu 
šķēršļu radīšana, bet tos nav tik 
viegli noārdīt.

Pirms pāris nedēļām grupa 
Daugavpils un Viļakas skolēnu 
iepazina Pierīgu. Diena sākās ar 
viesošanos pie kolorītas ģime-
nes Carnikavā  – uzņēmējiem, 
kuri ne tikai prot pārvērst nēģus 
izsmalcinātā delikatesē, bet arī 
tik garšīgi stāsta paši par savu 
dzīvi, atsedzot vairāk nekā pus-
gadsimtu ilgas norises un emo-
cijas Latvijas cilvēku ikdienā. 
Piesardzīgi šie jaunieši piekrita 

izmēģināt sportiskās aktivitā-
tes, piesardzīgi glāstīja saimnie-
ku suņus, piesardzīgi nogaršoja 
nēģus, un tikai daži pirms pašas 
prombraukšanas sadūšojās uz-
dot jautājumus. Praktiski visi 
saskatīja, ka pusotras stundas 
laikā ir atraduši kaut ko, par ko 
stāsta bioloģijā, ģeogrāfijā, vēs-
turē, sociālajās zinībās, ekono-
mikā, sportā un vēl virknē citu 
mācību satura jomu. Vai šī pie-
redze tālāk tiks izmantota? Vai 
tiem skolotājiem, kuri nebija 
šajā braucienā, bijušas „pirms” 
un „pēc” sarunas? Ko skolēni 
pratīs izstāstīt saviem drau-
giem un vecākiem? Ko ievietos 
savos sociālo tīklu kontos? Vai 
būs reportāža skolas mājasla-
pā? Atbildes uz šiem un citiem 
jautājumiem palīdz saprast, cik 
vērtīgs, gan naudas, gan izziņas 

valūtā rēķinot, ir bijis šis noti-
kums un ko no tā rezultātiem 
varam cerēt izaugam tālāk.

Skolai ir jāuzdrīkstas būt par 
vietu, kas ir sociālo vērtību, uz-
skatu un spēju veidotāja. Skolai 
jābūt kopienas resursam, kas pa-
līdz iztēloties un radīt nākotni, 
nevis sagatavo skolēnus nākot-
nei, kāda viņiem ir nolemta. Tā 
raksta Kerija Feisere (Kari Fa-
cer), domājot par izglītību, teh-
noloģijām un sabiedrībā notie-
košajām sociālajām pārmaiņām. 
Par to atkal un atkal ir jādomā 
arī mums, praktiķu, politikas 
veidotāju, vecāku un citās kur-
pēs esot. Un tad no domāšanas ir 
jāķeras pie darbiem. Apzinoties, 
kādi mēs esam, un kļūstot par to, 
kas mēs vēlamies būt. Atrodot 
skaistākos veidus, kā izteikt šo 
transformāciju. Arī izmantojot 
tehnoloģijas.

11.  klases skolniece Zlata no 
Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, kur 
nupat ir noslēdzies foto un stās-
tu konkurss ,,Latvija man ir…”, 
raksta: „Manuprāt, Latvijas iedzī-
votāji ir ļoti līdzīgi kokiem, mēs 
esam viens liels mežs. Rudenī 
baudām pēdējās siltās un gaišās 
dienas, un pēc tam uzvelkam 
tumšu apģērbu. Ziemā esam ļoti 
drūmi un melanholiski, esam 
nekustīgi, klusi guļam. Pavasarī 
mēs mostamies, sākam ziedēt, 
gaidot vasaru, pakāpeniski uz-
velkam jaunas, krāsainas drēbes. 
Bet vasara… vasarā var nodzīvot 
piedzīvojumu pilnu dzīvi.”

Tad nu vilksim košas drānas, iz-
tēlosimies un radīsim savu un Lat-
vijas nākotni! Pavasaris ir klāt. 

5VIEDOKLIS

FOTO: no personiskā arhīva

„Pieredzējuši ļaudis saka – gatavība zaudēt īstermiņā ilgtermiņa 
rezultātu vārdā ir nozīmīga savstarpējo attiecību kultūras sastāv-
daļa. Mēs to pazīstam arī kā kopīgas izpratnes, saprātīgu kompro-
misu, daudzveidīgā kontekstā un vajadzībās balstītu risinājumu 
veidošanu. Tā ir daļa no mūsu personiskās un visu kopīgās nākot-
nes radīšanas,” atgādina Aija Tūna.
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Kā paaugstināt ķīmijas izglī-
tības kvalitāti, kādi ir ceļi un lī-
dzekļi  – par to 15.  martā Latvijas 
Universitātes  (LU) Dabaszinātņu 
akadēmiskajā centrā sprieda ķīmi-
jas skolotāji, kurus vienkopus bija 
aicinājusi Latvijas Ķīmijas skolotā-
ju asociācijas (LĶSA) vadība.

Savu redzējumu atklāja arī Ei-
ropas Sociālā fonda (ESF) projek-
ta „Kompetenču pieeja mācību 
saturā” mācību satura izstrādes 
struktūrvienības vadītāja Dace 
Namsone.

Ceļš, pa kuru jāiet
„Katram ir iespēja iesaistīties, 

lai tas, kas patlaban top, būtu pēc 
iespējas labāks katram skolēnam, 
kurš mācīsies skolā. Neviena re-
forma nav bijusi iespējama bez 
skolotāju atbalsta. Ar piemēriem 
atklāšu, kāds ir ceļš, pa kuru ir jā-
iet. Aicinu domāt par diviem jautā-
jumiem: kas ir kompetenču pieeja, 
kāpēc tā tiek ieviesta un kā tā kon-
krēti izpaužas, ja mācām ķīmiju,” 
klātesošos uzrunāja D.  Namsone 
un piebilda, ka tiek turpināts jau 
2005.  gadā uzsāktais virziens. Vi-
ņasprāt, vairāk nekā 10 gadu laikā 
ir parādījusies liela atšķirība, ko 
dara, var un prot katrs konkrētais 
skolotājs savā klasē. „Kas vienam 
ir normāla ikdienas stundas prakse, 
tas citam – tikai pārdomas, ka var-
būt vajadzētu sākt darīt. Būtiskākais 
akcents – kā panākt, lai skolēna zi-
nāšanas pārietu darbībā un lai tas 
notiktu kopā ar citiem, jo šodien 
viens pats ne zinātnē, ne ražošanā, 
ne ekonomikā neko nevar panākt,” 

ir pārliecināta D. Namsone.
Mācību satura struktūrvienības 

vadītāja iepazīstināja ar Ekonomis-
kās sadarbības un attīstības orga-
nizācijas (ESAO) izglītības modeli 
2030. gadam. Tajā ir norādītas trīs 
veidu zināšanas: mācību priekš-
meta, starpdisciplinārās un prak-
tiskās. D. Namsone atgādināja, ka 
2006.  gadā prasmes tika atklātas 
kā mācību saturs, kad mērķis bija 
skolēnam mācīt ķīmiju kā proce-
su – veidu, kā strādā un domā zi-
nātnieks.

„Tagad domāšanas prasmēm 
liekam klāt prasmes, kā skolēns 
saprot, kā viņš domā, jeb kā do-
māšanu padarām par skolēna ins-
trumentu. Fokuss ir iedziļināšanās, 
akcents ir uz domāšanas veicinā-
šanu – kā mācīt skolēnam domāt. 
Pēdējo 20–30 gadu laikā ir izzināts, 
kā cilvēka prāts rada zināšanas, kā 
tās konstruējas skolēna galvā, kādos 
veidos skolēns veiksmīgi var nonākt 
pie zināšanām. Tas daudz labāk 
palīdz uzbūvēt pētniecībā balstītu 
mācīšanas un mācīšanās procesu,” 
skaidro projekta mācību satura iz-
strādes vadītāja.

ESAO 2030. gada izglītības mo-
delī ir norādītas tādas prasmes kā 
kognitīvās un metakognitīvās; so-
ciālās un emocionālās (sadarbība, 
līdzdalība); fiziskās un praktiskās.

Kā veidot attieksmi 
un ieradumus un 
mācīt pārnesi
D. Namsone atšifrēja arī trešo 

kodu – kad skola kā organizācija 
veido skolēna attieksmi un iera-
dumus. „Ir svarīgi, kā mēs, visi 
skolotāji, kas, piemēram, strā-

dājam 8.a  klasē, domājam par 
to, kuras no prasmēm ir jādabū 
ieraduma līmenī, kuras no rak-
stura īpašībām, veicot noteiktas 
darbības, attīstām. Caur atseviš-
ķiem gabaliņiem sākam siet kopā 
mezgliņus, sākam dot komplek-
sākus uzdevumus gan ķīmijā, 
gan sasaistē ar matemātiku, fiziku 
u.  c. priekšmetiem un ejam ārā 
reālās dzīves situācijās. No vien-
kāršākiem uz kompleksākiem 
uzdevumiem, lai skolēns apgūtās 
zināšanas varētu pārnest darbībā. 
Būtiskākā, no jauna radusies ir 
atšķirība starp prasmi un kompe-
tenci, jo kompetence ietver gan 
zināšanas, gan ieradumus. Otrs 
aspekts ir pārnesums no vienas 
situācijas uz otru. Skolēnam tas 
ir jāmāca, jo viņš pats to nespēj, 
piemēram, kā matemātikā mācī-
to pārnest uz ķīmiju; kā ķīmijā 
apgūto pārnest uz fiziku u. tml.,” 
stāstīja D. Namsone, uzsverot, ka 
bez pārneses rezultāta nebūs.

Iepazīstinot ar obligātā mā-
cību satura ietvaru, projekta va-
dītāja piebilda, ka tiek runāts 
par citu skolēnam sasniedzamo 
rezultātu  – kompetenci. Tiek 
norādītas trīs iedaļas: vērtības 
(tikumi); pamata kompetences; 
caurviju kompetences. Piemē-
ram, pamata kompetence ir da-
baszinātnes un inženierzinātnes, 
kā vērtība (tikums) tiek norādīta 
savaldība (solidaritāte), bet caur-
viju kompetence ir sadarbība.

„Caurviju kompetences palīdz 
tikt dziļāk saturā – un notiek pie-
ejas maiņa. Ķīmijas saturs tiek sa-
vīts ar tādu kompetenču palīdzī-
bu, kas ir virzītas uz domāšanas 
attīstīšanu, kad notiek vērtējošā 
un radošā analīze. To līdz šim 
jau veicām pētniecībā, bet tagad 
arī kopā domājam, kā esošo vidi, 
resursus saglabāt nākamajām pa-
audzēm. Apzināti mācām, kā iz-
strādājam ilgtermiņa aktivitātes. 
Tā kā nezinām, kādas būs nākot-
nes profesijas, skolēniem mācām 
pašiem sev izvirzīt mērķus, plā-
not savu darbību, mācām apgūt 
mācīšanās stratēģijas, lai skolēni 
pēc 10–20 gadiem spētu būt kon-
kurētspējīgi pasaulē, kurā viņiem 
būs jādzīvo,” stāstīja D. Namsone.

Projektā ir paredzēts, ka bū-
tiski mainās skolas kā mācīšanās 
organizācijas loma  – mācīšanās 
notiks iedziļinoties. Skolēnam ir 
skaidrs sasniedzamais rezultāts, 
tiek uzdoti jēgpilni, daudzveidīgi, 
kontekstuāli uzdevumi, ir attīsto-
ša atgriezeniskā saite, un skolēns 
domā, kā mācās.

Kā uzsver mācību satura izstrā-
des struktūrvienības vadītāja, šī 
esot pirmā reize valsts vēsturē, kad 
saturs tiek veidots no pirmskolas 
līdz 12. klasei vienlaikus visos mā-
cību priekšmetos un tiek domāts, 
„kā saturs vislabāk var nonākt sko-
lēna galvā”.

Jēgas izpratne 
nesākas ar formulu
D. Namsone analizēja 9. klases 

diagnosticējošo darbu rezultātus 
dabaszinātnēs 2015./2016. mācību 
gadā. Zemie rezultāti liecina, ka 
skolēni vāji orientējas procesu no-
rises būtībā, neizprot jēgu. „Skolē-
ni atrisina uzdevumu, ja atsevišķus 
elementus izmanto zināmā situāci-
jā, bet, tiklīdz uzdevumā tiek ielikti 
vairāki elementi, iedodot uzdevu-
mam citu kontekstu, skolēni ap-
jūk,” viņa atzina.

D. Namsone uzsvēra, ka bērns 
vārdu nozīmi var saprast caur sa-
jūtām, piemēram, lai 8. klasē iz-
prastu blīvuma formulu (blīvums 
norāda, cik liela ir vielas tilpuma 
vienības masa), pirmskolā senso-
motori ir jāapgūst, kas ir vieglāks 
(smagāks), lielāks (mazāks), vai-
rāk (mazāk), tātad ir jāsaprot, kas 
ir tilpums. Veicot eksperimentus, 
6.  klasē ir jāsecina, ka vienādas 
formas un izmēra (tilpuma) ob-
jektiem ir atšķirīga masa. „Jēgas 
izpratne nesākas ar formulu, bet 
ar to, kā skolēnam esam palīdzē-
juši veidot kopējo bildi, saskatīt 
kopsakarības,” norādīja eksperte.

Tika salīdzināta skola  A, kur 
klasē vidēji ir 30  skolēnu un ir 
piecas paralēlklases, 12–16  sko-
lotāju, kuri katrs māca vienu mā-
cību priekšmetu, un skola B, kur 
klasē ir astoņi skolēni, viens sko-
lotājs māca 2–5  mācību priekš-
metus un kopumā ir 6–8 skolotā-
ji. „Skolām A un B nederēs viens 
modelis un tā pati programma. 
Ja vēlamies iemācīt caurviju 
kompetences un pārnesumu, tad 

skolā  A katru nedēļu pie viena 
galda ir jāsēžas ķīmiķiem, mate-
mātiķiem, lai saprastu, nevis ko 
8.  klasē katrs māca, bet kā (tā-
pat  – kādā valodā) runā un kā-
das prasības izvirza, piemēram, 
uzdevumus par daļu no veselā 
procentos. Skolas vadībai vislie-
lākais izaicinājums  – kā kolēģus 
nosēdināt pie viena galda, tādēļ 
jāmācās ir visiem – vadībai, sko-
lotājiem, skolēniem – sadarbojo-
ties, no prakses, vienam no otra,” 
norādīja D. Namsone.

Neatbildēts palika jautājums, 
kas un kā nodrošinās, lai skolā visi 
skolotāji būtu attiecīgi sagatavoti. 
Eksperte LĶSA novēlēja meklēt ri-
sinājumus, kā veicināt jaunu skolo-
tāju ienākšanu skolās, jo situācija 
kļūstot katastrofāla. 

6 REFORMA
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FOTO: Andris Bērziņš

„Katram ir iespēja iesaistīties, lai tas, kas patlaban top, būtu pēc 
iespējas labāks katram skolēnam, kurš mācīsies skolā. Neviena re-
forma nav bijusi iespējama bez skolotāju atbalsta,” uzsvēra ESF pro-
jekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura izstrādes 
struktūrvienības vadītāja Dace Namsone.
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Maiznieku iela 11, Ventspils, LV-3601, Latvija
Detalizēta informācija un pieteikšanās pa tālr.: 63622805, 

pa e-pastu: jaunrades.nams@ventspils.lv, www.jaunradesnams.lv

Ventspils jaunrades nama planetārija un observatorijas 
piedāvājums skolēnu un pedagogu grupām
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5. aprīlī Rīgas Juglas vidussko-
lā arodbiedrības „Latvijas izglītī-
bas vadītāju asociācija” dalībnie-
ki un skolu direktori uzklausīja 
Igaunijas izglītības fonda „Inno-
ve” pārstāves Gundas Tires stās-
tīto par pārmaiņām un izglītību 
Igaunijā. Atspoguļosim dažas no 
būtiskākajām atziņām.

Katrā no 15 Igaunijas apriņ-
ķiem atrodas skolu atbalsta centri, 
kuros darbojas profesionāli psiho-
logi, logopēdi, karjeras speciālisti. 
Viņu pakalpojumus izmanto un 
viņus pie sevis aicina skolas, kurās 
minētie speciālisti nav pieejami.

Gunda salīdzina: piemēram, 
Roņu salā atrodas skola, kurā ir 
visas klašu grupas, bet kopumā 
mācās ap 10  bērnu, taču tā tur 
paliks un netiks optimizēta; Tal-
linas piepilsētā ir skolas, kurās 
mācās ap 1200 bērnu un ir piecas, 
sešas paralēlās klases.

Tiek domāts par 
direktoru attīstību
„Dzīve tik ļoti mainās, ka ne-

varam atļauties neko nemainīt. 
Nākotnē būs nepieciešami cilvē-
ki, kas domā, prot pieņemt lēmu-
mus, sazināties ar citiem,” atgādi-
na G. Tire. Viņa izglītības sistēmu 
salīdzina ar koku, kura „saknes ir 
ģimene, tālāk ir bērnudārzs, sā-
kumskola… Koks ir jākopj, līdzī-
gi arī bērnam nedrīkst pateikt  – 
audz pats, bet īpaši mazotnē ar 
bērnu ir daudz jādarbojas. Koks 

turpina augt un cilvēks turpina 
attīstīties visu mūžu, bet katram 
pašam arī ir jāgrib mainīties”.

Gunda piebilst, ka Igaunijā 
patlaban lielas summas no Eiro-
pas Savienības (ES) struktūrfondu 
līdzekļiem tiek ieguldītas skolu 
direktoru izglītošanā, piemēram, 
ir inovāciju kurss jaunajiem direk-
toriem, kas darbu ir sākuši nesen, 
ir kursi cilvēkiem ar pieredzi. Šim 
nolūkam ir izveidots Igaunijas iz-
glītības iestāžu vadītāju kompeten-
ces modelis, proti, pasaules līmeņa 
izglītības iestādes vadītājs ir inovā-
cijas vadītājs, komandas vadītājs, 
katra skolēna attīstības atbalstītājs, 
skolēnu, skolotāju sasniegumu va-
dītājs, veiksmes stāsta vēstnesis, lai 
sabiedrība uzzina par izdarīto.

Kompetenču pieeja 
kopš 1996. gada
Diagrammās salīdzinot starp-

tautiskās skolēnu novērtēšanas 
programmas (PISA) rezultātus, 
kopš 2006. gada Igaunijā nav no-
tikušas būtiskas pārmaiņas, bet ir 
saglabājusies augsta stabilitāte.

1996.  gadā tika pārskatīts mā-
cību saturs un mācību sistēma 
sadalīta pakāpēs: 1.  pakāpe  – 1.–
3.  klase, 2.  pakāpe  – 4.–6.  klase, 
3. pakāpe – 7.–9. klase, 4. pakāpe – 
ģimnāzija. Skola pati nolemj, kad 
un kādā kārtībā māca priekšme-
tus, piemēram, dabaszinības var 
mācīt 2. vai 3. klasē. Līdz 6. klasei 
nepastāv valsts standartizētie pār-
baudes darbi, jo skolas drīkst brīvi 
izvēlēties, kuru tēmu bloku apgūt. 

Kopš 1996. gada mācību program-
ma ir balstīta uz kompetencēm: 
apgūst komunikāciju, vērtības un 
darbības kompetences – lasīšanas, 
rakstīšanas, klausīšanās, novēroša-
nas, skaitīšanas utt. Pastāv tēmas, 
kas vieno mācību priekšmetus, 
piemēram, vide, satiksme, infor-
mātika u. c. Mācību saturu uzlabo 
ik pēc 10 gadiem.

Ģimnāzijās pastāv kursu prin-
cips. Viens kurss ilgst 35  stundas 
nedēļā, obligāti ir jāapgūst 74 kur-
si, bet kursu skaits var sasniegt 150. 
„Atkal skolai ir dota brīvība veidot 
savu seju,” uzsver G. Tire.

Viešņa atgādina, ka Igaunijas 
prezidents Lennarts Meri (Lennart 
Meri) 1996.  gadā valstī izsludināja 
tīģerlēcienu un tas nozīmē, ka vi-
siem – skolēniem un skolotājiem – 
jāiemācās darboties ar IT. Skolas 
tika nodrošinātas ar datoriem un ci-
tām IT tehnoloģijām, ieviesa datori-
kas mācību priekšmetu. „Ideja – lai 
tehnoloģijas tiktu izmantotas jēgpil-
ni, lai skolotāji un skolēni šajā jomā 
būtu gudri. Iespējams, tieši tādēļ 
e-sistēmas darbojas kvalitatīvi un 
darbi notiek efektīvāk, bet šajā jomā 
tiek daudz strādāts un tiek ieguldīti 
lieli līdzekļi,” stāsta G. Tire.

Eksāmenos pārbauda 
reāli apgūtās prasmes
1997.  gadā (un līdzīgi arī 

Latvijā) tika ieviesti valsts pār-
baudījumi, lai zinātu, ko un kā 
mācīt, piemēram, sociālo zinību 
stundās uzmanību pievērsa argu-
mentācijas prasmei – lai skolēns 
prastu aizstāvēt savu viedokli, un 
sāka veidoties debašu pulciņi, jo 
pārbaudījumos vērtēja šo prasmi.

Kopš 2013. gada ir tikai trīs ob-
ligātie eksāmeni: igauņu valoda, 
svešvaloda un matemātika. „Mate-
mātikā ir šaurais un plašais kurss. 
Ja skolēna prioritāte nav matemāti-
ka, tad apgūst minimālo kursu un 
kārto eksāmenu, bet, ja ir nolemts 
turpināt studijas augstskolā un 
matemātika būs nepieciešama, tad 
skolēns apgūst paplašināto kur-
su un kārto atbilstīgu eksāmenu. 
Valsts eksāmens ir jānokārto vis-
maz ar vienu punktu. Lai pabeigtu 
vidusskolu, ir jāveic arī pētniecis-
kais darbs. Ja cilvēkam matemātika 
nav stiprā puse, bet ir iegūts nepie-
ciešamais viens punkts savā spēju 
līmenī, tad… zinu cilvēkus, kas 
veiksmīgi studē filozofiju u.  c. Ja 
nebūtu šādas iespējas, tas varētu iz-
bojāt cilvēka dzīvi,” skaidro viešņa.

Radīta pievienotā 
vērtība vidusskolām
Lai skolu novērtējumā notei-

cošie nebūtu tikai centralizēto 
eksāmenu rezultāti, Igaunijā ir 
ieviesta pievienotā vērtība vidus-
skolām. Ir radīta informācijas sis-
tēma „Izglītības acs”, un internetā 
visiem ir pieejami dati par visām 
skolām  – skolēnu skaitu, skolas 

darbības principiem u.  tml. Me-
diju pārstāvjiem ir iespēja anali-
zēt, kā skolēnu sekmes ir mainī-
jušās, uzsākot 9.  klasi, un kādas 
tās ir 12. klasē. Tas arī nosaka pie-
vienoto vērtību. Tādēļ  – visiem 
par pārsteigumu  – uzmanības 
lokā esot nonākusi kāda neliela 
lauku skola.

Notiek e-testi, e-eksāmeni, arī 
valsts eksāmeni tuvākajā laikā 
notiks tikai e-variantā. Šī sistēma 
tiek veidota kopš 2009. gada, un 
6.  klases pārbaudes darbi jau ir 
e-platformā. Līdz 2020.  gadam 
visi mācību materiāli tiks veido-
ti digitālā formā, tātad būs tikai 
e-soma un vairs nebūs jānes sma-
gās somas ar grāmatām.

No valsts budžeta līdzekļiem 
tiek maksātas algas skolotājiem, 
nodrošināta infrastruktūra, izdo-
ti mācību līdzekļi un nodrošinā-
tas pusdienas visu vecumu sko-
lēniem, daļēji no personiskajiem 
līdzekļiem piemaksā ģimnāzisti.

„Skolotāju vidējā alga par slo-
dzi, kas ir 35 darba stundas nedēļā 
(ne kontaktstundas), ir 1141 eiro. 
Skolotāju kvalifikācijā pastāv no-
sacījums, ka ir jāiegūst maģistra 
grāds, tātad visi skolotāji ir vien-
līdzīgi, jo 2013. gadā tika likvidēta 
atestācija pa pakāpēm un notika 
atteikšanās no apjomīgās doku-
mentācijas kārtošanas. 1  % no 
skolas budžeta tiek atvēlēts skolo-
tāju profesionālās pilnveides kur-
siem, daudzi no kursiem ir pieeja-
mi bez maksas. Protams, ir svarīgi, 
ja skolotājs vēlas sevi profesionāli 
pilnveidot, bet to nedara tikai tā-
pēc, lai iegūtu apliecinājuma do-
kumentu,” atzīst Gunda. „Intere-
santi darbojas mācību priekšmetu 
skolotāju apvienības, piemēram, 
zinu, ka matemātiķi ziemā un va-
sarā atrod laiku sanākt kopā, lai pa 
dienu runātu par matemātiku un 
vakarā atpūstos saunā. Neformālā 
gaisotnē ir iespēja uzzināt par jau-
numiem un aktuālo viņu nozarē.”

Izglītībā iegulda 
lielus līdzekļus
G.  Tire atklāj, ka skolas neap-

meklē inspektori, to darbā iejau-
cas tikai tad, ja ir radušās nopiet-
nas problēmas. Skolas izstrādā 
savu attīstības plānu un ik pēc zi-
nāma laika veic iekšējo vērtēšanu.

Lektore norāda, ka arī Igaunijā 
ir samazinājies skolēnu skaits, tā-
dēļ pirms trim gadiem izglītības 
ministrs ierosināja nelielās vidus-
skolas apvienot valsts ģimnāzijās, 
kurās ir vairāki simti skolēnu. 
Tiek nodrošināti internāti. Skolu 
telpas ir modernas, renovētas vai 
uzbūvētas no jauna.

Latvijā tiek runāts par kompe-
tencēs balstītu mācību satura iz-
veidi, bet Igaunijā 2010. gadā tika 
pieņemts mūžspējas stratēģiskais 
mērķis līdz 2020. gadam mainīt at-
tieksmi pret mācīšanu un mācīša-

nos, lai būtu motivēti skolotāji un 
skolas vadība. Tas aptver mūžizglī-
tības iespējas, saskaņotas ar darba 
tirgus prasībām, digitālās kom-
petences (e-vide dažādās izpaus-
mēs), atbalstu bērniem ar speciā-
lām vajadzībām. 2014.–2020. gadā 
241  miljons eiro no ES struktūr-
fondu līdzekļiem tiks izmantots 
vispārizglītojošo skolu tīkla sakār-
tošanai, 40 miljonu eiro – mūsdie-
nīgu e-mācību līdzekļu radīšanai 
un aprīkojuma iegādei.

„Igaunijā izglītībā tiek iegul-
dītas lielas summas, jo tas at-
maksājas, bet, piemēram, Somijā 
patlaban attīstība ir apstājusies,” 
norāda lektore.

G.  Tire salīdzina PISA datus 
un secina, ka gan Igaunijā, gan 
Latvijā skolēniem patīk apgūt 
dabaszinības, bet somiem in-
dekss ir ar mīnuszīmi, tātad ne-
patīk. „Igauņi ir daudz darījuši, 
lai interesi veicinātu, piemēram, 
kopš 2011.  gada katru piektdie-
nas vakaru televīzijā ir pārraide 
„Rakett 69”, kurā skolēni veic da-
žādus eksperimentus; ir izveidots 
zinātnes centrs „AHHA”. Tas viss 
ir paveikts par ES līdzekļiem. Ap-
taujas liecina, ka visvairāk jaunie-
šu vēlas kļūt par IT speciālistiem. 
Esmu pārliecināta, ka tas atspo-
guļo sabiedrībā notiekošo, jo ir 
radīts tēls, ka tas ir kaut kas labs, 
lai gan specialitāte nav no viegla-
jām,” uzsver Gunda.

Viešņa ir pārliecināta, ka PISA 
uzdevumi nav sarežģīti  – lai tos 
izpildītu, ir nepieciešama loģiskā 
domāšana, tādēļ aicina izvērtēt, 
kāpēc Latvijā lauku skolas uzrā-
da zemus rezultātus. Iespējams, 
vairāk uzmanības ir jāvelta un at-
balsts jāsniedz bērniem, kam mā-
cības tik labi nepadodas. Skolēni 
ir vairāk jāmotivē.

„Kompetenču pieejā skolotājam 
ir skolēnam jāstāsta, kas veicas, bet 
skolēnam pašam jāpēta un jāatklāj, 
taču ir pierādījies, ka skolēns pats 
nevar visu atklāt, ir jābūt kārtīgam 
pamatam, jāsasniedz tāds zināšanu 
līmenis, līdz pats var sākt kaut ko 
atklāt. Igauņi nākotnē skolā vēlas 
pilnveidot digitālās prasmes, lai 
mācīties būtu interesanti un tiktu 
nodrošināta skolēnu labklājība,” 
stāsta G. Tire. 

Ar G.  Tires prezentāciju deta-
lizēti varēs iepazīties laikraksta 
mājaslapā.

 7PIEREDZE

           ILZE BRINKMANEIK

FOTO: Andris Bērziņš

„Innove” pārstāve Gunda Tire stāsta, ka igauņi nākotnē skolā vē-
las pilnveidot digitālās prasmes, lai mācīties būtu interesanti un 
tiktu nodrošināta skolēnu labklājība.

UZZIŅA
Igaunijas izglītības fonds 

„Innove” ir dibināts 2003. gadā 
Igaunijas Izglītības ministrijas 
paspārnē, tajā strādā 450 darbi-
nieku. Darbības jomas: vispārī-
gā izglītība, profesionālā izglītī-
ba, karjera, skolu atbalsta centri 
visos novados, struktūrfondi, 
Eiropas skola.



Priecīgas Lieldienas!
2017. gada 13. aprīlis    www.izglitiba-kultura.lv

Mg. paed., Ludzas pilsētas 
ģimnāzijas vēstures skolotāja

Stundas mērķis
Stiprināt valstiskuma apziņu, 

veicināt izpratni par Latvijas vēsturi 
un nacionālajām vērtībām, kuras ir 
ietekmējušas vēstures procesu.

Stundas uzdevumi
1.  Veidot izpratni par Latgales 

vietu Latvijas valstiskās veidošanās 
procesā.

2. Izkopt kritisko domāšanu, pē-
tot vēstures avotus.

3. Pilnveidot audzēkņu darbu ar 
karti un prasmi analizēt avotus.

4.  Attīstīt prasmi patstāvīgi at-
rast informāciju, to izanalizēt un 
kodolīgi atklāt galveno domu.

Sasniedzamie rezultāti
1. Izpratne par Latgales kongre-

sa nozīmīgumu vienotas Latvijas 
tapšanā.

2.  Apziņa, ka vēstures gaita iz-
šķirīgos brīžos var būt atkarīga no 
mūsu pašu pilsoniskās aktivitātes 
un iniciatīvas.

3. Iemaņas darbā ar informācijas 
avotiem un karti.

4. Publiskās uzstāšanās prasmes.

Uz tāfeles  – 18.  gs.: 1710.  g., 
1772. g., 1795. g.

1. slaids (sk. https://drive.google.
com/open?id=0B1-SxHB8O5Ahe-
E1obzczMW51RG8).

Stundas gaita
Ievaddaļa
Skolotāja rosina skolēnus atcerē-

ties 18. gadsimta notikumus, kuru 
rezultātā visa Latvija pakāpeniski 
tika iekļauta Krievijas Impērijas 
sastāvā:

1710. – Ziemeļu kara laikā pie-
vieno Vidzemi;

1772. – pirmās Polijas–Lietuvas 
dalīšanas laikā pievieno Latgali;

1795.  – trešās Polijas–Lietuvas 
dalīšanas laikā pievieno Kurzemes–
Zemgales hercogisti.

Skolēni atlantā izpēta karti (Lat-
vijas vēstures atlants. – „Jāņa sēta”, 
1998, 31., 33. lpp.) un secina, ka Lat-
vijas teritorija 18.  gadsimta beigās 
ietilpa vairākās guberņās: Vidzemes 
guberņā, Kurzemes guberņā un Vi-
tebskas guberņā.

Skolotāja: Atgriežamies 1917. gadā! 
Krievijas Impērijā 1917.  gada februārī 
notiek revolūcija, kuras rezultātā gāž 
caru Nikolaju II, Krievija tiek pasludi-
nāta par republiku un tiek izveidota 
pagaidu valdība, kurā dominē liberā-

li noskaņotie spēki. Šie apstākļi Lat-
gales sabiedriskajiem darbiniekiem 
deva iespēju Vitebskas guberņā or-
ganizēt Latgales kongresu, lai izlem-
tu par autonomiju: vai pievienoties 
Kurzemei un Vidzemei, vai palikt 
Vitebskas guberņā.

Stundas galvenā daļa
2. slaids.
Skolotāja: Pirmais Latgales 

kongress notika 1917.  gada 9.  un 
10.  maijā (pēc vecā stila  – 26.  un 
27.  aprīlī) Rēzeknē. Latgales kon-
gress bija Latgales latviešu pārstāvju 
sanāksme, kas apsprieda Latgales 
pašpārvaldes jautājumus, kā arī Dau-
gavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņ-
ķu atdalīšanos no Vitebskas guber-
ņas un apvienošanos ar Vidzemes 
un Kurzemes latviešu apdzīvotajām 
teritorijām. Kongresā piedalījās 
350 dalībnieku, no tiem – 232 dele-
gāti ar balss tiesībām.

3., 4. slaids.
Skolotāja: Par kongresa dele-

gātiem un viesiem var spriest pēc 

dažām tālaika fotogrāfijām. Ap-
skatiet visvairāk tiražēto fotogrā-
fiju ar kongresa dalībniekiem un 
nosakiet, kas, pēc jūsu domām, ir 
kongresa delegāti! Par ko liecina 
lozungu teksti?

5. slaids.
Skolotāja: Pirmajā dienā kon-

gress notika kinoteātrī „Diāna”. 
Ēka nav saglabājusies. Otrajā die-
nā kongress turpinājās tagadējās 
Rēzeknes Mūzikas vidusskolas tel-
pās. Kongresa gaitu vadīja Francis 
Trasuns. Delegātiem bija jāizšķiras: 
būt autonomiem, palikt Vitebskas 
guberņā vai pievienoties Kurzemei 
un Vidzemei.

Latgales kongresā piedalījās 
aktīvākie novada sabiedriskie 
darbinieki, kuri tolaik darbojās 
Pēterburgā un citās Krievijas vie-
tās, Latgales pagastos un drau-
dzēs, kā arī strēlnieki. Kā spilg-
tākās un ietekmīgākās personas 
ir jāizceļ F.  Trasuns un Francis 
Kemps. Katrs no viņiem aizstāvē-
ja atšķirīgu viedokli.

6. slaids. 
Skolēni slaidā izlasa F.  Trasuna 

izteikumu un nosaka, kuru ideju 
viņš atbalstīja.

Skolotāja: Paradoksāli, ka Lat-
gales vēsturiskās nošķirtības un 
rusifikācijas apstākļos konsekven-
tākie latviešu tautas saliedēšanas 
entuziasti nāca no Latgales. F. Tra-

suns vēl pirms Latgales kongresa, 
20.  gadsimta sākumā, sanāksmēs 
un laikrakstos skaidroja Vitebskas 
guberņas latviešu sabiedrības at-
šķirības un kopību ar Baltijas lat-
viešiem.

(Gatavojoties nodarbībai, skolēns 
nolasa ziņojumu par F. Trasuna bio-
grāfiju. Sk. pielikumu Nr. 1.)

1. pielikums

Francis Trasuns bija lat-
galiešu un latviešu kultūras un garī-
gais darbinieks, valstsvīrs un literāts. 
Krievijas Impērijas I  Valsts domes 
deputāts (1906), Latgales Zemes pa-
domes priekšsēdētājs (1917), Tautas 
padomes loceklis (1918), Saeimas 
deputāts (1922–1926). Visu mūžu 
nodarbojies ar latgaliešu valodas un 
kultūras aizstāvību.

Ar 1902. gadu F. Trasuns strā-
dā par profesoru Pēterpils garī-
gajā seminārā, kur izcīna tiesības 
mācībām daļēji notikt latgaliešu 
valodā, un aizsāk latgaliešu lite-
rārās tradīcijas mācīšanu. Kamēr 

Latgale atrodas Vitebskas guberņas sastāvā, viņš aktīvi cīnās par 
tiesībām izdot avīzes latgaliešu valodā ar latīņu, nevis kirilicas bur-
tiem – par spīti Baltijas rusifikācijas laikā, 1865. gadā, pieņemtajam 
drukas aizliegumam. 1906.  gadā tiek ievēlēts Krievijas Impērijas 
I Valsts domē, kur pirmais no latviešiem pieprasa muižnieku privi-
lēģiju atcelšanu.

Piedalās 1917. gada 9. un 10. maija Pirmā Latgales kongresa or-
ganizēšanā, kur pretēji vairākiem skeptiski noskaņotiem kultūras 
darbiniekiem, kā Francis Kemps, kas iestājas par integrāciju nākot-
nē, atbalsta nekavējošu pievienošanos citiem Latvijas kultūrvēstu-
riskajiem novadiem. No kongresa tiek ievēlēts Latgales Pagaidu ze-
mes padomē. 1918. gada 18. novembrī kā Tautas padomes loceklis 
piedalās Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanā.

Zemes klēpī F. Trasuns tiek guldīts 1926. gadā Rēzeknes brāļu kapos. 
Bēres vada ģenerālis Krišjānis Berķis, tajās piedalās desmitiem tūkstošu 
cilvēku, to vidū valdības vadītājs, ministri un kultūras darbinieki, kā arī 
Valsts prezidents Jānis Čakste, kurš F. Trasunam velta vēsturiskos vār-
dus: „Francis Trasuns ielika Latvijas ģerbonī trešo zvaigzni – Latgali.”

FOTO: no F. Trasuna muzeja „Kolnasāta” krājuma

2. pielikums

Francis Kemps, dzimis 
1876. gada 24. decembrī Makašē-
nu pagasta Sprūževas ciemā, miris 
1952.  gada 21.  oktobrī Tomskas 
apgabalā, bija latviešu un latgaliešu 
literāts, politiķis un kultūras darbi-
nieks, pirmās latgaliešu avīzes un 
pirmā latgaliešu žurnāla izdevējs.

Līdz 1887.  gadam F.  Kemps 
mācās Rogovkas pamatskolā, pēc 
tam – Ludzas apriņķa skolā. Izglī-
tību turpina Pēterburgā. Lasa referātus par Latgali Pēterburgā un Rīgas 
latviešu biedrības zinību komisijā, publicējas „Baltijas Vēstnesī”, kā arī 
latgaliski tulko Rūdolfa Blaumaņa lugas. F. Kemps nodibina pirmo lat-
galiešu avīzi „Gaisma”, un 1905. gada 27. novembrī iznāk pirmais tās 
numurs.

F. Kemps asi iestājas pret latgaliešu zemnieku izceļošanu uz Sibīriju.
Sākoties Pirmajam pasaules karam, tiek iesaukts cariskās armijas 

5.  kājnieku divīzijas 17.  Arhangeļskas kājnieku pulkā. F.  Kemps tiek 
ievainots, kontuzēts un 1915. gadā nozīmēts aizmugures dienestā Pē-
terburgā, kur aktīvi darbojas Bēgļu palīdzības biedrībā. 1916.  gadā 
F. Kemps dibina nelegālo Latgales Darbaļaužu partiju. Viņš rosina lie-
tuviešiem, latgaliešiem un Baltijas latviešiem saglabāt neatkarību iekš-
lietās, taču veidot kopīgu ārpolitiku.

1917. gada pavasarī kā savas partijas pārstāvis F. Kemps piedalās 
apspriedē Petrogradas pilsētas domē un Aleksandra teātrī, darbojas 
priekšparlamentā, kur aizstāv ideju par Latgales pašvaldības izveido-
šanu. Tā paša gada aprīlī ir viens no Pirmā Latgales kongresa organi-
zētājiem Rēzeknē, kongresa otrās dienas diskusijas notiek F. Kempa 
vadītajā Rēzeknes tirdzniecības skolā. Tur viņš iestājas nevis par Lat-
gales apvienošanu ar pārējiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem nova-
diem steidzamības kārtā, kā to rosina Francis Trasuns un citi kongre-
sa vadītāji, bet gan par atdalīšanos no Vitebskas guberņas, Latgales 
iekšējo jautājumu atrisināšanu un tam sekojošu pievienošanos pārē-
jai Latvijai – ar nosacījumiem, kas garantē Latgales kultūras, reliģijas 
un valodas īpatnību saglabāšanu. F. Kempa oponenti kongresā ir vai-
rākumā – 182 no 232 delegātiem ir pret šādu pieeju. F. Kemps un 
viņa atbalstītāji pie vārda netiek laisti un kongresu pamet. Pēc viņu 
aiziešanas lēmums pievienoties tiek pieņemts vienbalsīgi, taču ar 
šo notikumu F. Kemps iemanto separātista slavu.

FOTO: http://latgalesdati.du.lv/foto/542  © 1994–2017 Daugavpils Universitātes Latgales 
Pētniecības institūts, Latgales dati, Henrihs Soms.
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Izmantotie avoti
https://www.google.lv/search?q=latgales+kongress&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi-rN23g4jTAhWEGCwKHUHsDm4Q_AUIBigB&biw=1600&bih=754&dpr=1#imgrc=zS3bf5H6AcK-

HaM:&spf=191; http://medijiem.lv100.lv/Uploads/2017/01/20/vesture_Latgales_kongress_faktu_lapa.pdf; https://www.youtube.com/watch?v=-0YvNYxlhx0; Dravnieks A., Pleps J. Latgales kongresa nozīme Latvijas valstiskuma 
tapšanā („PowerPoint” prezentācija), 2017.; https://www.google.lv/search?q=latgales+kongress&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi-rN23g4jTAhWEGCwKHUHsDm4Q_AUIBigB&biw=1600&bih=754&d-
pr=1#tbm=isch&q=latvijas+valsts+proklam%C4%93%C5%A1ana&*&imgrc=hQd6g30pheYGSM:&spf=567; Latvijas vēstures atlants. – SIA „Karšu izdevniecība „Jāņa sēta””, 1998, 31., 33. lpp.

3. pielikums

Brāļi – latvīši. Mums gaisma aust. Celitēs nu tymseibas mīga, 
paplētit acis un veritēs, kas nūteik. Voci īradumi, vocā kārteiba jau 
gāžas, vaci myuri, kuri myusus apspīde, jau kreit, un zalta breiveiba 
kai sylta sauleite uzlāc un speid pa myusu sētām, teirumiem un 
pļovom…

Kauns lai byus tim, kuri myusus vordzynoja, un gūds možai 
latvīšu tautai, kas izcīte gryutus laikus un sagaidēja zalta breiveibu.

(Francis Kemps)
Ko simbolizē gaisma? 
Ko simbolizē tumsa? 
Ko autors nosoda?
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7. slaids. 
Skolēni slaidā izlasa informāciju 

par F. Kempu un nosaka, kuru ideju 
viņš atbalstīja.

Skolotāja: F.  Kemps Latgales 
kopību ar Kurzemi un Vidzemi 
saskatīja senajā Latvijas vēsturē, kā 
arī sarkanbaltsarkanajā karogā, bet 
stingri aizstāvēja prasību saglabāt 
latgaliešu valodu, identitāti. Kad 
neguva atbalstu, viņš kopā ar do-
mubiedriem pameta kongresu.

11.b  klases skolniece nolasa zi-
ņojumu par F.  Kempa biogrāfiju. 
Sk. pielikumu Nr. 2.

Skolēni, strādājot pāros, izlasa 
F. Kempa vārdus un atbild uz jautā-
jumiem. Sk. pielikumu Nr. 3.

8. slaids.
Skolotāja: Kongresā piedalījās 

arī Zigfrīds Anna Meierovics – no-
zīmīga personība Latvijas vēsturē.

Skolēni tiek aicināti no 9. klases 

 9METODISKAIS MATERIĀLS

4. pielikums

Redakcijas komisija Valerijas Seiles vadībā 1917.  gada 15.  maijā izdeva „Pagaidu Zemes Padomes 
Ziņotāju” ar kongresā pieņemtajām astoņām rezolūcijām.

1. Mes, Latgolas latwiši pylnwarniki, sasapulcejuši 26.–27. aprili Rēzeknē sasauktā kongresā, atzeidami 
latwišus, kuri dzeiwoj Witebskas gubernē, tai ari kurzemnikus un widzemnikus par winu latwišu tautu, 
nuspridem apsawinot ar Kurzemes un Wydzemes latwišim winā politiskā autonomā tautas organizmā 
Kriwijas walsti.

2. Mes, Latgolas latwiši, apsawinodami ar Kurzemes un Wydzemes latwišim, paturēsim sowu 
pašwaldibu, pylnu tisibu pašnuteikšonas woludas, ticibas, baznicas, skolu un saimestibas, kai ari zemes 
jautojumā, baznicas dariešonos piwinojut pi Latgolas ari Kurzemes un Wydzemes katolius.

3. Mes, Latgolas latwiši, wyskorstoki wielejamis paturēt wysloboku sadarbibu ar cittautišim: kriwim, 
polim, žeidim un cytim, Latgolas rubežūs; paši makladami breiwibu sowai tautai, mes atzeistam, afstojam 
un pabalstisim cyttautišu breiwibas wysos ju tautyskos darišonos: ticibas, woludas, skolu izstožu un cytos 
tautyskos litos.

4. Welešonas wysos pašwaldibas istodēs nuteik uz wisporiga, winleidziga, taisna, aizklota un 
proporcionāla pamata.

5. Mes, Latgolas latwiši, izweledami sowu Pagaidu Zemes Padumi, uztycam Padumei stotis sakarā ar 
cyttautišu izwalatom Padumem un izstrodot kupigus sadzeiwes pamatus.

6. Latgolas Pagaidu Zemies Padumei wajaga it sakarā ar Wydzemes un Kurzemes Zemes Padumem 
del Latwijas autonomijas aizstowešonas un izwesšonas dzeiwē; ryupetis par Latgolas atškeršonu nu Wi-
tebskas gubernes.

7. Sapulce atzeist par napicišamu zemniku sawinibas nudybynošonu Latgalē un izteic welešonus, lai 
Pagaidu Zemes Padume nu sowas puses weicynotu taidu nudybynošonu.

8. Sapulce nuspride izwelet Latgolas Pagaidu Zemes Padumi, Padumes lucekliu skaitu nuteic – 60, nu 
tim latwišu 36, kriwu – 12, žeidi – 8, poli – 3, cytu tautu – 1 (proporcionoli idzeiwotoju skaitam Latgolā).

Izraksti faktus (citātus), kas pierāda, ka kongresa dalībnieki vēlējās pievienoties 
   Kurzemei un Vidzemei!

Raksturo attieksmi pret citām tautībām!
Kāds uzdevums bija jāpilda Latgales Pagaidu zemes padomei?  http://www.tukums.lv

Latvijas Republikas pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meiero-
vics 1920. gadi. J. Rieksta foto.

Stundas noslēguma daļa
Skolēni noskatās https://www.youtube.com/watch?v=-0YvNYxlhx0 sižetu par Latgales kongresu.
Skolēni formulē, ko viņi ir uzzinājuši par Latgales kongresa nozīmi Latvijas valstiskuma vēsturē. 

Aktivitāšu laiks:
mācību drava – IV–IX, atsevišķas aktivitātes – XI–XII, II–III

Mācību dravā piedāvā:
krāsainus piedzīvojumus bišu dravā: ieraudzīt, iepazīt 

un sadzirdēt bišu saimi; iejusties dravnieka arodā – tērpties 
biškopja apģērbā, iekurināt dūmekli, gatavot inventāru, kopt 
bišu saimes; baudīt biškopības produktus un našķus; kā arī 
neparastu un patīkamu relaksāciju – veselības kūri, izjūtot 
bišu saimes spēku (V–VIII).

Nesezonā (X–IV) – dravas apmeklējums, degustācija, sveču 
gatavošana. Aktivitāšu programmu veidojam saskaņā ar grupas 
vēlmēm.

Adrese: Cīravas pag., Aizputes novads
Aktivitātes latviešu, krievu, vācu valodā
Mob. tālr. 26446701

vielas atcerēties, kas bija Z. A. Meie-
rovics un kādi bija viņa nopelni Lat-
vijas vēsturē. Skolēni izlasa teicie-
nu un secina, kāda nostāja bija 
Z. A. Meierovicam vienotas valsts 
veidošanā.

9. slaids.
Skolotāja: Kaut gan F. Kemps ar 

saviem atbalstītājiem atstāja kon-
gresa norises vietu, balsojums par 
Latgales pievienošanos Vidzemei 
un Kurzemei notika. 182 balsis bija 
par, un viens atturējās.

Kongresā tika izveidota Latga-

les Pagaidu zemes padome, kuras 
pārstāvji kopā ar līdzīgām citu 
novadu pašpārvaldes institūci-
jām  – Vidzemes Pagaidu zemes 
padomi un Kurzemes Pagaidu 
zemes padomi – darbojās Latvie-
šu Pagaidu nacionālās padomes 
darbā un sekmēja Latvijas Re-
publikas proklamēšanu.

10. slaids.
Skolotāja ar skolēniem izskata 

svarīgākos Latgales kongresa lē-
mumus.

Skolotāja: Vēstures avotu bāze 

par Latgales kongresa norisi ir 
trūcīga. Nav informācijas par sēžu 
stenogrammām, protokoliem, de-
legātu sarakstiem un mandātiem. 
Jūsu izvērtējumam piedāvāju kon-
gresa rezolūcijas punktus.

Darbs pāros. Skolēni lasa rezo-
lūcijas punktus un atbild uz jau-
tājumiem.

Sk. pielikumu Nr. 4.

11. slaids.
Skolotāja: Latgales kongress 

lika pamatu vienotas Latvijas iz-
veidei 1918. gada 18. novembrī.
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„Kad gatavoju atskaiti par pagāju-
šajā gadā paveikto, sapratu, ka kom-
pleksā preventīvā programma bērnu 
pirmsskolas izglītības iestādēs  (PII) 
„Bērnam drošs un draudzīgs bērnu-
dārzs” ir mūsu veiksmes stāsts. Nere-
ti runājam un publikācijās lasām, ka 
ir sociālais dienests, bāriņtiesa, kas 
nodarbojas ar bērnu tiesību aizsar-
dzības jautājumiem, un ir izglītības 
iestādes; ka bērna audzināšana un 
attīstība notiek, tām sadarbojoties 
ar ģimeni. Taču nākas konstatēt, ka 
pieminētā sadarbība ne vienmēr ir 
veiksmīga, un tad ir jāmeklē cēloņi, 
kāpēc tā ir. Tādēļ atbalstījām šo pro-
jektu un iesaistījāmies tajā,” stāsta 
Rīgas domes izglītības, kultūras un 
sporta departamenta (IKSD) pirm-
skolu nodaļas vadītāja Iveta Nagla.

Pilotprojektam tika izvēlētas vai-
rākas PII, tagad ir tapusi programma, 
kuras izveidē iesaistījušies sadarbības 
partneri ar pieredzi šādu jautājumu 
risināšanā. Programma tiek ieviesta 
arī citās Rīgas PII.

Kā uzsver I.  Nagla, bērnudārzā 
tiek sperti bērna pirmie soļi, apgūs-
tot integrēšanos sabiedrībā, notiek 
socializācija ar vienaudžiem, bet ve-
cākiem veidojas priekšstats par izglī-
tības iestādi, un ir būtiski, lai rastos 
uzticība cilvēkiem, kas tajā strādā. 
„PII skolotājiem ir jābūt pārlieci-
nātiem par savu profesionalitāti un 
vajag nevis pakļauties nepamatotām 
vecāku iegribām, bet mācēt pastāvēt 
par prasībām. Viens no priekšnotei-
kumiem – ir jāatrod pareizais veids, 
kā vecākus uzrunāt, lai nesaņemtu 
tikai atbildi, ka ģimenē viss ir kārtī-
bā, bet problēmu gadījumā cēlonis 
ir jāmeklē citur. Pirmskolas skolo-
tāju un auklīšu uzdevums ir laikus 
pamanīt izmaiņas bērnu uzvedībā, 
viņu spējās mācīties, tātad  – nebūt 
vienaldzīgiem,” uzsver I. Nagla. Pro-
jekta laikā skolotāji mācās, kādus 
jautājumus uzdot, kā runāt. 

Latvijas SOS bērnu ciematu aso-
ciācijas pārstāve Ilze Žagare norāda, 
ka izveidot programmu „Bērnam 
drošs un draudzīgs bērnudārzs” ir 
vairāku pušu  – Rīgas  PII, centra 
„Dardedze” un Latvijas SOS bērnu 
ciematu asociācijas speciālistu – kop-
darba rezultāts un programmas ap-
guves ilgums vienam bērnudārzam ir 

līdz pat 1,5 gadiem. „Galarezultāts jeb 
četri programmas soļi ir daudzu cil-
vēku kopā likta pieredze un intelekts. 
Jebkurš process, kurā ir jādomā par 
bērnu veselīgas personības attīstības 
un drošības jautājumiem, par peda-
gogu sadarbību ar bērnu vecākiem, ir 
daudzpusīgs,” viņa stāsta.

PIRMAIS SOLIS – sabiedriskās 
organizācijas „Centrs „Dardedze”” 
izveidotā Džimbas deviņu soļu dro-
šības programma, kurā bērni ap-
gūst personisko drošību saskarsmē 
ar citiem cilvēkiem, un metodiskie 
materiāli.

OTRAIS SOLIS  – izglītojošas 
nodarbības, kuru laikā pedagogi ie-
gūst izpratni par savu nozīmīgo lomu 
bērna personības attīstībā, gūst atbal-
stu un zināšanas, lai audzinātājas jus-
tos drošākas uzņemties atbildību, ru-
nāt ar vecākiem un, sadarbojoties ar 
kolēģiem un citiem profesionāļiem, 
savlaicīgi risināt problēmsituācijas.

TREŠAIS SOLIS – bērnu tiesību 
aizsardzības protokola izstrāde izglī-
tības iestādē, lai visiem pedagogiem 
būtu vienota izpratne par bērnu tie-
sību īstenošanu un saskaņota rīcība 
problēmsituāciju risināšanā.

CETURTAIS SOLIS – bērna no-
vērojuma un riska izvērtējuma me-
todika e-vidē, kā rezultātā pedagogi 
spēj objektīvi izvērtēt situāciju, iegūst 
rekomendācijas vēlamajai bērna si-
tuācijas uzlabošanai. Vadība iegūst 
pārskatu par sociāli psiholoģiskajām 
problēmām bērnudārzā, un tas pa-
līdz bērnudārzā plānot rīcību, atbal-
stu un mācības. Izglītības iestādē tiek 
nostiprināta piecu cilvēku komanda, 
kuras uzdevums ir nodrošināt bērnu 
vajadzību un tiesību ievērošanu.

„Vēlamies, lai arī vecāki un sko-
lotājs iegūst citu pieredzi sadarbībā 
ar institūcijām, ar kurām citkārt 
baidītos sadarboties. Programma 
liek mainīt sistēmiski dziļi iestrā-
dāto, piemēram, nereti problēmas 
rodas ģimenēs, kuru pārstāvji ir 
no sabiedrības izstumtie cilvē-
ki, tādēļ viņiem pašiem runāt un 
kaut ko panākt, arī viņu pašu vājo 
komunikācijas prasmju dēļ, jau ir 
gandrīz neiespējami, visticamāk, 
viņos neieklausīsies. Mūsu loma ir 
palīdzēt viņiem komunikācijā ar 
izglītības iestādes vadītāju, skolo-
tāju,” turpina I. Žagare.

„Nereti zema pašapziņa ir arī sko-

lotājiem, viņi baidās un neuzsāk ak-
tivitātes. Mūsu mērķis ir dot pamatu, 
lai cilvēki kļūtu drošāki, risinot radu-
šās problēmas. Ja iestādē ir izveidota 
atbalsta komanda, tad skolotājs neju-
tīsies viens un izjutīs kolēģu atbalstu: 
viņi apliecinās rīcības pareizību, ja, 
piemēram, arī viņiem ir gadījusies 
līdzīga situācija. Pats briesmīgākais – 
ka mūsu sabiedrībā cilvēki viens pret 
otru ir kļuvuši vienaldzīgi. Ja izdotos 
vienaldzību izskaust izglītības sistē-
mā, tad varētu apgalvot, ka darbs ir 
labi padarīts,” uzsver I. Nagla.

„Skolotāju galvenās bažas  – ka 
tiks uzrakstīta sūdzība, ka sekos 
inspektoru pārbaudes. Uzdevums 
ir skolotājās stiprināt iekšējo dros-
mi, ka viņas ir profesionāļi, un, pat 
ja kāds uzraksta sūdzību, saglabāt 
pārliecību par darāmo un apziņu, 
ka viņu profesionalitāti novērtē 
arī iestādes vadītājs,” stāsta Latvijas 
SOS bērnu ciematu asociācijas pār-
stāve Vilma Selecka.

Rīgas 11.  PII vadītāja Ingūna 
Vaska uzskata, ka galvenā ir atklā-
tība  – vecākiem pirms tam ir jāiz-
stāsta, kādi ir mērķi un uzdevumi 
pedagogu darbībai, to realizēšanas 
metodes, norise. Ir jāizzina arī, kādi 
ir vecāku priekšstati, ko viņi sagaida 
no bērnudārza. „Ir jābūt paredza-
mībai, jo mūs vada bērnu intereses, 
attīstība. Ar vecākiem nav jābaidās 
runāt, ja esam pārliecināti par meto-
žu pareizību,” atzīst I. Vaska.

Sarunas dalībnieces secina, ka 
optimālais laiks, kad bērnam sākt 
apmeklēt bērnudārzu, ir trīs gadi, jo 
ne visi ir gatavi attālināties no mam-
mas un ierastās mājas vides agrāk, 
tādēļ var rasties nepatika doties uz 
dārziņu. Sekmīgāka adaptācija no-
tiek, ja sākotnēji arī vecāki iepazīs-
tas ar audzinātājām un telpām un 
uzzina, kāds ir dienas rits, piedalās 
notiekošajā.

Cits stāsts ir V.  Seleckai, atklājot 
pieredzi darbā ar riska grupas ģi-
menēm – viņiem palīdz izprast, kā-
pēc uzvedas tā un ne citādi. Tas, ko 
citi cilvēki nereti uztver kā agresiju, 
visbiežāk ir aizsardzības reakcija. 
Viņasprāt, pārsvarā gadījumu ar ag-
resijas izpausmēm tiek maskēta ne-
drošība. „Nav jācīnās pret vecākiem, 
un nevajag uztvert vecākus kā uzbru-
cējus, bet, paturot uzmanības centrā 
bērnu, varam veidot veiksmīgu sa-

darbību,” ir pārliecināta V. Selecka.
Tiek stāstīts arī par gadījumiem, 

kad skolotājas īsti neizprot sociālo 
darbinieku lomu. Sociālais darbi-
nieks var kļūt par PII speciālistu 
„roku pagarinājumu”, piemēram, lai 
noskaidrotu, vai ģimenē ir pietie-
kams uzturs, ja bērns regulāri ēdienu 
rij un viņam nav sāta sajūtas. Audzi-
nātājas nemēdz aicināt talkā sociālos 
darbiniekus, nelūdz vakarā aiziet un 
pārliecināties par dzīves apstākļiem 
šo bērnu mājās. Rūpes par bērna dro-
šību skolotājas apslāpē, jo ir bail kļūt 
par nosūdzētājām.

„Ir jāsāk uztvert to kā komandas 
darbu ar mērķi palīdzēt bērnam, ne-
vis kā sodu vecākiem. Sadarbībā ar 
citām institūcijām tiks sniegta palī-
dzība bērnam, lai būtu nodrošinātas 
viņa vajadzības,” uzsver V.  Selecka, 
piebilstot, ka misija ir skaidrot, ko var 
dot sadarbība ar citām institūcijām, 
ko Rīgā dara citi profesionāļi. Reizēm 
atklājas, ka, piemēram, skolā audzinā-
tāji izmanto nepedagoģiskas metodes. 

Skolotājiem piedāvātā program-
ma ļauj soli pa solim labāk izprast 
gan vecākus, gan bērnus, palīdz viņu 
uzvedībā ieraudzīt dažādas nianses 
un labāk izprast to iespējamos cēlo-
ņus, izprast daudzveidīgos raksturus, 
apzināt dažāda vecuma attīstības ie-
zīmes utt. Atbalsta nodarbībās, kas 
notiek reizi mēnesī, tiek apgūts, kā 
uzlūkot un risināt problēmsituācijas, 
kas rodas trīs jomās: starp bērniem, 
starp bērniem un vecākiem, starp pe-
dagogiem un bērniem. 

„Diemžēl traģiskie notikumi, arī 
letāli iznākumi, ir kā grūdiens sistē-
mai  – tie liek saņemties un meklēt 
risinājumu,” piebilst I. Žagare.

Rīgas 11.  PII vadītāja I.  Vaska 
norāda, ka situācija ir mainījusies, 
jo nav vairs viena atbildīgā  – vadī-
tājam ir pieci atbalsta cilvēki, kas 
kopā lemj, ko un kā darīt, un, ja ir 
nepieciešams, palīgā aicina arī citus 
speciālistus vai institūcijas: „Tagad ir 
zināma skaidra rīcības shēma, kā au-
dzinātājai vajadzētu rīkoties dažādās 
konflikta situācijās, piemēram, kā rī-
koties, ja telpās ierodas svešinieks un 
neadekvāti uzvedas.”

Rīgas 11.  PII skolotāja Sarmīte 
Poga uzsver, viņasprāt, būtiskāko: 
visi iestādes darbinieki zina un to 
arī dara  – lūdz padomu atbalsta 
cilvēkiem. „Nevajag baidīties at-
klāti pateikt, ka nezina, ko darīt, ja 
neizprot, piemēram, vai problēma 
ir bērnā vai ģimenē. Citreiz pēc 
sarunas secinām, ka jautājums ir 
samērā viegli atrisināms. Ja cilvēki 
klusē, tad problēma tik tiešām var 
samilzt arvien lielāka. Programma 
daudziem ir atvērusi acis, un tiek 
pamanītas arī uzreiz ne tik pama-
nāmas nianses, kas vēlāk izrādās 
ļoti būtiskas,” secina S. Poga.  „Bērni 
iemācās drosmi pateikt nē, jo tagad 
zina, ka nav jābaidās, piemēram, 
aizliegt aizskart intīmās vietas, ie-
mācās nekautrēties runāt par nepa-
tīkamo. Bērni tagad prot definēt un 
nosaukt lietas vārdā, jo šajā vecum-
posmā viņi sāk atklāt un pētīt atšķi-

rības starp dzimumiem, u. tml.”
I.  Vaska uzsver dažādu situāciju 

apzināšanas nozīmīgumu, lai bērns 
tādā veidā iemācās iebilst arī pie-
augušajiem un palūgt palīdzību, ko 
daudzi neprot izdarīt. S.  Poga esot 
pārliecinājusies, ka daudzi bērni ir ie-
priekš biedēti ar policiju u. tml., nevis 
viņiem skaidrots, kur un kā briesmu 
gadījumā meklēt palīdzību. Visas sa-
runas dalībnieces ir vienisprātis, ka 
tādā veidā tiek nevajadzīgi ieaudzi-
nātas bailes kādam lūgt palīdzību. 
Notiek maz sarunu par to, kas ir pie-
ņemami, bet kas – bīstami.

„Ar pedagoģiskām metodēm 
bērniem iemācām drošības noteiku-
mus, bet tikpat svarīgi ir, vai vecāki 
izprot savas emocijas, prot ieklau-
sīties savās sajūtās un ķermenī, ap-
zināties, ko tas nozīmē, un nosaukt 
to īstajos vārdos. Ja ģimenē bērns to 
nesaņem, tad saņem bērnudārzā un 
zināmā mērā izglīto ģimeni, un būs 
zinošs nākotnē,” atzīst V. Selecka.

I. Žagare atgādina, ka daļa sabied-
rības neizprot, kādēļ tik agri māca 
dzimumaudzināšanu, taču aizmirst, 
ka garīgās traumas, kas sagrauj per-
sonību, izraisa tieši piedzīvotā var-
darbība: „Bērniem, kas ir cietuši no 
noslēpumainības plīvura un smagas 
vardarbības, tālāk ir ļoti grūti dzīvot, 
veidot attiecības.”

Un vardarbība visbiežāk notiek 
ģimenē, vai tajā ir iesaistīti tuvu stā-
voši cilvēki, tādēļ ir svarīgs preventī-
vais darbs, lai bērni mācētu pateikt: 
stop! Sarunas dalībnieces skaidro, 
ka Džimbas programmas spēle „Pa-
stāsti!” daudz palīdz, lai bērni sa-
prastu un spētu izvēlēties cilvēkus, 
kam uzticēties.

„Pedagogam ir jābūt ar mīles-
tību sirdī pret bērniem un jāprot 
sadarboties ar vecākiem, kolēģiem, 
tad varēs runāt par pilnu atdevi. 
Katra situācija ir jāpārrunā, ir jā-
notiek dialogam. Reizēm jāpanāk 
pretī vecākiem, lai viņi ar drošu 
sirdi atstātu savu bērnu un dotos 
uz darbu,” norāda Rīgas 11. PII va-
dītājas vietniece Irēna Vjatere.

Rīgas domes IKSD pirmskolu no-
daļas vadītāja I.  Nagla atgādina, ka 
PII nenotiek tikai izglītošana – tā ir 
īpaša vide, kurā bērns aug un attīstās. 
Ja izaugs stabili un droši, tad iemācī-
sies arī lasīt un rēķināt.

Rīgas 11. PII vadītāja I. Vaska at-
zīst, ka skolotāju darbs ir ļoti smags 
un atbildīgs. Īpaši pavasaros ir vēro-
jamas viņu un arī tehniskā personāla 
izdegšanas pazīmes, tādēļ tiek daudz 
darīts, lai arī pedagogi saņemtu psi-
hologa un citu veidu atbalstu.

I. Nagla atgādina, ka 10. maijā no-
tiks konference, kuras tematika būs uz 
sadarbību balstīta pieeja, piedalīsies 
Latvijas Universitātes mācībspēks. Sa-
runas dalībnieces secina, ka program-
mā ietvertie jautājumi un metodika 
būtu jāiekļauj arī topošo skolotāju stu-
diju programmā, jo gan bērni, gan 
sabiedrība mainās ļoti strauji. Ir jāap-
kopo Latvijas pieredze, kas ir unikāla 
un nav pārņemama no citu valstu 
prakses. 

 Andris Bērziņš

Irēna Vjatere (no kreisās), Sarmīte Poga, Ingūna Vaska, Ilze Žagare, Iveta Nagla un Vilma Selecka 
informē par programmu „Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”.

          DAIGA KĻANSKAIK
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2. MANIPULĀCIJA AR 
SABIEDRISKO DOMU
Klasiskās demokrātijas teo-

rijas balstās uz aksiomu, ka pil-
sonis ir spējīgs kritiski izvērtēt 
situāciju un racionāli pieņemt 
lēmumus, taču reizē ar IKT at-
tīstību cilvēka pasaulsuzskatu un 
tātad arī visu sabiedrisko domu 
apzināti pakļaut manipulācijai 
ir iespējams daudz vieglāk nekā 
agrāk, piemēram, nododot cilvē-
ku rīcībā mērķtiecīgi atlasītu in-
formāciju, no kuras viņi, ieslēgti 
aizvien necaurlaidīgākā informā-
cijas burbulī, izsecina vēlamo.

Tehniski iespējamu to padara 
lielo datu (angļu val. big data) 
sistēma, kas apkopo visus datus 
par katru personu un izveido tās 
profilu. Ar matemātisku algorit-
mu palīdzību tā arvien precīzāk 
var prognozēt cilvēka rīcību, kā 
racionālo, tā emocionālo reakciju 
uz dažādu veidu informāciju. Šim 
nolūkam tā globālajā tīmeklī lieto 
izsekošanas (angļu val. tracking), 
prognožu vērtēšanas (angļu val. 
scoring) un profilēšanas (angļu 
val. profiling) metodes.

Tas tiek darīts gan komerciālās, 
gan politiskās interesēs. Politiski 
bīstama šī sistēma kļūst tad, kad tā 
arvien precīzāk var noteikt, kāda 
būs cilvēka politiski nozīmīgā re-
akcija (piemēram, izvēle vēlēša-
nās), ja viņam tiks piegādāta viena 
vai otra individualizēta informācija 
(piemēram, sociālajos tīklos).

Latviešu valodā no krievu va-
lodas ir ienācis vārds „politteh-
nologs”. Tas apzīmē profesionālu 
manipulētāju, kas pasūtītāja uzde-
vumā mērķtiecīgi ietekmē indivi-
duālo un tālāk netieši sabiedrisko 
domu. Polittehnologu darbība ir 
kļuvusi daudz efektīvāka, izman-
tojot sociālos tīklus. Tā samazinot 
pilsoņu kritiskā prāta lomu, slēptā 
veidā tiek izkropļoti demokrātis-
ku lēmumu rezultāti.

3. PRIVĀTĀS SFĒRAS
IZZUŠANA UN 
CILVĒKA PATSTĀVĪBAS 
APDRAUDĒJUMS
Lai patstāvīgi vērtētu notieko-

šo, lai pieņemtu patstāvīgus (au-
tonomus) lēmumus, cilvēkam ir 
nepieciešama zināma privāta sfē-
ra. Senākos laikmetos cilvēkam 
privātās sfēras nebija vai arī tā 
bija ļoti ierobežota. Izvērsta, ju-
ridiski nostiprināta (Satversmes 
96. pants) privātā sfēra ir tiešs de-
mokrātijas sasniegums.

Taču pēdējos gados demokrāti-
jas sargātā privātā sfēra kļūst arvien 
mazāka. To vienlaikus grauj divas 
tendences. Viena ir tehnoloģiju 
attīstība, kas ļauj cilvēku izspiegot 
un novērot līdz pēdējam sīkumam, 
uzskaitīt un uzkrāt informāciju par 
katru viņa soli un domu (piemē-
ram, par ko viņš ir interesējies in-
ternetā). Šī informācija nonāk pri-
vātu globālu koncernu rīcībā, kuri 
ar to rīkojas pēc saviem ieskatiem, 
primāri  – peļņas maksimizēšanai. 
Raksturīgs ir viena no šo koncer-
nu vadītājiem nesen teiktais: „Mēs 
zinām, ko jūs darīsiet un gribēsiet, 
vēl pirms jūs paši to zināt.”

Otra privāto sfēru graujoša 
tendence ir valsts pastiprinātā vēl-
me preventīvi novērot savus iedzī-
votājus, par iemeslu minot drošī-
bas apsvērumus. Parasti klasiskas 
demokrātijas cenšas panākt, lai 
valsts institūcijas būtu caurska-
tāmas, turpretim cilvēkam būtu 
sava privātā sfēra. Savukārt dikta-
tūras mēģina nodrošināt tieši pre-
tējo – lai valsts ir necaurskatāma, 
taču indivīda privātā sfēra – caur-
skatāma, jo tad režīms viņu var 
labāk uzraudzīt.

Patlaban šāda privātās sfēras 
ierobežošanas tendence ir saska-
tāma arī demokrātijās – un būtībā 
tas nozīmē, ka valsts savus iedzī-
votājus uzskata par potenciāliem 
noziedzniekiem. Tas nav savieno-
jams ar tiesiskas valsts principiem. 
Tiesa, demokrātiskās valstīs atšķi-
rībā no diktatūrām tomēr ir pare-
dzēti zināmi drošības mehānismi, 
lai šīs novērošanas rezultātus ne-

varētu izmantot ļaunprātīgi, taču 
kopumā tieši populistu spiediena 
rezultātā tie tiek vājināti.

Gan valsts, gan – jo sevišķi – 
globālo koncernu cilvēku novē-
rošanas sistēmas rada situāciju, 
ka spēja pieņemt patstāvīgus lē-
mumus samazinās. Cilvēks, kurš 
tiek mērķtiecīgi barots ar noteik-
tu informāciju, ko viņam sagata-
vo necaurskatāmi un neietekmē-
jami algoritmi, pieņem citādus 
lēmumus nekā cilvēks, kurš patur 
virsvadību pār to, kādu informā-
ciju viņš vēlas iegūt. Un cilvēks, 
kurš zina, ka viņu pastāvīgi novē-
ro, uzmana un viņa gaitas doku-
mentē, izturas citādāk nekā cil-
vēks, kurš jūtas brīvs, nenovērots.

Rezultātā šī diezgan orveliskā 
sistēma, kas tuvākajos gados kļūs 
vēl intensīvāka un perfektāka, jū-
tami vājina indivīda (pilsoņa) spē-
ju pieņemt patstāvīgus, kritiskus, 
mērķtiecīgai manipulācijai nepa-
kļautus lēmumus. Pastāv risks, ka 
pilsonis no demokrātijas saimnie-
ka, kurš vismaz kā vēlētājs kopā ar 
citiem vēlētājiem zināmā mērā var 
ietekmēt valsts politiku, varētu kļūt 
par viegli vadāmu objektu nede-
mokrātisku varas centru rokās. Tas 
nozīmētu, ka demokrātija kļūtu par 
butaforiju.

4. DEMOKRĀTIJAS 
IDEJAS EROZIJA
Ideja ir jebkuras cilvēka rīcības 

pamats. Tā, savukārt, balstās uz 
zināmām pamatvērtībām, kuras 
attīstās un mainās, turklāt vēr-
tības mainās lēnāk nekā idejas. 
Liela daļa no tām tiek pārmantota 
no iepriekšējām paaudzēm. Šāda 
kultūrtehnika ļauj cilvēkiem tālāk 
būvēt savu ēku uz iepriekšējo pa-
audžu sagatavotajiem pamatiem, 
nevajag ikreiz sākt no jauna. Tas ir 
progresa mehānisms, taču darbo-
jas tikai tad, ja šīs idejas un vērtī-
bas tiek nodotas tālāk – kā apzinā-
ti, tā neapzināti.

Tas attiecas arī uz savas nacio-

nālas valsts un uz demokrātijas kā 
valsts iekārtas ideju un vērtībām. 
Par patriotu un demokrātu nepie-
dzimst, par tādu kļūst, ja sabied-
rībai šīs idejas un vērtības izdodas 
ieaudzināt. Piemēram, latviešu ga-
rīgās kontinuitātes pārrāvums oku-
pācijas periodā, kas mūs faktiski 
izmeta no Rietumu konteksta, par 
spīti visai intensīvajiem pūliņiem 
to pārvarēt, joprojām ir jūtams.

Tādēļ tad, ja demokrātija tiek 
uzskatīta par labāko valsts iekār-
tas modeli, tā, vienkāršoti izsako-
ties, katrai paaudzei ir jāiemāca 
no jauna, arī vecajās demokrāti-
jās. Tas, šķiet, nevienā valstī nav 
darīts pietiekami. Mēģinājumi 
dot pretsparu dažādām antide-
mokrātiskām vai pseidodemo-
krātiskām idejām, kuras neiztur 
racionālu kritiku, ir visai vārgi. 
Tas jo sevišķi attiecas uz Latviju, 
kur ievērojama iedzīvotāju daļa 
dzīvo ārvalsts manipulētā infor-
matīvajā telpā ar izteikti antide-
mokrātisku noslieci.

Pēdējā laikā populāras kļūst 
divas argumentācijas līnijas, kas 
faktiski nonāk pretrunā ar demo-
krātijas pamatprincipiem. Viena 
ir tā sauktā neliberālās demokrāti-
jas (angļu val. illiberal democracy) 
ideja, kas vēršas pret demokrātijas 
tiesisko ietvaru; otra ir divu demo-
krātijas mērķu – brīvības un dro-
šības  – apzināts pretnostatījums, 
priekšroku dodot iedomātai, fak-
tos nebalstītai drošībai uz indivīda 
brīvības rēķina. Neviena no šīm 
argumentācijām neiztur racio-
nālu kritiku, taču postfaktiskajā 
gaisotnē tas daudziem nav svarīgi. 
Kopumā demokrātijas idejas un 
pamatvērtības pašlaik – arī (un it 
sevišķi) vecajās demokrātijās – ir 
kļuvušas mazāk pašsaprotamas.

Priekšlikumi, kā cīnīties 
pret jaunajiem 
apdraudējumiem
E.  Levits uzsver, ka šiem jau-

najiem apdraudējumiem kopīgs 
ir demokrātijas garantēto brīvību 
izmantojums, lai grautu demo-
krātiju. Šāda, ļaunprātīga demo-
krātisko brīvību izmantošana var 
izraisīt nopietnus demokrātijas 
bojājumus un deģenerāciju.

KĀ APIETIES
AR POPULISMU
Runājot par cīņu pret popu-

lismu, vispirms jau ir jāatzīst, ka 
dažkārt (ne vienmēr!) populisma 
vilnis norāda uz reālām problē-
mām, kas ir tā cēlonis, piemēram, 
līdzšinējās diskusijās par nacionā-
lo identitāti, par vērtībām, morāli 
un tradīcijām tās bieži vien tiek 
pilnīgi noliegtas, daudzos rai-
sot atsvešinātību no savas tautas, 
valsts. Arī augošā sociālā nevien-
līdzība un globalizācijas pārmē-
rības rada nedrošību par nākot-
ni. Uz to politikai bieži vien nav 
pārliecinošas atbildes. Šādus un 
līdzīgus jautājumus uztver popu-

listi, dodot uz tiem nejēdzīgas, 
bet vienkāršas, cilvēkus aizrau-
jošas atbildes. Tieši tādēļ pirmais 
demokrātu uzdevums būtu labot 
pieļautās kļūdas, koriģēt politiku, 
kas ir nogājusi greizi, bet šīs prob-
lēmas risināt racionāli, turklāt 
neļaujoties populistiskas un tātad 
dumjas retorikas vilinājumam.

Būtu jāapzinās arī demokrātis-
kā diskursa robežas. Lai diskurss 
būtu racionāls, visiem tā dalībnie-
kiem ir jāievēro noteikti principi, 
taču populistisks priekšlikums, 
tikko tas nonāk racionālā diskur-
sā, zaudē, jo nav racionāli pama-
tojams. Tādēļ populisms lieto citu 
metodi  – tas izmanto demokrā-
tijas sniegto diskursa iespēju, bet 
ar to manipulē un to deģenerē uz 
citu diskursa dalībnieku rēķina. 
Iesaistoties šādā diskursā, zaudē 
arī racionālais priekšlikums. Sa-
līdzinājumam: nav iespējama jēg-
pilna savstarpēja diskusija starp 
astronomiju un astroloģiju. Tāpat 
kā nav jēgas iesaistīties nopietnā 
sarunā ar cilvēkiem, kas tic, ka 
Zeme ir plakana, tāpat arī demo-
krātiskā spektra politiskajiem spē-
kiem lielākoties nevajadzētu ie-
saistīties diskursā ar populistiem, 
bet gan konsekventi norādīt uz 
viņu argumentu nejēdzību.

Populismu E.  Levits salīdzina 
ar demokrātijas autoimūnslimību. 
Imunitāte ir ķermeņa veselības 
nepieciešama sastāvdaļa, bet kļūst 
par slimību, ja šis mehānisms tiek 
pārspīlēts un vēršas pret pašu ķer-
meni. Populisms ir kā šāda slimība, 
kas dažkārt uzrāda reālas problē-
mas, bet tā piedāvātie risinājumi 
izjauc demokrātiju.

Tā kā patlaban aktuālāks ir la-
bējais populisms, ļoti svarīgi ir tas, 
ka tieši modernais, demokrātis-
kais konservatīvisma virziens tam 
nepakļaujas, to stingri noraida un 
no savas ideoloģiskās pozīcijas 
piedāvā racionālus, ar pārstāvnie-
cisko demokrātiju savietojamus 
populisma ekspluatēto tēmu risi-
nājumus. Taču tas pats ir jādara 
arī kreisā demokrātiskā spektra 
virzienam attiecībā uz kreiso po-
pulismu. 

Turpinājums nākamajā numurā.

 Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Populismu Egils Levits salīdzina ar demokrātijas autoimūnslimī-
bu. Imunitāte ir ķermeņa veselības nepieciešama sastāvdaļa, bet 
kļūst par slimību, ja šis mehānisms tiek pārspīlēts un vēršas pret 
pašu ķermeni.

          ILZE BRINKMANEIK

-
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Dažkārt skolās novērota 
formāla pieeja
Svarīgs ir datorikas konteksts 

ar citiem mācību priekšmetiem. 
Skolās tiek novērota arī neparei-
za pieeja, kad tiek apgūta kon-
krētās lietotnes konkrētā versija, 
neiedziļinoties detaļās, kā to iz-
mantot. Tad skolotājs prasības ir 
izpildījis tikai formāli.

„Datorikas kursam ir jābūt sistē-
miskam un sistemātiskam, lai kal-
potu kā integrējošs mācību priekš-
mets, lai risinātu vienu vai otru 
datu apstrādes problēmu. Ir jāzina 
gan tas, no kā tiek ņemti dati, gan 
matemātiskās metodes, kā datus 
apstrādāt, gan rīki, ar kuriem to var 
izdarīt. Lietotprasmi, protams, var 
apgūt integrēti caur citiem mācību 
priekšmetiem, bet mūsu valstī tam 
saskatu lielu bīstamību, piemēram, 
vai latviešu valodas skolotājs stun-
dās godprātīgi mācīs tekstapstrā-
di? Ja arī citos priekšmetos kaut 
ko parādām epizodiski, skolēnam 
nerodas kopīgais sistēmiskais skats 
uz rīku un to, ko ar to var izdarīt, 
kā IT ātri un efektīvi izmantot kon-
krētu problēmu risināšanai,” norā-
da Latvijas Universitātes (LU) do-
cents Dr. sc. comp. Viesturs Vēzis.

LU docents atgādina, ka ikviens 
skolotājs ir cienījams sabiedrības 
loceklis, tāpēc, ja gribam rezultā-
tu, ir jānodrošina atbilstīgi darba 
apstākļi. Viņš atcerējās vēroto in-
formātikas stundu Šveicē: vidus-
skolas klasē informātikas stundā 
bijuši 12  skolēni, stundu vadījis 
skolotājs, un skolēniem palīdzējuši 
vēl divi asistenti. Būtu jārēķinās arī 
ar apstākli, ka šim pilnas slodzes 
informātikas skolotājam Šveicē ir 
tikai 12  kontaktstundu nedēļā  – 
pārējo laiku viņš velta, lai sagatavo-
tos šīm stundām un palīdzētu sa-
gatavoties tām abiem asistentiem, 
savukārt Latvijā pilnas slodzes sko-

lotājam ir līdz 30 kontaktstundām 
nedēļā, bet vienas stundas sagata-
vošanai ir atvēlētas 5,8 minūtes.

Pirmā aprobācijas 
gada rezultāti
Par spīti visam iepriekšminē-

tajam, skolās datoriku apgūst ar 
lielu interesi. Drīz noslēgsies ot-
rais datorikas mācību priekšmeta 
aprobācijas gads, bet varam atska-
tīties uz pirmā gada rezultātiem.

Ministrijas ierēdņi 

neizprot lietas nopietnību
Skolēnu pavasara brīvlaikā LU 

Datorikas fakultātē sastopu la-
bākos Latvijas informātikas sko-
lotājus, kas ir pulcējušies kopā 
ar universitātes mācībspēku, lai 
projektā „Start(IT)” sagatavotu, 
pārskatītu un papildinātu mācību 
metodisko nodrošinājumu dato-
rikas mācību stundām, kas gan 
skolotājiem, gan skolēniem ir 

pieejamas interneta vietnēs e-kla-
se.lv un startit.lv.

„Datorikā mēs mācām strā-
dāt efektīvi  – saskatīt kopskatu, 
bet to mācīt var cilvēks, kas pats 
pārzina no–līdz, nevis tikai dažas 
viena rīka pogas kādā konkrētā 
situācijā, piemēram, ja runājam 
par programmvadāmām ierīcēm, 
tad saprotam, ka tas ir dators, 
planšetdators, tālrunis, bet ir arī 
šujmašīnas, gaļasmašīnas u.  c., 
kas strādā pēc cilvēka radītas 
datorprogrammas. Nemācu kon-
krētu lietotni, jo bērnam ir jāprot 
strādāt ar jebkuras platformas 
ofisu un operētājsistēmu, lai viņš 
nebūtu inerts – ir jāsaprot ideja, 
doma un tas, kā efektīvi strādāt,” 
stāsta Grobiņas ģimnāzijas infor-
mātikas skolotāja Dace Tomsone, 
kura pērn tika atzīta par labāko 
e-skolotāju.

Kad skolotāja man vaicā, cik 
daudz stilu izmantoju, noformējot 
datorsalikumu, pat īsti nezinu, ko 
atbildēt, un sāku runāt par šriftu 
izvēli. Izrādās: ja es būtu skolnie-
ce, tad saņemtu sliktu vērtējumu. 
„Lielākā daļa cilvēku zina ļoti 
maz, bet mūsu mērķis – lai bērns 
no mazām dienām ekonomē sa-
vus resursus un izjūt efektivitāti, 
ka spēj izdarīt labāk, ērtāk, ātrāk. 
Kāda jēga, ja visu laiku tikai glās-
ta savu tālruni? Mēs mācām spēju 
patstāvīgi apgūt jauno un node-
rīgo,” turpina skolotāja, kas šā 
priekšmeta metodiku ir apguvusi 
jau studiju laikā augstskolā.

Māteru Jura Kazdangas pa-
matskolas informātikas skolotāja 
Ilona Bloka atklāj, ka ir studē-
jusi matemātiku un informātiku 
tikai vēlāk – kā otru specialitāti, 
bet esot kolēģi matemātiķi, kas ar 
tehnoloģijām joprojām ir uz jūs, 
tā ka tas lielā mērā ir atkarīgs no 
cilvēka attieksmes, ne tik daudz 
domāšanas veida.

D. Tomsone ir pārliecināta, ka 
skolotāja galvā ir jābūt sava mā-
cību priekšmeta satura sistēmai, 

lai sistemātiskumu pārnestu uz 
skolēnu. Ievērojot skolēna vecu-
mu, ir iespēja būvēt šo izpratni 
pa klucīšiem kopš mazotnes.

Kad jautāju, vai starp skolotā-
jiem ir arī eksperti, kas piedalās 
jaunā mācību satura radīšanā, un 
vai datorikas priekšmets valstī ir 
plānots kā pašsaprotama nepiecie-
šamība, sarunas dalībnieču sejas 
manāmi kļūst nopietnas. I. Bloka at-
zīst – viņai esot radies priekšstats, 
ka ir cilvēki, kas uzskata, ka prog-
rammvadāmo ierīču prasmīga 
izmantošana nav svarīga: „Viņi 
mēģina iegalvot, ka to var iemācīt 
tā – starp citu, mācot kaut ko citu. 
Manuprāt, tehnoloģijas jau sen ir 
kļuvušas par neatņemamu ikdie-
nas sastāvdaļu, bet, lai tās prasmīgi 
un efektīvi mācētu izmantot, dato-
rikas priekšmets skolēniem ir ļoti 
svarīgs.”

D.  Tomsone piebilst, ka bērns 
vienlaikus nespēj uztvert vairākas 
lietas, piemēram, mācīties latviešu 
valodu un noformēt prezentāci-
ju. „Katrā valstī ir savi risinājumi. 
Jautājums – vai būsim tik gudri un 
nekāpsim uz grābekļa, par ko citi 
jau sen ir sapratuši, ka tas ir grā-
beklis…” uzsver skolotāja.

Madonas 1.  vidusskolas direk-
tora p.  i. un informātikas skolotā-
ja Inese Strode esot ievērojusi, ka 
skolēniem, kas uz 10.  klasi atnāk 
no skolām, kurās informātikas mā-
cīšana ir beigusies 7. klasē, zināša-
nu līmenis ir atšķirīgs, prognozētā 
integrācija 8.  un 9.  klasē nav rea-
lizējusies. „Var izprast, kādas lietas 
skolēnus ir interesējušas, piemē-
ram, vizuāla datu noformēšana, 
bet neko daudz vairāk viņi nezina. 
Protams, ir svarīgi, kāds ir bijis sko-
lotājs. Uzskatu, ka arī sākumskolā 
datorika ir jāmāca speciālistam. 
Starp 12 mūsu skolas sākumskolas 
skolotājiem tikai viena ar prieku 
un dzirkstelīti acīs atsaucās mācīt 
datoriku, pamazām līdzi pavelkas 
arī citas. Ir jābūt vismaz vienam ar 
stabilām pamatzināšanām  – ku-
ram var jautāt padomu, jo skolotā-
jam ir jāzina, kā bērniem piedāvāt 
dažādus situācijas risinājumus,” 
saka I. Strode.

D. Tomsone datoriku salīdzina 
ar tamborēšanu – ir nepieciešami 
sistemātiski vingrinājumi, vajag 
nostiprināt, lai tas, ko darām, 
pārtop par iemaņu, nepietiek 
ar kāda viena rīka lietošanu un 
tad… aizmiršanu. Aktīvās pau-
zes bērniem kļūst par ieradumu 
sekot savai veselībai, un skolotāja 
ir pārliecināta, ka ar gadiem par 
ieradumu kļūs aktīvi izkustēties 
ik pēc 15–20 minūtēm. Tieši tā-
pat tas attiecas uz autortiesību 
ievērošanu, programmatūras ne-
pareizu izmantošanu utt. Bērnam 
kopš mazām dienām ir jāsaprot, 
ko drīkst un ko nedrīkst darīt 
kibertelpā un no kā jāuzmanās. 
Nelīdzēs vienreiz pateikt, ir svarī-
gi par to runāt regulāri. „Runa ir 
par sociālo inženieriju: vai bērns 
saprot algoritmus, to, kas notiek 
sociālajos tīklos, kā nonāk pie 
konkrētas informācijas, vai 16, 

18 gados sapratīs, kas mediju vidē 
viņu vada, ka katrai datorspēlei ir 
izstrādāts zināms skaits scenāri-
ju, jo rīks darbojas zināmu cilvē-
ku interesēs, utt. Tad ir jautājums, 
vai vēlamies, lai nākotnē ir nezi-
noši bērni, kas ir tikai primitīvi 
lietotāji un nedomā līdzi tam, ko 
dara,” skolotāja uzsver.

Bērnos notiek 
pozitīvas izmaiņas
Atbildot uz jautājumu, vai un 

kā skolotājas izjūt bērnu iesaistī-
šanos un vai ir mainījusies lietu 
izpratne skolās, kur datoriku jau 
aprobē, I.  Bloka stāsta  – sākot 
strādāt ar 4.  klases skolēniem, 
viņu vidū nav bijis izcili spējīgu 
bērnu, daži pat ar mācīšanās grū-
tībām, bet 5. klasē jau esot jūta-
mas izmaiņas. „Viņi vairāk domā, 
loģiskāk analizē, ir kļuvuši dro-
šāki. Manuprāt, tieši datorikas 
apguve ir ļāvusi viņiem vairāk at-
tīstīties, salīdzinot ar gadu jaunā-
kiem un gadu vecākiem bērniem. 
Sākumā ar algoritmu izpratni 
gāja grūti, bet šogad, kad nonā-
cām līdz programmēšanas tē-
mām, ar prieku vēroju, cik veikli 
viņi atrisina problēmas, vien da-
žiem ir vairāk jāpalīdz. Kopumā 
ir 11  bērnu, grūtāk, ja klasē ir 
vairāk skolēnu, piemēram, ja ir 
15  skolēnu, tad esmu noskrēju-
sies slapju muguru,” saka I.  Blo-
ka. Tā kā skolotāja māca arī ma-
temātiku, progresu izjūtot arī šajā 
mācību priekšmetā, jo neviens 
vairs neapgalvo (kā citās klasēs), 
ka neko nesaprot, piemēram, sa-
ņemot teksta uzdevumus.

Tam, ka bērni kļūst atbildīgā-
ki, atvērtāki, zinošāki, piekrīt arī 
citi skolotāji. „Bērniem uztrenējas 
spēja, kā meklēt risinājumu, asi-
nās prāts,” ir ievērojusi I. Strode.

D.  Tomsone ar bažām secina, 
ka skolēni, kas programmēšanu 
sāk apgūt tikai 11.  klasē, intere-
si jau ir pazaudējuši, jo daudz ko 
nesaprot, salīdzinot ar tiem, kas 
datoriku sākuši apgūt 7. klasē un, 
nonākot 9.  klasē, matemātikas 
uzdevumus pilda ar prieku. „Nav 
runas par to, ka, skolu beidzot, visi 
būs programmētāji, bet noteikti 
būs apjautuši, ko var darīt tādās 
profesijās kā analītiķis, dizainers 
utt., jo saprot kopsakarības. Mūsu 
acu priekšā notiek skolēnu izaug-
sme, pat neveicot lielus pētīju-
mus,” secina skolotāja.

Arī Ķekavas vidusskolas sko-
lotāja Maiga Pigita piekrīt, ka 
sākumskolas bērniem datorika 
ļoti patīk, acis mirdz – viņi spēlē 
loģikas spēles, par drošības pasā-
kumiem atgādina vecākiem un to 
uztver ļoti nopietni.

Vai skolotājs viens ir cīnītājs? 
I. Strode, būdama gan informāti-
kas skolotāja, gan skolas direktora 
p. i., atzīst, ka pašreizējā situācijā 
ļoti būtisks ir skolas administrāci-
jas atbalsts un ieinteresētība, teh-
niskais nodrošinājums un skolo-
tāji, kas ar šo jomu ir patiesi 
aizrāvušies, jo tad arī skolēni aiz-
raujas un mācās no sirds. 
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Priecīgas Lieldienas!

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji pa-
matskolā „Rīdze” 29.  martā varēja 
vērot uzņēmīgu cilvēku uzsāktu ini-
ciatīvu  – MOT nodarbības. „Mot” 
norvēģu valodā nozīmē ‘drosme’. 
Norvēģijā pirms 20 gadiem runāt ar 
jauniešiem par drosmi esot sākuši 
olimpieši. Ātrslidotājs Atle Vorviks 
(Atle Vårvik) secinājis, ka jaunie-
šiem varam palīdzēt, ja stiprinām 
viņos ticību saviem spēkiem un 
mērķtiecību un patiesi ticam laba-
jam cilvēkos. Olimpiešu motivācija 
bijusi nepalikt vienaldzīgam, veidot 
atvērtāku un drošāku sabiedrību. 
Mācību programma „MOT. Izvēlies 
drosmi!” Norvēģijā joprojām bagā-
tina skolu mācību programmu, jo 
ir gūta pārliecība, ka tāda īpašība kā 
drosme ir svarīgs priekšnoteikums, lai 
mēs spētu realizēt savu iekšējo vērtību 
sistēmu konkrētā rīcībā.

Kopš 2016. gada 1. septembra Lat-
vijā to apgūst ap 450 7. klases skolēnu 
piecās Latvijas skolās  – Rīgas Tei-
kas vidusskolā, pamatskolā „Rīdze”, 
Ogres Valsts ģimnāzijā, Rīgas Centra 
humanitārajā vidusskolā un Rīgas 
Angļu ģimnāzijā. 11  treneru vidū ir 
gan profesionāli skolotāji, gan brīv-
prātīgie citu profesiju pārstāvji. MOT 
idejas ir guvušas atbalstu arī vairāku 
uzņēmīgu, Latvijā pazīstamu cilvēku 
vidū. Viņi ar savas dzīves un pieredzes 
stāstu vēlas iedvesmot jauniešus, pie-
mēram, aktīvi MOT vēstneši ir Toms 
Alsbergs, Agnese Pastare, Vestards 
Šimkus, Renārs Zeltiņš, Gacho, Kārlis 
Bardelis u. c.

Tiek plānots, ka nākamajā mācību 
gadā jau pavisam 14  Latvijas skolu, 
pārsvarā ārpus Rīgas, skolēniem būs 
iespēja sākt MOT nodarbības.

Drosme ir jātrenē
Lai veidotos veiksmīga personība, 

kas dzīvo apzinātu un laimīgu dzī-
vi, drosme ir jātrenē – ir pārliecināta 
biedrības „MOT Latvija” vadītāja Ilze 
Paidere-Staķe, uzsverot: „Ļaujoties 
bailēm, tās tikai pieaug, tāpēc ir ār-
kārtīgi svarīgi, lai jaunieši tās izprot 
un, pieņemot apzinātus un atbildīgus 
lēmumus, pārvar. Latvijai ir vajadzīgi 
drosmīgi cilvēki, kas nebaidās dzīvot 
un rūpēties par apkārtējiem.”

Pēc portālā „draugiem.lv” veiktās 
aptaujas, kurā šāgada martā piedalī-
jās 500 jauniešu 16–18 gadu vecumā, 
MOT kustības pārstāvji secināja  – 
81 % Latvijas jauniešu atzīst, ka viņu 
drosmei ir šķēršļi: bailes no neizdoša-
nās vai zaudējuma, spiediens no citu 
cilvēku puses, pārliecības par savu 
izvēli trūkums, bailes nokļūt nepatī-
kamā situācijā.

„„MOT. Izvēlies drosmi!” ir in-
teraktīva, atraktīva un iedvesmojo-
ša 7.–9.  klases skolēnu motivācijas 
programma, kas 12 nodarbību ciklā 
trīs mācību gadu garumā jauniešos 
stiprina drosmi dzīvot jeb atļaušanos 
sapņot lielus sapņus un mērķtiecīgi 
strādāt to piepildīšanai, kā arī dros-

mi rūpēties par līdzcilvēkiem. Tā kā 
programma darbojas jau 20  gadus, 
tajā ir domāts par katru vārdu, kuru 
izsakām. Mēs neaģitējam, piemēram, 
pateikt nē alkoholam, cigaretēm, nar-
kotikām vai datorspēlēm, bet mācām 
drosmi pateikt jā kaut kam lielākam 
un svarīgākam. Vislielākais gandarī-
jums  – kad uz mani lūkojas vairāki 
acu pāri, kuru izteiksme liecina, ka 
beidzot ir kāds, kas izprot, kā viņi 
jūtas,” stāsta uzņēmējs un treneris 
Mārtiņš Staķis un piebilst, ka strādā 
ar 13–15 gadus veciem jauniešiem, jo 
šajā vecumā visbiežāk tiek pieļautas 
kļūdas, kuras nākotnē var dārgi mak-
sāt. Tiek strādāts preventīvi, nevis ar 
sekām. Sarunas notiek arī ar skolo-
tājiem un vecākiem, kuri uzsākto 
atbalsta.

Pamatskolas „Rīdze” direktorei 
Antrai Žukovskai vaicāju, kas mu-
dināja būt atsaucīgai, mainīt stundu 
plānu, lai dotu iespēju skolēniem 
iesaistīties šajā programmā. Vai tas 
nozīmē, ka citādi skolas ikdienā to ir 
grūti realizēt?

„Esam atvērti dažādiem projek-
tiem. Reizēm skolotājos, kurus skolē-
ni redz katru dienu, tā neieklausās kā 
cilvēkos no malas. Secinām, ka viņi 
MOT treneriem atveras un uzticas 
vairāk nekā dažkārt klases audzinātā-
jiem. Tāpēc atbalstu, ja jauniešus kāds 
var pamudināt uz kaut ko labu, sniegt 
atkal citādu un jaunu skatījumu, pie-
mēram, uz savstarpējām attiecībām. 
Kopš skolā ir MOT, internetā vairs 
neparādās skolasbiedriem rakstītas 
aizskarošas frāzes, kas bieži atstāj 
traumatiskas sekas,” atzīst direktore.

Atbildot uz jautājumu, vai līdzīgas 
situācijas nerisina skolas sociālais pe-
dagogs un izglītības psihologs, A. Žu-
kovska saka: „Arī viņi strādā, bet 
MOT komandas rīcībā ir atšķirīgi un 
ietekmīgāki rīki – dažādas aktivitātes, 
spēles utt.”

Lai palīdzētu citam, 
jāiepazīst sevi
Sarodas 7.c klases skolēni un sa-

sēžas aplī. Iepriekšējā tikšanās reizē 
esot mēģinājuši atklāt 10  aspektus, 
kas var palīdzēt justies iekšēji stip-
riem. M. Staķis stāsta, ka šī nodarbī-
ba būs par to, kā palīdzēt citiem, bet 
ir nosacījums – vispirms ir jāiepazīst 
sevi. Tiek izdalītas anketas, kurās 
10 minūšu laikā ir jāuzraksta atbildes 
uz vairākiem jautājumiem: kādas ir 
tavas intereses, kas tevi dara laimī-
gu, kam vēlētos līdzināties un kāpēc, 
kāda ir tava sapņu profesija utt.

Nodarbībai seko arī skolas soci-
ālā pedagoģe Agrita Ronesala. Vai-
cāta, kā viņa uztver MOT klātbūtni 
skolā, Agrita atzīst: „Es vairāk esmu 
ugunsdzēsējs, kas dzēš sekas un no-
drošina plānveida pasākumus. MOT 
treneri ir labi palīgi, jo viņu vadītās 
nodarbības ir citādi organizētas, ilgst 
trīs gadus un uzrunā jauniešus, lai 
viņi pamazām apgūtu jaunas pras-
mes, mainītu ieradumus. Mani 
skolā pazīst, zina, kur atrast, ja ir 

vajadzīgs atbalsts, taču šīs prog-
rammas treneri un vēstneši ir sve-
šinieki, kurus uzklausa un ievēro 
vairāk, piemēram, Mārtiņš ar savu 
atraktivitāti un personības pievil-
cību īpaši prot uzrunāt puišus, arī 
pārējie ir ļoti mūsdienīgi un šajā 
jomā zinoši cilvēki.”

Turpinājumā treneris atgādina  – 
lai kādam palīdzētu, kaut kas par 
cilvēku ir jāzina, tādēļ lūdz katru 
skolēnu nolasīt dažas savas atziņas. 
Skolēni ir ļoti atšķirīgi, piemēram, 
divi puiši ir īpaši aktīvi, neklausās 
citu teiktajā, bravūrīgi, bet vienlaikus 
baidās sevi atklāt – no galvas neno-
ņem apģērba kapuci, atsakās lasīt. 
Klusākie visus vēro, bet, kad nolasa 
uzrakstīto, atklājas, ka viņiem ir pla-
šas intereses – arhitektūra, mūzika… 
Kāds ir runātīgs un ļoti labi prot pa-
matot savas domas. Arī meitenes ir 
tikpat atšķirīgas, bet nosvērtākas.

Kad jaunieši viens par otru ir kaut 
ko uzzinājuši, visi tiek aicināti spēlēt 
spēli ar īpašām kārtīm. Katrs izvelk 
kārti, nezinot, kādu, pieliek to pie 
pieres, un citi redz, vai ir izvilkts 2, 3, 
7, 8, karalis vai dūzis. Noteikums – ar 
tiem, kam ir mazie skaitļi, nerunā un 
nesveicinās, ar 7. un 8. jau sveicinās, 
viņus ievēro, bet karaļiem un dūžiem 
tiek veltīta liela uzmanība  – smaidi 
un rokasspiedieni.

„Spēle labāk palīdz izprast, kā 

jūtas atstumtie. Noderīgi, ja 2  vai  3 
izvilktu klases līderi un nonāktu mai-
nītās lomās, tas noteikti liktu viņiem 
aizdomāties. Pēc tam veiksim anonī-
mu aptauju, lai noskaidrotu, kā viņi 
patiesībā jūtas klasē, piemēram, ja 
sākotnēji atstumto būs daudz vairāk, 
bet 9. klasē – vairs tikai daži vai pat 
neviena, tad savu misiju būsim pavei-
kuši un programmu izpildījuši. Viens 
no mūsu svarīgākajiem mērķiem ir 
samazināt savstarpēju apcelšanu, ie-
mācīt būt atbalstošiem, saprast, cik 
otrs cilvēks var būt trausls un neaiz-
sargāts,” laikrakstam skaidro Mārtiņš. 
Šim nolūkam palīdz arī citas spēles.

Īpaši drosmīgi ir visi, kas ir apgu-
vuši prasmi pārvarēt bailes (negatīvas 
domas) un ir guvuši pārliecību par 
savu spēju ietekmēt apkārtējo. Arī 
psihologi ir secinājuši, ka drosmi var 
mācīt apzināti.

Nepiedzima drosmīgs 
un spējīgs klavierspēlē
Ar skolēniem savā pieredzē dalījās 

pianists Vestards Šimkus, stāstot, 
cik esot bijis nepārliecināts par sevi 
un kas palīdzējis kļūt par atzītu pro-
fesionāli, kurš nevainojami pārvalda 
klavieru taustiņus.

Kas ir mudinājis kļūt par drosmes 
vēstnesi? Vestards atklāj, ka ideja 
esot šķitusi ļoti atbalstāma un trūcis 
argumentu, kādēļ to nedarīt, jo pats 
uz savas ādas izjūt, cik nepieciešama 
ir drosme, lai uzstātos uz skatuves, 
lai izvirzītu lielus mērķus un uz tiem 
tiektos. Kas palīdzēja iemantot dros-
mi? V.  Šimkus atzīst, ka drosmīgi 
cilvēki: pirmkārt, vecāki, kas iedves-
mojuši ar savu piemēru gan atmodas 
laikā, gan kā mūziķi; otrkārt, Emīla 
Dārziņa Mūzikas vidusskolas kla-
vierspēles skolotāja Ruta Švinka, kas 
apņēmās pierādīt, ka „arī tāds zēns 
kā es ir spējīgs spēlēt klavieres, lai 
gan pēc pirmajām neveiksmīgajām 
uzstāšanās reizēm atsevišķi skolotāji 
bija nolēmuši, ka no manis mūziķis 
varētu arī nesanākt. Tas iedvesmoja 
fokusēties uz 88 klavieru taustiņiem 
un kļuva par sava veida apsēstību iz-
darīt pēc iespējas labāk. 10 gadu ve-
cumā izjutu sevī drosmi un pārliecī-
bu, ka kaut ko darīt viduvēji ir sliktāk 
nekā nedarīt to vispār”.

Vestards atceras arī to, ka skolā 

vienaudžu vidū neesot bijis īpaši iere-
dzēts un nekad neesot centies domi-
nēt. Viņaprāt, izrauties no lūzera ka-
tegorijas un sevi realizēt pēc iespējas 
veiksmīgāk nav viegls uzdevums.

Mūziķis atklāj, ka vispārizglītojo-
šajos priekšmetos viņam ir bijušas vā-
jas sekmes un viņš arī neesot centies 
iedziļināties skolotāju stāstītajā, taču 
tagad, ar laika distanci, mudina sko-
lēnus rīkoties citādi: „Skolotāji ir tie, 
kas var bagātināt jūsu domu pasauli, 
lai vēlāk jums pašiem ar sevi nebūtu 
garlaicīgi, lai jūs saziņā ar citiem būtu 
interesanti sarunu biedri. Dažbrīd 
garlaicība piezogas nemanāmi, taču tā 
cilvēku var padarīt gaužām nelaimīgu. 
Patērētāju sabiedrībai nelaimīgi cilvē-
ki ir vajadzīgi tikpat ļoti, cik slimnieki 
aptiekām. Laimīgs cilvēks nesteidzas 
pirkt daudz lietu, lai kļūtu vēl laimī-
gāks.” V. Šimkus skaidro, ka ar katru 
paaudzi tiek izdomāti arvien jauni un 
efektīvi veidi, kā jauniešus pēc iespē-
jas agrāk iesaistīt neierobežotā patērē-
šanas shēmā, piemēram, vecāki pērk 
arvien jaunus un dārgākus mobilos 
tālruņus, lai viņu bērni varētu līdzinā-
ties vienaudžiem un tādā veidā justies 
piederīgi un pieņemti.

„Ir vajadzīga ļoti liela drosme, 
lai no šā garlaicīgā vājprāta izstātos. 
Vismaz brīvo laiku veltiet kaut kam, 
kas var bagātināt jūsu dvēseles un 
domu pasauli! No vieglākām izklai-
dēm atteikties un izstāties ir ļoti grūti, 
jo nākas darīt ne tā, kā dara visi citi. 
Ja sāksiet nopietni interesēties par 
mākslu, mūziku, kultūru utt., tad, 
protams, varat pazaudēt dažus garlai-
cīgus draugus, taču tas piešķirs jums 
pilnīgi citu vērtību jūsu pašu acīs, un 
tas ir ļoti svarīgi. Tikai tā jūs iepazīsiet 
to laimi, ko dod krāšņu domu bagā-
tība jūsu galvā, kad paši sev kļūsiet 
interesanti,” aizrautīgi stāsta pasaulē 
atzītais pianists un komponists. Viņš 
ir pārliecināts – lai spertu tādu soli, ir 
nepieciešama daudz lielāka drosme 
nekā tā, kas nepieciešama viņam, lai 
uzstātos uz skatuves.

I. Paidere-Staķe norāda, ka labprāt 
sadarbotos ar skolām, kuru adminis-
trācija ir atvērta labiem nodomiem 
un jaunām idejām.

Uzzināt vairāk par jauno motivāci-
jas programmu skolu jauniešiem var 
https://mot.lv. 
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         ILZE BRINKMANEIK

 Andris Bērziņš

MOT vēstnesis pianists un kom-
ponists Vestards Šimkus atceras, 
ka skolā vienaudžu vidū nav bijis 
īpaši ieredzēts un nekad nav cen-
ties dominēt. Viņaprāt, izrauties 
no lūzera kategorijas un sevi rea-
lizēt pēc iespējas veiksmīgāk nav 
viegls uzdevums, bet viņam esot 
palīdzējuši citi drosmīgi cilvēki – 
vecāki un klavierspēles skolotāja.

 Andris Bērziņš

Spēle ar dažāda lieluma kārtīm palīdz izprast, kā jūtas atstumtie, 
piemēram, ja 2 vai 3 izvelk klases līderi, viņi nonāk mainītās lomās, 
un tas šiem jauniešiem var likt aizdomāties.
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2016. gada 25. novembrī Bērzgalē apmeklētājiem durvis vēra reorganizētais rakstnieka 
Antona Rupaiņa (1906–1976) muzejs. Patīkamas pārmaiņas ir piedzīvojusi gan ekspozīciju 
zāle, gan pati ekspozīcija, kļūstot mūsdienīgāka un pievilcīgāka. Nelielajā telpā, kas atrodas 
Bērzgales kultūras namā, var iepazīt gan Bērzgales pagasta vēsturi un ievērojamākos 
bērzgaliešus, gan rakstnieka Antona Rupaiņa dzīvi un literāro darbību.

Ekspozīcijā ir izvietoti restaurētie autentiskie sadzīves priekšmeti no Antona Ru-
paiņa dzimtajām mājām Lendžu pagasta Pūriskos: trauku skapis, virtuves skapītis un 
sekreters – rakstāmgalds. Telpā ir pieejams dators, projektors un ekrāns, uz kura var 
eksponēt videomateriālus.

„Rakstnieka Antona Rupaiņa dzīves ceļš no Pūriskiem līdz Minesotai un atgriešanās – 
tas ir daudzu latviešu ceļš, un nav svarīgi, kur viņi iet, bet ir svarīgi, ka viņi atgriežas 
dzimtenē – vai nu paši, vai ar saviem darbiem. Lai veicas jūsu muzejam!” tā apsveikuma 
uzrunā teica Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.

Muzeja jaunā ekspozīcija tika ierīkota 
Valsts kultūrkapitāla fonda finansētajā projektā.

RAKSTNIEKS ANTONS  RUPAINIS ir dzimis 1906.  gada 13.  septembrī Bērzgales (tagad 
Lendžu) pagasta Pūrisku ciemā trūcīgā zemnieku ģimenē. 1928. gadā beidzis Rēzeknes 
Skolotāju institūtu, pēc tam studējis Latvijas Konservatorijā un apmeklējis E. Feldmaņa 
un M. Čehova teātra kursus. Mūžībā A. Rupainis aizgāja 1976. gada 20. aprīlī Viskonsinā, 
urna ar viņa pelniem tika apbedīta Miķeļa kapos Rīgā, bet 1991. gadā pārapbedīta 
Bērzgales kapos.
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18. aprīlī
Liepājas Universitātē Lielajā 

ielā 14 Liepājā plkst. 9.00 notiks 
tālākizglītības mācības „Indivi-
duāla pieeja katram skolēnam 
vispārējās izglītības iestādēs” re-
ģionālajiem pārstāvjiem.

19. aprīlī
Rīgas Dabaszinību skolā Er-

nestīnes ielā 8A Rīgā plkst. 10.00 
notiks pieredzes apmaiņas se-
minārs pašvaldību vides interešu 
izglītības koordinatoriem.

VISC Strūgu ielā 4 Rīgā sāksies 
kursi bērnu nometņu vadītājiem 
bez pieredzes „Bērnu nometņu 
vadīšanas un organizēšanas me-
todika” (72 stundas).

25. aprīlī
Ventspils Augstskolā Inženie-

ru ielā 101a (205. aud.) plkst. 9.00 
notiks tālākizglītības mācības 
„Individuāla pieeja katram sko-
lēnam vispārējās izglītības iestā-
dēs” reģionālajiem pārstāvjiem.

28. aprīlī
Rīgas domes sēžu zālē Rātslau-

kumā  1 plkst.  9.00 (reģistrēšanās 
ar plkst.  8.30) sākies pedagogu 
profesionālās kompetences pil-
nveides programmas  (A) „Tik-
šanās mūzikā. Jaunas pieejas 
speciālās mūzikas izglītībā” no-
darbības – lekcijas par aktuālām 
tēmām speciālās mūzikas izglītībā 
darbā ar bērniem un jauniešiem 
ar īpašām vajadzībām, diskusijas 
un koncerts, kurā piedalīsies pro-
jekta dalībvalstu jauniešu mu-
zikālās apvienības. Programmu 
organizē Pāvula Jurjāna Mūzikas 
skola sadarbībā ar Rīgas domes 
izglītības, kultūras un sporta de-
partamentu un Ziemeļu Ministru 
padomes programmas „NordPlus 
Junior” projektu „Tikšanās mūzi-

kā. Jaunas pieejas speciālās mū-
zikas izglītībā”. Par dalību profe-
sionālās kompetences pilnveides 
programmā dalībnieki saņems 
RIIMC saskaņotus sertifikātus 
8  stundu apjomā. Sīkāka infor-
mācija – www. http://jurjani.lv/.

KONFERENCE

20.–23. aprīlī
Latvijas Universitātē, Rīgas Teh-

niskajā universitātē, Latvijas Kul-
tūras akadēmijā, Latvijas Mākslas 
akadēmijā un Rīgas Stradiņa uni-
versitātē notiks 41. Latvijas izglīto-
jamo zinātniskā konference.

20. aprīlī
Daugavpils latviešu kultūras cen-

trā plkst.  12.00 sāksies III  Latvijas 
skolu jaukto koru salidojuma „Kal-
niem pāri” Latgales koru konkurss.

Kultūras pilī „Ziemeļblāz-
ma” Ziemeļblāzmas ielā  36 Rīgā 

plkst.  14.00 sāksies vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas Rīgas 
konkurss „Latvijas novadu toņi 
un pustoņi” un Rīgas un Pierī-
gas novadu tērpu kolekciju kon-
kursskate „Latvijas novadu toņi 
un pustoņi”.

21. un 22. aprīlī
Valmieras Viestura vidusskolā 

notiks Latvijas bērnu un jauniešu 
teātru festivāls „… un es iešu un 
iešu!”.

22. aprīlī
Bērnu un jauniešu centrā „Al-

tona” Rīgā plkst. 12.00 notiks vo-
kālās mūzikas konkursa „Balsis 
2017” fināla konkurss.

24. aprīlī
Rīgas 6. vidusskolā plkst. 13.00 

notiks III  Latvijas skolu jaukto 
koru salidojuma „Kalniem pāri” 
Rīgas koru konkurss.

25. aprīlī
Mazsalacas novada kultūras 

centrā plkst.  13.30 notiks vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas Vidze-
mes konkurss „Latvijas novadu toņi 
un pustoņi”.

26. aprīlī
Talsu Valsts ģimnāzijā plkst. 11.00 

notiks III Latvijas skolu jaukto koru 

salidojuma „Kalniem pāri” Kurzemes 
koru konkurss.

27. aprīlī
Ludzas novada Nirzas pa-

matskolā plkst.  9.30 notiks Zie-
meļlatgales bērnu un jauniešu 
folkloras kopu sarīkojums.

 AFIŠA 15
„Skolotāja miera, saskaņas un dar-
ba dienasgrāmatu 2017./2018.” var 
pasūtīt un, sākot ar 10. maiju, arī 
saņemt. Dienasgrāmata ir veido-
ta kā krāsojamā mandalu un afir-
māciju grāmata pozitīvākai skolas 
vides uztverei un terapeitiskiem 
ikdienas uzmundrinājumiem un 
iknedēļas vingrinājumiem – Kaspa-
ra Bikšes autordarbs.
Šogad – cietos, laminētos kar-
tona vākos, spirāles iesējumā.

Sīkākas ziņas: 
tālr. 28320454, 27583454

Skolotāju ikgadējās vasaras nometnes:
12., 13., 14. jūnijs – Liepāja
26., 27., 28. jūnijs – Klaipēda
21., 22., 23. augusts – Mežaparks
E-pasts, tālr.: kaspars.bikse@gmail.com, +371 28320454
Kanceleja: +371 27583454, pedagogu.kursi@gmail.com
www.pedagogs.lv

11.30 – 14.30 
Ekumeniskais Krusta ceļš 

16.00 Rīgas Mārtiņa baznīcā 
Emanuele D’Astorga “Stabat Mater” 

17.00 Rīgas Sv. Pētera baznīcā 
Džovanni Batista Pergolezi  “Stabat Mater”  
Bezmaksas ielūgumi Rīgas Sv. Pētera  
baznīcas kasē

19.00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā  
Orķestra “Rīga” Lielās Piektdienas koncerts 
Bezmaksas ielūgumi darbdienās  
no plkst. 12.00 līdz 14.00 Kronvalda bulvārī 8 

16.00 Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā 
Rīgas kamerkora “Ave Sol” koncerts Klusajā 
sestdienā 

18.00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā  
Koncerts “Neapoles asaras”  
Lāsma Meldere-Šestakova (baroka vijole), Ieva 
Ezeriete (soprāns), Aigars Reinis (ērģeles)

10.00 – 19.00 Līvu laukumā un 
Laukumā pie Brīvības pieminekļa  
Jautrās Lieldienu šūpoles  
www.supoties.lv 

12.00 Kultūras centra “Iļģuciems” pagalmā 
Pasākums “Lieldienas Iļģuciemā” 

12.00 – 17.00  
Kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks” 
Pasākums “Iecep sauli pankūkā”    

14.00 Koncertzālē “Ave Sol” 
Rīgas kamerkora “Ave Sol” Lieldienu koncerts 

14.00 Brīvības gatvē 266 
Pasākums “Iešūpoju Lieldieniņu”

14.00 Kultūras un atpūtas centrā “Imanta” 
Koncertuzvedums “Visi gaida Lieldienas” 

14.00 – 16.00 Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” 
Pasākums “Atnāca Lieldiena dejodama” 

16.00 Kultūras centrā “Mazā ģilde” 
Lieldienu koncerts “Pasaule zied” 

20.00 Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā 
Heinrihs Šics “Historia der  
Auferstehung Jesu Christi”

18.00 Rīgas Sv. Pētera baznīcā 
Koncerts “Vakara mūzika Otrajās Lieldienās”  

No 10. aprīļa līdz 17. aprīlim 
Muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”  
Izstāde “Jūgendstila Lieldienas” 
Ieejas maksa 3.00 – 5.00 EUR 

Ja nav norādīts citādi,  
pasākumos ieeja bez maksas  
Papildu informācija: www.kultura.riga.lv

LIELDIENU 
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Ziemeļvidzemes 
internātpamatskolas skolotāja

Ziemeļvidzemes internātpamat-
skolā audzēkņi apgūst divas profesio-
nālās pamatizglītības programmas: 
„Komerczinības”, iegūstot kvalifikā-
ciju „Tirdzniecības zāles darbinieks” 
(programmas kods  – 2234102), un 
„Koka izstrādājumu izgatavošana”, 
iegūstot kvalifikāciju „Galdnieka pa-
līgs” (programmas kods – 2254304).

Lai audzēkņi labāk apgūtu prak-
tisko darbu iemaņas un prasmes, 
skolā notika tradicionālā praktisko 
darbu pēcpusdiena.

Skolotāja Lolita Cīrule-Plūme 
vadīja praktiskos darbus lietišķajos 
aprēķinos, preču izvietošanā, eko-
nomikā, tirgzinības pamatos un 
tirdzniecības iekārtās un inventārā. 
Audzēkņi ar aizrautību un interesi 
šķiroja pārtikas un nepārtikas pre-
ces, svēra graudaugu produktus, 

kārtoja sieru un margarīnu, ievēro-
jot to derīguma termiņus.

Nepārtikas prečzinībā, sanitāri-
jā un higiēnā, lietišķajā valodā un 
profesionālajā saskarsmē praktiskie 
darbi tika veikti skolotājas Ingunas 
Stepiņas vadībā. Audzēkņi rakstīja 
iesniegumu par pieņemšanu darbā, 
saiņoja dāvanas un rakstīja apsvei-
kumu tekstus. Jānis stāstīja, ka esot 
ļoti paticis saiņot dāvanas, bet biju-
šas atvēlētas tikai 20 minūtes.

Galdnieka palīgiem bija jāpaga-
tavo fotorāmītis skolotāja Aivara 
Belasova vadībā. 2. kursa audzēk-
nis Andis ļoti lepojās ar paveikto, 
jo fotorāmīti izgatavoja rūpīgi un 
precīzi.

Pārtikas prečzinībā un dar-
ba aizsardzībā skolotājas Sofijas 
Andriksones vadībā audzēkņiem 
bija jāsagatavo saldēšanai dotie pār-
tikas produkti, jāpagatavo pankūku 
mīkla, jācep pankūkas, jāpazīst aug-
ļi, dārzeņi, saliktās ogas, baudvielas, 
saldinātāji, zivju produkti, gaļas 

produkti un citi. 2. kursa audzēkne 
Karīna ar ļoti lielu rūpību, ievē-
rojot darba higiēnas prasības, sa-
gatavoja lokus saldēšanai. Pankū-
ku cepējiem pietrūka tikai dažu 
minūšu, lai pankūkas izceptu, jo 
visgrūtākais bija pagatavot mīklu, 
kurai bija jāpievieno noteikts dau-
dzums receptē norādīto pārtikas 
produktu (milti, olas, piens u. c.).

8. un 9. klases skolēni bija ēnas, 
kas ar interesi vēroja praktisko 
darbu norisi.

Uzdevumi bija jāveic kvalitatīvi, 
pareizi un ātri – 20 minūtēs. Prak-
tisko darbu pēcpusdienas noslēgu-
mā katrs audzēknis prezentēja pa-
veikto. Audzēkņiem ļoti patika, ka 
bija jāveic dažādi praktiskie darbi, 
kas palīdz apgūt izvēlēto profesiju. 
Viņi ierosināja, lai praktiskos dar-
bus (vismaz 5 minūtes) palīdz veikt 
skolotājs.

Praktisko darbu pēcpusdiena 
sekmēja audzēkņu sagatavošanu 
praktiskajai darba dzīvei. 

Rīgas Valda Avotiņa 
pamatskolas – attīstības 
centra direktores vietniece

Mg. art., skolotāja

Trešo gadu pēc kārtas Rīgas 
Valda Avotiņa pamatskolā – attīs-
tības centrā aprīļa sākumā notika 
Rīgas un Rīgas plānošanas reģio-
na speciālo skolu audzēkņu kon-
kursizstāde „Krāsainās domas”. 
Tika iesniegti 165  darbi, kurus 
bija darinājuši 207  audzēkņi 
52  pedagogu vadībā. Izstādē Rī-
gas un Rīgas plānošanas reģiona 
speciālo skolu audzēkņi rāda 
savu veikumu vizuālajā un vizuā-
li plastiskajā mākslā. Ekspozīcijā 
bija skatāmi darbi, kurus bija da-
rinājuši nedzirdīgi un vājredzīgi 
skolēni, kā arī bērni ar mācību un 
uzvedības traucējumiem.

Šogad skolēni radošo iedves-
mu smēlās dabā. Izstāde „Dārzs 
no aprīļa līdz aprīlim” ir veltī-
jums Latvijas simtgadei, rosinot 

speciālo skolu audzēkņus apzinā-
ties Latvijas dārzu vērtību.

Bērnu veikums priecēja ska-
tītājus ar lielu krāsainību gan 
vizuālās, gan vizuāli plastiskās 
mākslas darbos. Ļoti daudzos no 
tiem krāšņi iemirdzējās dažādu 
gadalaiku ziedi. Daudzus skolē-
nus ir iedvesmojis koka motīvs – 
koks ir attēlots dažādos gadalaiku 
ietērpos. Iedvesmojoši ir zīmē-
jumi, kuros ir attēlots augšanas 
process no sēklas līdz augam. 
Daži jaunieši ir atveidojuši fan-
tāziju ziedus un sapņu dārzu nā-
kotnē. Vizuāli plastiskajā mākslā 
plaši bija pārstāvēti dažādi dārza 
maketi, kas piesaistīja mazāko 
skatītāju uzmanību.

Ir jāuzteic skolotāju lielais ie-
guldījums un atbalsts katram 
izstādes dalībniekam visā izstā-
des un konkursa darbu tapšanas 
laikā. Pasākums notika ar Rīgas 
domes izglītības un sporta depar-
tamenta atbalstu, un tas deva ie-
spēju skolēnus iepriecināt ar jau-
kām balvām un cienastu. Katras 
skolas skolēni un skolotāji pasā-
kuma laikā iestādīja pupas skais-
tās krāsainās kastītēs, tādējādi iz-

veidojot savu mazo dārziņu.
Izstādi apmeklēja un par 

darbiem priecājās vairāku Rī-
gas un Pierīgas skolu un bēr-

nudārzu audzēkņi.
Ikviens skolēns bija patiesi 

priecīgs par iegūto diplomu vai 
atzinības rakstu. Rīgas un Rīgas 

plānošanas reģiona skolu peda-
gogi ļoti priecājās par iespēju 
savu audzēkņu darbus parādīt 
plašākai sabiedrībai. 
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Priekšplānā redzami vizuāli plastiskās mākslas darbi: Baibas Mendziņas „Jautrais dārznieks” un Kitijas 
Lielkalnes „Raža” (skolotāja – Dace Eisaka), Keitas Nikolas Bērziņas, Jāņa Ilgaviža, Kristiāna Lāžes, Er-
vīna Edgara Preimaņa „Ezīši dārzā” (skolotāja – Valentīna Kopmane).

Pankūku cepējiem pietrūka tikai dažu minūšu, lai pankūkas izceptu, 
jo visgrūtākais bija pagatavot mīklu, kurai bija jāpievieno noteikts 
daudzums receptē norādīto pārtikas produktu.


