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19.  aprīlī Liepājas Raiņa 6. vi-
dusskolā atklāja Baltijas valstīs 
lielāko trīs dimensiju  (3D) prin-
tēšanas klasi, kurā atrodas deviņi 
3D  printeri, divas 3D  modelēša-
nas heptiskās ierīces un divi ske-
neri 3D attēlu iegūšanai, kā arī ir 
nodrošināts 3D  drukas materiāls 

nākamajiem diviem gadiem. Īpa-
ši aprīkotajā skolas telpā skolēni 
turpmāk varēs gūt profesionālas 
iemaņas telpisku objektu modelē-
šanā, kā arī izdrukāt reālus, funk-
cionālus un ikdienā lietojamus 3D 
prototipus un priekšmetus.

„Liepāja arvien pārliecinošāk 
veidojas par Kurzemes reģiona 
izglītības centru ar kvalitatīvu un 

daudzveidīgu piedāvājumu  – no 
pirmsskolas līdz profesionālajai 
un augstākajai izglītībai. Tas ir ne-
pārtraukts process vairāku gadu 
garumā, lai pilnveidotu izglītības 
procesa daudzveidību un kvali-
tāti, respektējot tradīcijas un ie-
viešot modernās IT. Ir jāapgūst 
jaunas prasmes, lai informācija 
pārtaptu par kompetencēm un 

zināšanas vienā nozarē radītu 
izpratni par lietu un parādību 
veselumā. Bijām pirmā pilsēta, 
kas veiksmīgi īstenoja elektro-
nisko skolēnu reģistrāciju, mo-
dernās tehnoloģijas aktīvi tiek 
izmantotas ikdienas mācību pro-
cesā. Šodien speram soli tālāk 
un Liepājas Raiņa 6.  vidusskolā 
atklājam Baltijas valstīs lielāko 

3D  printēšanas klasi. Tā dos 
iespēju skolēniem latviešu va-
lodas, matemātikas un eksakto 
mācību priekšmetu apguvē iz-
mantot modernas tehnoloģijas, 
padarot mācīšanos radošāku un 
interesantāku,” atklāšanā teica 
Liepājas domes priekšsēdētājs 
Uldis Sesks.
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Uzņēmuma „Baltic3d.EU” pārstāvis Didzis Dejus (pirmais no labās) Liepājas novada domes priekšsēdētājam Uldim Seskam un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas skolēniem 
demonstrē iekārtas jaunatvērtajā 3D printeru klasē.
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Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!
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Pēc nedēļas, 4.  maijā, svinēsim Latvijas Republikas 
atjaunošanas 27. gadskārtu. Ar akciju „Apskauj Latviju”, kurā 
apkārt Latvijai stādīs 100 ozolus, un Baltā galdauta svētkiem 
tiks atklāta Latvijas simtgades svinību programma.

Šajā reizē gribu mudināt domāt par simboliem, kurus 
izvēlamies svinībām.

Domājam, gādājam,
Ar ko laukus pušķosim:
Sēsim rudzus, sēsim miežus,
Dēstīsim ozoliņus.
         (Latviešu tautasdziesma)

Latvijas sirmākie ozoli ir pieredzējuši Latvijas Re-
publikas dibināšanu 1918.  gadā un vēl senākus lai-
kus. Ozols ir Latvijas nacionālais simbols. Latvieša 
mājvieta nav iedomājama bez ozola. Lai gan daudzas 
latviešu mājas ir zudušas, ozoli turpina kuplot un ir 
šo māju saimnieku likteņu aculiecinieki. Vēstures 
līkločos daudzi no tiem ir iznīdēti, bet daudzi, patei-
coties dzejniekam Imantam Ziedonim un viņa domu-
biedriem, pagājušā gadsimta otrajā pusē tika paglābti 
no iznīcības. Ozolos savas mājvietas vij svēteļi, dobu-
mos rosās ūpju, pūču un sikspārņu saimes. Ozols ir 
baltu Pērkontēva mājoklis. Arī Pasaules koks  – ass, 
kas saista pagātni, tagadni un nākotni. Gadskārtu 
svētkos ozolam tiek nests ziedojums. Ar ozollapu 
vainagiem Jāņos rotājas vīri, ģimenes godos, dziesmu 
svētkos, valsts svētkos, jaunu māju, tiltu, pieminekļu 
atklāšanā ozolzaru vītne ir grezns rotājums. Arī Lat-
vijas Republikas ģerboni rotā ozola zari. Gatavojoties 
svētkiem un tos svinot, skolēniem ozols var būt inte-
resants izpētes objekts, var sacensties tautasdziesmu 
skandēšanā, tādējādi svētkus padarot arī izglītojošus. 
Paldies Latvijas Republikas Valsts robežsardzei par 
ierosinājumu 4.  maijā stādīt ozolus pa valsts robežu 
un arī citviet Latvijā!

Diemžēl otrdienas vakarā, noskatoties klipu https://
www.youtube.com/watch?v=xED_sSliavo&feature=youtu.
be, kurā Latvijas brīvību tiek aicināts svinēt Baltā gald-
auta svētkos, es samulsu. Pāri visam vēstījumam gar acīm 
plivinājās zilu, baltu, sarkanu karodziņu virtene. Pirmās 
asociācijas  – dažādu paaudžu ļaudis sapulcējušies svin 
Krievijas vai Francijas neatkarības svētkus vai vienkārši 
kāda bērnu ballīte… Klipā nav neviena simbola, kas 
asociētos ar Latvijas valsti. Pagalmu taču tikpat labi varēja 
izrotāt ar sarkanbaltsarkanu karodziņu virtenēm, arī 
galda klājumā varēja izmantot kaut vismazāko Latvijas 
karodziņu, lai izjustu piederību Latvijai. Nezinu, vai nejauši 
vai arī apzināti ir radīts stāsts it kā par Latviju un tomēr 
bezpersoniski. Vārdos – viens, bet darbos kas pilnīgi cits…

Diemžēl dzīvojam steigā, pārsātinātībā – un trūkst 
iespējas un laika, lai apsēstos, padomātu, parunātos 
un izbaudītu, ko, kā un kāpēc darām un svinam.

Lai svētkos pie balti klāta galda izdodas sapulcināt 
cilvēkus, ar kuriem ikdienā tikai sasveicināmies garām-
ejot, lai izdodas saistoši atmiņu stāsti par sevi, bērniem, 
jo tie visi kopā veido stāstu par mūsu kopīgo Latviju! 

Lai ir patiesi un sirsnīgi!

Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru:
operdziedātāju Ingu Kalnu-Kosani (Ingu Kalnu),
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Polisaharīdu la-

boratorijas vadītāju, profesoru, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
(LZA) akadēmiķi Dr. habil. chem. Nikolaju Vederņikovu,

ilggadējo Dailes teātra aktrisi, kultūras un sabiedris-
ko darbinieci Ausmu Ziedoni-Kantāni;

Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru:
Latvijas Nacionālā teātra aktieri Uldi Anži,
rakstnieku, dzejnieku, dramaturgu un žurnālistu Ar-

noldu Auziņu,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) 

Stīgu instrumentu katedras Kontrabasa klases docētāju, 
Latvijas nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi kontraba-
su grupā, Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas kontrabasa 
spēles pedagogu Sergeju Brīnumu,

Jaunā Rīgas teātra aktrisi Baibu Broku,
ilggadējo Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieri 

Jevgeņiju Ivaničevu,
režisoru un Liepājas teātra direktoru Herbertu 

Laukšteinu,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakul-

tātes Mežkopības katedras emeritēto profesoru, LZA ko-
respondētājlocekli Dr. habil. biol. Imantu Liepu,

mākslinieku karikatūristu Ēriku Ošu,
komponistu, JVLMA Muzikoloģijas katedras eme-

ritēto profesoru Dr. habil. art. Georgiju Pelēci (Georgu 
Pelēci),

ilggadējo „Latvijas radio” mūzikas redaktoru, mūzi-
kas arhivāru Oļģertu Šustu;

Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru:
ilggadējo kultūras un izglītības darbinieku, Madonas 

novada koru diriģentu Jāni Bērziņu,
Preiļu 1. pamatskolas sākumskolas skolotāju, Preiļu 

novada kultūras centra un Preiļu Valsts ģimnāzijas deju 
kopas „Gaida” tautas deju pedagoģi un horeogrāfi Gaidu 
Ivanovu,

komponistu Aleksandru Kublinski,
Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas direktori Valentīnu 

Šidlovsku,
ilggadējo kultūras darbinieci, Alsungas etnogrāfiskā 

ansambļa „Suitu sievas” dalībnieci Antoniju Trumsiņu;

Atzinības krusta III šķiru:
matemātiķi un kvantu fiziķi, Latvijas Universitā-

tes (LU) Datorikas fakultātes profesoru, LZA akadēmiķi 
Dr. sc. comp. Andri Ambaini;

Atzinības krusta IV šķiru:
ilggadējo mākslinieciskās jaunrades centra „Praktis-

kās estētikas skola” direktori Olgu Freimani,
Liepājas muzeja Kurzemes tautastērpu informācijas cen-

tra vadītāju, tautastērpu eksperti Liu Monu Ģibieti,
LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un 

baltistikas nodaļas Latviešu literatūras vēstures un teori-
jas katedras profesori Dr. philol. Ievu Kalniņu,

Latvijas Kultūras akadēmijas Starpkultūru komuni-
kācijas un svešvalodu katedras profesori, kognitīvās stilis-
tikas speciālisti Dr. philol. Anitu Načisčioni,

sabiedriskās organizācijas „Velku biedrība” valdes 
priekšsēdētāju sabiedrisko darbinieku Ivaru Velku un 
valdes locekli sabiedrisko darbinieci Liānu Velku;

Atzinības krusta V šķiru:
Jelgavas novada Kalnciema pagasta krievu jauktā 

kora „Šofar” dibinātāju, māksliniecisko vadītāju un diri-
ģentu Josifu Ciseru,

Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietnieci 
Velgu Krievu,

ilggadējo kultūras darbinieci Dainu Raitumu,
Talsu novada sporta skolas vieglatlētikas treneri 

Mārci Štrobinderu.
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AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBĀ

LAIKRAKSTA „IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA” 
20. APRĪĻA ELEKTRONISKAJĀ 

IZDEVUMĀ „VECĀKIEM”

Eksperiments: cik fiziski aktīvi ir Latvijas 
     skolēni un viņu vecāki

Tētis no alkoholiķu ģimenes
Kurš parūpēsies par mammu un tēti?

LAIKRAKSTA „IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA” 
20. APRĪĻA ELEKTRONISKAJĀ PIELIKUMĀ 

„PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA”

Mazie smiltenieši pēta, mēra, izzina „Pīlādzīša” 
teritorijā augošos kokus
Rokdarbu rotaļnodarbība 3–4 gadus veciem bērniem
Cūkmena detektīvu karte

FOTO: www.prezidents.lv
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2017.  gada 9.  maijā, svinot Ei-
ropas dienu, ikviens Latvijas ie-
dzīvotājs ir aicināts kārtot Eiropas 
eksāmenu. Pagājušajā gadā Eiropas 
eksāmenu kārtoja 12 000 dalībnie-
ku un visaktīvākie bija 7.–9. klases 
skolēni. Iegūtie rezultāti liecina, ka 
pamatskolas skolēnu zināšanas par 
Eiropas Savienību  (ES) ir labākas 
nekā vidusskolēnu un pieaugušo – 
gandrīz ceturtā daļa 5.–9.  klases 
dalībnieku ieguva maksimālo pun-
ktu skaitu un nopelnīja vērtīgas 
balvas. Tāpēc šogad īpaši aicinām 
sarosīties vidusskolēnus un pieau-
gušos un, piedaloties Eiropas ek-
sāmenā, apliecināt savas zināšanas 
un saņemt balvas.

Eksāmenu 9. maijā varēs kār-
tot no plkst.  8.00 līdz 21.00, ie-
ejot mājaslapā www.esmaja.lv un 
izvēloties sev piemēroto vecuma 
grupu: 5.–6.  klase, 7.–9.  klase, 
vidusskola vai pieaugušais. Mā-
jaslapā www.esmaja.lv ir pieeja-
mi materiāli, kas palīdz sagata-

voties Eiropas eksāmenam.
Stāstot par pasākumiem, kas 

šopavasar norit Latvijas skolās, 
Eiropas Komisijas pārstāvniecī-
bas Latvijā vadītāja Inna Štein-
buka uzsver: „Martā atzīmējām 
60  gadus kopš Romas līguma 
parakstīšanas jeb ES stūrakmens 
likšanas un svinam arī daudziem 
labi zināmās izglītības program-
mas „Erasmus” 30.  gadadienu. 
Skolēniem šie skaitļi neviļus var 
radīt iespaidu, ka ES ir kaut kas 
mūžīgs, nesatricināms un pašsa-
protams. Tā nav, un arī nākotnes 
panākumi ir atkarīgi no šodienas 
darba, no mūsu attieksmes, zinā-
šanām un vēlmes veidot Latviju 
un Eiropu labāku. Jautāt, izprast 
un piedalīties  – lūk, mans vēlē-
jums ikvienam!”

Eiropas eksāmena sauklis šo-
gad ir „Esi savas dzīves režisors!”, 
mudinot izzināt apkārt notieko-
šo, piedalīties tajā un ietekmēt to, 
līdzveidojot Latviju, Eiropu un 
pasauli.

Vairāk: www.esmaja.lv, „Face-
book” – Eiropas eksāmens 2017.  

3AKTUĀLI

   IK INFORMĀCIJAIK

FOTO: Eiropas kustība Latvijā

Eiropas vēstneši Lelde Lietaviete (no kreisās), Kaspars Blūms-Blūmanis un Andris Gobiņš tiekas ar skolēniem Latvijas skolās, mudinot kļūt par savas dzīves režisoriem.
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15. starptautiskajā koru festi-
vālā un konkursā „Tallinn 2017”, 
kas norisinās prestižajā koncert-
zālē „Estonia” Tallinā, Grand 
Prix balvu ir izcīnījis Babītes no-
vada jauktais koris „Maska” diri-
ģenta Jāņa Ozola vadībā.

Starptautiskais koru konkurss 
Tallinā notiek kopš 1972.  gada, 
un šogad tajā piedalījās 31  ko-
lektīvs no Igaunijas, Krievijas, 
Ukrainas, Latvijas, Nīderlandes, 
Somijas, Vācijas un Baltkrievijas.

Koris „Maska” konkursā star-
tēja trīs kategorijās, iegūstot aug-
stāko novērtējumu jaukto koru 
un laikmetīgās mūzikas, kā arī 
2. vietu tautas mūzikas kategori-
jā. Šis sasniegums kopumā ļāva 
kvalificēties konkursa finālam, 
kurā Latvijas koris izcīnīja aug-
stāko iespējamo apbalvojumu  – 
Grand Prix.

Tautas mūzikas kategorijā 

4. vietu ieguva vēl viens koris no 
Latvijas  – Vecumnieku novada 
jauniešu koris „Via Stella”, kuru 
vada diriģente Liene Batņa.

Koru sniegumu vērtēja starp-
tautiska žūrija, kuru šogad pār-
stāvēja Tone Bjanca Dāla (Tone 
Bianca Dahl, Norvēģija), Basilio 
Astuless Duke (Basilio Astulez 
Duque, Spānija), Georgs Grīns 
(Georg Grün, Vācija), Heli Jirgen-
sone (Heli Jürgenson, Igaunija), 
Ko Matsushita (Japāna).

Babītes jauktais koris konkursā 
izpildīja gan latviešu, gan ārzemju 
komponistu darbus, to vidū Arvo 
Pērta (Arvo Pärt), Pērta Ūsberga 
(Pärt Uusberg), Maikla Bērklija 
(Michael Berkley), Pertu Hāpane-
na (Perttu Haapanen) un Fēliksa 
Mendelszona Bartoldi (Felix Men-
delssohn Bartholdi) opusus. No 
pašmāju komponistiem koris iz-
pildīja Pētera Vaska, Lauras Jēkab-
sones un Ērika Ešenvalda skaņ-
darbus. 

ATZINĪBA4

FOTO: Adrians Pavārs

Babītes novada jauktais koris „Maska” diriģenta Jāņa Ozola vadībā 15. starptautiskajā koru festivālā 
un konkursā „Tallinn 2017” ieguva Grand Prix balvu.
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Savukārt Liepājas Raiņa 6.  vi-
dusskolas direktors Kārlis Strau-
tiņš atzīst, ka šodien skolēnu di-
gitālās prasmes ir viņu modernā 
rakstītprasme un lasītprasme: „Lai 
izglītība veicinātu inovācijas un iz-
augsmi, skolām ir jābūt aprīkotām 
ar nākotnes tehnoloģijām. Ar šo 
3D  printeru klasi ceram palielināt 
skolēnu interesi par eksaktajiem 
mācību priekšmetiem un rasēša-
nu, jo spēsim piedāvāt mācības, 
kas sākas ar digitālo modelēšanu 
un noslēdzas ar dažādu priekš-
metu digitālu ražošanu. Ceru, ka 
3D  printeru klase sekmēs arī sa-
darbību starp dažādām Liepājas 
izglītības iestādēm, palielinot izglī-
tības kvalitāti Liepājā.”

Direktors stāsta, ka patlaban Lie-
pājas Raiņa 6. vidusskolas pedagogi 
ir sākuši mācības, lai apzinātu tās ie-
spējas, kā katrs no viņiem 3D prin-
teru klasē varētu mācīt savu mācību 
priekšmetu: „Skolotājiem ir bijusi 
viena ievadnodarbība, daži skolo-
tāji ir mācījušies Eiropas skolu sa-
darbības tīkla „eTwinning” kursos. 
3D printeru iespējas sāksim izman-
tosim, sākot ar mājturību un tehno-
loģijām, ko transformēsim uz dizai-
nu un tehnoloģijām, kas ir vieglāk 
izdarāms, bet iecerē ir 3D printerus 
izmantot arī latviešu valodā, ma-
temātikā, fizikā, bioloģijā, jo starp 
tiem ir ļoti cieša sazobe. Ir svarīgi, 
ka līgumā ar SIA  „Baltic3d.EU” ir 
iekļauts arī nodrošinājums ar izej-
vielām, lai skolēni un skolotāji var 
trenēties, neraizējoties, ka pietrūks 
izejvielu vai ka tās ir dārgas, tāpēc 
skola nevarēs iegādāties.

Piemēram, uzdevums fizikā. Ir 

zināms, ka automašīna, braucot ar 
lielākiem riteņiem, pārvietojas ātrāk. 
Skolēniem būs iespēja izdrukāt dažā-
da lieluma un biezuma riteņus; pie-
vienojot vienādu spēku, piemēram, 
izmantojot saspiestā gaisa baloniņu, 
var izmērīt un izprast automašīnas 
kustības ātrumu. Rezultātā skolēns 
pats konstruē savas zināšanas, kas ir 
daudz noturīgākas nekā tās, ko vi-
ņam priekšā būtu pateicis skolotājs.”

Direktors skaidro ieguvumus, 
turklāt sola, ka skola nesēdēs kā 
suns uz siena kaudzes, bet kļūs par 
kompetenču centru arī citu skolu 
kolēģiem, piedāvājot apgūt mācību 
programmu darbam ar 3D  prin-
teriem, kā arī veidot sadarbību 
ar Rīgas Tehniskās universitātes 
Liepājas filiāli, Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskolu un 
citām skolām, kuru skolēni, izvei-
dojuši vērtīgas lietas, tās varētu iz-
drukāt jaunajā kabinetā.

Iegādājoties deviņus 3D  prin-
terus, Liepājas Raiņa 6. vidusskola 
ir izpildījusi nosacījumus, lai kļūtu 
par MakerBot Starter Lab. Liepājas 
Raiņa 6. vidusskola ir pirmā vidus-
skola Skandināvijā un Centrālei-
ropas un Austrumeiropas valstīs, 
kura saņems MakerBot Starter Lab 
statusu. MakerBot Eiropas, Tuvo 
Austrumu un Āfrikas reģiona va-
dītājs Valentīns Štorcs (Valentin 
Storz) atklāšanas pasākumā no-
rādīja: „Liepājas Raiņa 6.  vidus-
skola un Liepājas dome daudzām 
Eiropas valstīm ir parādījusi izcilu 
piemēru, ka izglītībai ir jāskrien 
vienā tempā ar tehnoloģiju attīstī-
bu laikā, kad nozīmīgākie pasaules 
ekonomisti norāda – 65 % skolēnu, 
kuri uzsāk mācības, strādās jauna 
veida darbu, kas patlaban vēl ne-
eksistē. Tā sauktās industrijas  4.0 

ieviešanā nav lielu vai mazu valstu, 
bet ir ātras un lēnas valstis. Ir pa-
tiess prieks redzēt, ka Liepāja un 
Latvija ar darbiem pierāda, ka vēlas 
būt ātra valsts un piemērs citām re-
ģiona valstīm.”

Savukārt uzņēmuma „Baltic3d.
EU” pārstāvis Didzis Dejus klāt-
esošajiem sacīja: „Piecu gadu lai-
kā vairumam pasaules izglītības 
iestāžu būs 3D  printeri, bet būs 
skolas, kurām pēc pieciem ga-
diem būs ievērojama pieredze šo 
tehnoloģiju izmantošanā izglītī-
bas procesā. Mēs visi kā vecāki sa-
viem bērniem vēlamies labāko iz-
glītību, tāpēc mēs lūkojamies uz 
skolām, kurās ir progresīva sko-

las vadība, jaunas tehnoloģijas, 
tehnoloģijas atbalstoši skolotāji. 
Šis ir izcils piemērs, kā skola un 
pilsētas vadība redz modernu iz-
glītību. Taču mēs nevaram visu 
prasīt tikai no skolas un skolotā-
jiem, tāpēc mēs, 3D  industrijas 
pārstāvji, uzsākam jaunu projek-
tu, kurā savienosim Baltijas val-
stu izglītības iestādes, kurām ir 
3D printeri, radot kustību, kurā 
skolēni un skolotāji no Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas varēs sa-
zināties un dalīties ar pieredzi 
3D  printera izmantošanā izglī-
tības procesā. Liepājas 6. vidus-
skolu redzam kā vienu no galve-
najiem sadarbības partneriem, 

kas ar savu piemēru ievērojami 
sekmēs Latvijas skolotāju izprat-
ni un prakses iegūšanu, izman-
tojot digitālo modelēšanu un 
3D printerus mācību procesā.”

Lai izveidotu Baltijā lielāko 
3D printēšanas klasi, ar SIA „Bal-
tic3d.EU” ir noslēgts līgums par 
37  145  eiro. Tajā bija paredzēts 
iegādāties mācību klases aprīko-
jumu  – 3D  printēšanas, 3D  ske-
nēšanas un 3D  modelēšanas ap-
rīkojuma komplektu un mācību 
materiālus.

Uzņēmums „Baltic3d.EU” at-
rodas Rīgā un Grobiņā un ir Balti-
jā lielākais 3D printēšanas tehno-
loģiju centrs. 

 Turpinājums  no 1. lpp.

FOTO: no Liepājas Raiņa 6. vidusskolas arhīva

Skolotāja Lāsma Gustovska kopā ar 8.c klases skolēniem strādā Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 3D prin-
tēšanas klasē.
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Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Pavasaris šogad nāk piesardzī-
gi, it kā dodams vairāk laika, lai 
paveiktu iesāktos darbus, sakoptu 
domas, mājas un apkaimes, būtu 
gatavi plaukšanas, ziedēšanas un 
augšanas trakumam  – dabā un 
pašiem sevī. Kad rīti ir gaiši un va-
kari gaiši un tā vien liekas, ka die-
na ir garāka, laiks ir īsti piemērots, 
lai izzinātu pasauli ārpus skolas 
sienām  – dodoties mācību gājie-
nos un braucienos. Tie var kalpot 
gan kā iespēja apkopot un rezu-
mēt mācību gadā paveikto, esot 
sava veida pārbaudes darbs, un ie-

zīmēt jaunus ceļus un vīzijas, gan 
iemesls sarunām par mūžseniem 
un allaž aktuāliem jautājumiem – 
cilvēku emocijām, savstarpējām 
attiecībām, izvēlēm, labo, ļauno 
un visu, kas pa vidu.

Domājot par to, kā vislabāk 
pielocīt „Latvijas skolas somu”, 
iepriekšējās nedēļās daudz runā-
ju gan ar pedagogiem, gan Latvi-
jas vēstures kopējiem un kultūras 
piedāvājuma veidotājiem. Labā 
ziņa ir tā, ka abās pusēs ir liela 
interese par jaunajām iespējām, 
kas pilnā apjomā pavērsies, sākot 
ar 2018. gada rudeni. Ziņa tālākai 
domāšanai un darbam ir tā, ka 
pavisam nopietni ir jāpārskata, 
kā veidot piedāvājumu, kā par to 
stāstīt, kā sadarboties un plānot 
norises, lai gan finanšu līdzekļi, 
gan mūsu visvērtīgākais resurss 
laiks tiktu izmantoti pēc iespējas 
jēgpilni, iedarbinot visas maņas 
un sniedzot savu daļu ieguvuma 
gan prātam, gan emocijām. Un 
šos darbus ne vien var, bet vajag 
sākt jau tagad.

Tā tas arī ir  – viss sākas vēl 
pirms sākuma. Runājām par to, 
cik svarīgi ir sagatavoties ikvie-
nam notikumam, lai skolēnus 
nevis saliktu autobusā un vestu 
uz kaut kurieni, bet KOPĀ AR 
VIŅIEM dotos uz vietām un 

notikumiem, par ko ir radīta 
intriga vai kaut kas jau zināms. 
Brīnišķīga iespēja noskaņoties 
(nevis satrakoties, kā nesen tei-
ca kāds no skolēniem) ir ceļā 
pavadāmais laiks  – pievēršot 
uzmanību aiz loga redzamajam, 
iekustinot domāšanu par priek-
šā stāvošajām vietām un nori-
sēm, noķerot radušos izjūtu vai 
interesanto faktu pēc katra no 
brauciena posmiem. Lietderīgi 
izmantojot telefonu. Aizpildot 
kādu pašu veidotu anketu „Zini 
vai mini”. Izdomājot kādu auto-
busa spēli, kas ir gan saturiski 
piepildīta, gan jautra.

Tik svarīgi ir mācīt un mudi-
nāt skolēnus būt intelektuāli un 
garīgi aktīviem, izmantot dažā-
dās dzīves situācijās dabas dotās 
iespējas veidot pieredzes nospie-
dumus savā prātā un sirdī, lai 
vēlāk tos izmantotu tālākajā or-
ganizētās mācīšanās procesā. Tik 
svarīgi pedagogiem pašiem būt 
vērīgiem un ieinteresētiem. Bez 
ātriem spriedumiem, bez dis-
tancētas šis-ir-tikai-mans-darba-
pienākums attieksmes. Skolēni 
mūs visu laiku vēro, un ne skolo-
tāja teikti vārdi, bet attieksme ir 
tā, kas notiekošo padara nozīmī-
gu vai ieliek ak-nu-kam-tas-va-
jadzīgs-garlaicīgi plauktiņā. Ja 
garlaicīgi ir vienai pusei, kāpēc lai 
otrai būtu citādi? Skolotājs taču ir 
paraugs un piemērs, vai ne?

Otrs lielais jautājums ir par 
to, kas ir jāliek vēstījuma centrā. 
Kuri ir tie vārti, pa kuriem vis-
labāk nokļūt līdz ieinteresētībai, 
uzmanībai, notiekošā personī-
gam nozīmīgumam. Liekas taču 
tik pašsaprotami, ka ir jāmāca par 
Raini, par Oskaru Kalpaku, par 
Jani Rozentālu, par visiem nozī-
mīgajiem ļaudīm, kuri patiesi ir 
paveikuši daudz paliekoša, par 
ko mums ir vērts zināt, ko mums 
ir iespēja izbaudīt, kas mums pa-

līdz iet tālāk. Re nu, līdzko sākam 
domāt, kāpēc tad par viņiem ir 
vērts zināt (nevis vienkārši tāpēc, 
ka jāmācās), viss kļūst skaidrāks 
un tuvāks. Tātad, iespējams, ir 
jāsāk ar to, kas un kā ir bijis, ko 
tas ir nozīmējis cilvēkiem toreiz 
un ko nozīmē tagad, kā tas saistās 
ar citu pieredzi, citiem notiku-
miem. Un tad beidzot sāk plūst 
jautājumu urdziņa, un, ja ir jau-
tājumi, tad kaut kas aizķersies. 
Lielisks piemērs tam bija pagā-
jušajā nedēļā, kad četru Rīgas 
skolu jaunieši viesojās Daugav-
pilī un visa cita starpā skatījās 
arī Blaumaņa lugas „Purva bri-
dējs  (-i)” iestudējumu Daugav-
pils teātrī. Izrādes veidotāji saka: 
„Cilvēka sirds, nenoticējusi pati 
sev, var kļūt par šaubu un vien-
tulības purvu, bet tā var arī kļūt 
par svētāko vietu, kas cilvēkam 
dota, – par Mīlestību.”

Vai skolu plānos šīs izrādes ap-
meklējums ir sadaļā par Blauma-
ni vai dzīvi, apvienojot dažādās 
mācību stundās darāmo? Tas ir 
stāsts par tādiem pašiem puišiem 
un meitenēm kā zālē sēdošie. Par 
viņu attiecībām ar ģimenēm un 
draugiem, kas, labu vēlot, sakai-
tina vai pamudina uz pārgalvību. 
Par nelabvēļiem un vienaldzīga-
jiem, kuri, piespēlēdami cilvē-
ciskām vājībām, gandrīz vai ne-
manāmi uzved uz slidenas takas 
vai nogrūž no klints. Par visiem 
tiem, kuri ir tepat – apkārt, īstajā 
un virtuālajā dzīvē – šajā tik grū-
tajā augšanas laikā. Izrādās – tā 
ir bijis arī agrāk. Iespējams, šāda 
izrāde palīdz padomāt pašam 
par savu dzīvi un attiecībām. 
Jaunieši to izjuta.

Tad pamazītēm nonākam arī 
līdz Blaumanim, Šekspīram, Rai-
nim, nonākam līdz mūsdienu 
autoriem, režisoriem, komponis-
tiem un visiem citiem, kuri runā 
ar mākslinieciskās izteiksmes lī-
dzekļiem. Nonāksim līdz tam, KĀ 

var atklāt to, kas, jo īpaši pavasarī, 
kad gaisā virmo ilgas un pumpuru 
plaukšanas trakums, nedod mieru 
un ir grūti vārdos nosaucams. Bet 
sāksim ar cilvēkiem un kontek-
stiem. Tad ir lielākas cerības, ka 
satikšanās notiks.

No praktiskās puses – atcerie-
ties, ka ir iespējams noorganizēt 
izrādes apmeklējumu arī dienas 
laikā, arī papildus repertuārā ie-
kļautajam. To nevarēs vienmēr 
un uzreiz, bet tāpēc jau ir plā-
nošana. Īpaša bija arī pēcizrādes 
saruna ar aktieriem, un arī tas 
ir iespējams. Par visu šo notiku-
mu milzu paldies atsaucīgajiem 
Daugavpils teātra ļaudīm, jo īpaši 
aktrisei Kristīnei Veinšteinai un 
režisoram Jurim Jonelim!

Tik labi tālākajā dienas plāno-
jumā iederējās viesošanās vies-
mīlīgajās Daugavpils skolās – gan 
lai paēstu pusdienas (laika un 
naudas ziņā ekonomisks risi-
nājums), gan lai ieraudzītu, kas 
notiek citās skolās. Ko redzēt tur 
bija daudz. Paldies Daugavpils 9., 
10. un 12. vidusskolai par laipno 
uzņemšanu! Izvērtējuma anketās 
skolēni atzīmēja daudzus atklāju-
mus un idejas, ko gribētu pārvest 
uz savām skolām. Lai to liktu lie-
tā, ir jādarbojas kopā ar skolotā-
jiem un skolas administrāciju  – 
un tas būs vēl viens ieguvums no 
vienas brauciena dienas.

Pēdējie apmeklētāji no Marka 
Rotko mākslas centra iznāca pē-
dējā brīdī pirms slēgšanas, un 
tas nebija tāpēc, ka kāds lika tur 
būt. Tā bija pašu iniciatīva, pašu 
izvēle, un tas rada pašu ieguvu-
mu: kaut vai pārsteigumu par 
Latvijas skaistumu un daudzvei-
dību; izbrīnu, ka pašus un kla-
sesbiedrus interesē gleznas; vēl-
me vēlreiz atgriezties un doties 
nākamajā braucienā. Sevis un 
Latvijas izzināšanai. 
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„Ja garlaicīgi ir vienai pusei, kāpēc lai otrai būtu citādi? Skolotājs 
taču ir paraugs un piemērs, vai ne?” retoriski jautā Aija Tūna.

   AIJA TŪNAIK

-
-

-
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Jau informējām, ka 5.  aprīlī 
notika Latvijas Izglītības vadītāju 
asociācijas (LIVA) konference, 
bet šajā numurā sniedzam ieska-
tu paneļdiskusijā „Pārmaiņas iz-
glītībā – kurp un kā mēs ejam?”.

Reāla problēma – 
skolu tīkls
Pirms došanās prom no dis-

kusijas, tiekoties ar LIVA vadī-
bu un biedriem, uzrunu teica 
izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis, kurš norādīja, 
ka 8,2 % no valsts budžeta izde-
vumiem tiek ieguldīti izglītībā, 
un izteica cerību, ka tautsaim-
niecība augs un budžets ar kat-
ru gadu kļūs lielāks.

„Neviena reforma nav iespē-
jama bez naudas. Katra skolēna 
potenciālā iespēju robeža ir jā-
panāk gan tam, kas ir motivēts, 
gan tam, kas kaut ko mācībās 
iekavējis un nespēj panākt savus 
klasesbiedrus, tādēļ liela loma 
ir klases audzinātājiem, kuri arī 
būtu finansiāli jāmotivē,” apsvēra 
ministrs, analizējot atalgojuma 
modeļa turpmāko attīstību.

K. Šadurskis atgādināja par Ei-
ropas Savienības struktūrfondu 
līdzekļiem izglītībai: 142,5  mil-
joni eiro skolu infrastruktūras 
attīstībai, 32 miljoni eiro talantu 
attīstībai, 19,6 miljoni eiro karje-
ras izvēles atbalstam, 14 miljonu 
eiro izglītības satura reformai.

„Ko līdz celt algu par likmi, ja 
skolotāju vidējā slodze ir 0,7 lik-
mes? Tas nozīmē, ka netiek sa-
sniegta valstī noteiktā minimālā 
alga. Skolu tīkls ir reāla problēma 
Latvijā, ņemot vērā demogrāfijas 
tendences un to, ka Rīga darbojas 
kā spēcīgs sūknis, jo novados ir 
maz labi apmaksātu darba vietu, 
lai tur dzīvotu ģimenes un audzi-
nātu bērnus. Rīgā un Pierīgā ir 
problēma ar pārpildītām skolām, 
un lauku novados  – ar tukšām 
skolām. Viena medaļas puse ir fi-
nansēšanas modelis „nauda seko 
skolēnam” un skolu piepildījums, 
bet otra – skolas ieguldījums ko-
pējā izglītības sistēmā un rezultā-
ti,” teica K. Šadurskis.

Ministrs atklāja jaunradītu 
skaitlisku kritēriju – centralizē-
to eksāmenu (CE) rezultātu in-
dekss. Tiek saskaitīts visu četru 
CE kārtotāju kopējais rezultāts, 
tālāk tas tiek dalīts ar četri, un 
šo rezultātu izdala ar 12. klases 
skolēnu skaitu, kāds tas ir bijis uz 
1. septembri. Secinājumi – rezul-
tāti ir ļoti atšķirīgi, un izkliede 
esot milzīga. „Skolu tīkla nevien-
dabība rada ārkārtīgi lielas prob-
lēmas. Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas starp-
tautiskās skolēnu novērtēšanas 
programmas pētījumi liecina, ka 
piecpadsmitgadīgo jauniešu vidū 
zināšanu līmeņa atšķirība ir par 
vienu mācību gadu. Mums ir vi-
sas iespējas pievilkt astesgalu, kā 
tas jau veiksmīgi ir izdevies igau-
ņiem,” pārliecināti sacīja K.  Ša-
durskis, piebilstot, ka nezina, kā 
atrisināt problēmu  – atbildības 
sadali starp pašvaldībām, valsti 
un finanšu plūsmu.

Diskusija ar daudziem 
nezināmajiem
Daugmales pamatskolas (Ķe-

kavas novads) direktors Andris 
Ceļmalnieks: Skolā mācās 131 sko-
lēns, bet tiek piemērota tāda pati 
piegrieztne kā Ķekavas vidusskolai, 
kurā mācās ap 800 skolēnu, tādēļ 
valsts piešķirtās mērķdotācijas 
pietiek tikai mācību stundu ap-
maksai. Ik pēc trīs gadiem esam 
iesaistīti kaut kādās pārmaiņās. 
Pieteicāmies Eiropas Sociālā fon-
da  (ESF) projekta „Kompeten-
ču pieeja mācību saturā” jaunā 
kompetenču pieejā balstītā satura 
aprobācijā. Pagaidām par galve-
no izaicinājumu uzskatām laika 
plānošanu, lai skolotāji varētu 
iesaistīties mācībās. Medijos iz-
skan informācija – citās valstīs ir 
atzīts, ka kompetences jau ir aiz-
gājis vilciens. Aprobācijas darba 
grupās iesaistītie skolotāji stāsta, 
ka viņiem ir dots apmēram divu 
nedēļu laiks ideju radīšanai, bet 
pēc to izskatīšanas visbiežāk tie-
kot saņemts noraidījums ar no-
rādi radīt atkal kaut ko no jauna, 
tādēļ mums nav īsti skaidrs, ko 
mēs aprobēsim.

Rīgas Teikas vidusskolas direk-
tore Ilona Bergmane: Vadu lielu 
skolu – ir 1153 skolēni, vairāk nekā 
100  skolotāju, vidēji 32–34  sko-
lēni klasē. Skolu vēlamies padarīt 
interesantu, tas jau izdodas ar da-
žādiem projektiem un idejām, to-
mēr nevēlējāmies baidīties no tālā 
nezināmā, bet būt gatavi reālajam 
darbam, kas sāksies pēc pāris ga-
diem, tādēļ arī pieteicāmies jaunā 
satura aprobācijā. Lai gan esam 
iesaistījušies aprobācijas projek-
tā, joprojām traucē neziņa, kas 
notiks ar mācību priekšmetiem, 
kāds būs to skaits, tāpēc skolo-
tāji ir uztraukušies par savu nā-
kotni. Nenoliedzami, pārmaiņas 
ir vajadzīgas, jo jaunā paaudze 
ir citādāka, un skolotāji labprāt 
pilnveidotu savas prasmes, tādēļ 
vēlamies pilnvērtīgāk iesaistīties 

šajā aprobācijas projektā.
Latvijas Universitātes  (LU) Pe-

dagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātes (PPMF) asociētā profe-
sore Linda Daniela: Kompetenču 
pieeja ar vienu kāju jau pie mums 
ir, bet īsti nesaprotam, kur ir otra 
kāja un kur tā staigā, jo līdz mums 
nav nonākusi. Saprotam, ka sko-
lotāju sagatavošanā ir kaut kas 
jāievieš, bet neviens nav par to 
ar mums diskutējis. No teoriju 
viedokļa kompetences skaidro 
dažādi, tādēļ, iespējams, enerģija 
tiek zaudēta zinātnieku strīdos, 
kas tas īsti ir. Manuprāt, ar in-
formāciju būtu jādalās, lai nav tā, 
ka, tikai sanākot lielā aplī, cilvēki 
kaut ko uzzina, piemēram, ka ir 
ko darījuši aplam un piedāvātās 
idejas neder. Pārmaiņas pašas par 
sevi ir stresa pilnas, tādēļ neva-
jag cilvēkus lieki satraukt. Trūkst 
sadarbības un sarunāšanās ele-
mentu, lai visi kopā virzītos tālāk. 
Visa valsts attīstība balstās peda-
goģijā. Latvijā ir ļoti daudz labu 
lietu, ar ko varam lepoties.

SIA  „Franklin Covey” Latvijā 
vadītājs un arī diskusijas vadītājs 
Mārtiņš Martinsons: Ja nenotiek 
sarunas un sadarbība, tad bizne-
sa vidē secina, ka ir slikts projek-
ta vadītājs. Ko jūs, Gunda, varat 
teikt par dzirdēto?

Igaunijas Izglītības fonda „In-
nove” pārstāve Gunda Tire: Man 
tas izklausās pēc nevajadzīga stresa. 
Protams, ir muļķīgi, ja nolemj ap-
vienot mācību priekšmetus. Igauni-
jā nevalda šāds stress un neziņa, vai 
kādam nāksies zaudēt darbu u. tml. 
Pastāstīšu piemēru. Mana meita uz 
mākslas stundu devās ar somu, 
pilnu akmeņiem, jo bija paredzēts 
tos apgleznot. Pēc tam skolotāja 
vietnē „E-klase” bija ievietojusi 
fotogrāfijas, kur redzams, ka bērni 
sadalījušies grupās, sadarbojušies 
un veidojuši mandalas no dažā-
diem dabiskiem materiāliem. Tas 
ir piemērs, kā notiek kompeten-
ču izglītības satura pilnveidošana 

mākslas stundā, jo bērni nesēdēja 
pie galda un nezīmēja, bet pirms 
tam uzzināja, kas ir mandalas, un 
pēc tam paši tās radīja. Tiek ru-
nāts, ka skolēnu darbs nav jāvērtē. 
Uzskatu, ka par darbu ir jāliek vēr-
tējums, jo daži bija strādājuši ļoti 
rūpīgi, bet citi – paviršāk.

M.  Martinsons: Cik no jums 
ir darījuši kaut ko līdzīgu? Pace-
liet, lūdzu, rokas!

Ļoti daudzi klātesošie paceļ 
roku.

G. Tire: Tas nozīmē, ka jūs jau 
to darāt.

M.  Martinsons: Tātad zināt, 
kas ir kompetenču pieeja, un to 
jau realizējat. Bet kas ir pamatā 
stresam?

Balsis no zāles: Ministrija.
A.  Ceļmalnieks: Stresa pa-

matā vienmēr ir viss nosacīti ne-
zināmais vai parādības, kas tiek 
nosauktas citos vārdos. Inovācija 
ir jaunas lietas, kas palīdz kaut ko 
darīt atkal citādāk, vai veca lieta 
jaunā vidē. 
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Pirmskolā un sākumskolā sko-
lotāji kompetenču pieeju jau īsteno. 
Vienīgi, ja skolotājs ir specializējies 
vienā priekšmetā, var neizprast, kā 
turpmāk būs jāstrādā. Ja būtu pār-
liecība par rītdienu, tad stresa ne-
būtu.

I.  Bergmane: Skolotājiem ir 
jāpalīdz saprast, ka viņi jau strādā 
kompetenču jomā, tikai jāmācās 
to pazīt; varbūt kādam vajag vien 
pilnveidot vai mainīt metodiku. 
Valstiskā līmenī tā pietrūkst, bet 
mākslīgi tiek uzkurinātas runas par 
revolūciju, kas visu nolīdzinās un 
cels ēku pilnīgi no jauna. Plašsazi-
ņas līdzekļos pārsvarā izskan infor-
mācija par sliktajiem rezultātiem 
u. tml. Vajadzētu atbalstīt jau esošo 
pozitīvo. Es mainītu finansēšanas 
modeli, lai nevajadzētu komplektēt 
tik lielas klases, lai pietiktu finansē-
juma un skolas varētu atbalstīt savas 
individuālās izvēles. Pašreizējā in-
frastruktūrā pārpildītajās klasēs nav 
lielu iespēju radošām izpausmēm. 
Atbalstu arī ideju, ka skolotāja dar-
ba slodze būtu 18 kontaktstundu un 
18 stundu, lai tām sagatavotos.

L. Daniela: Mēs augstskolā vē-
lamies saprast, kas mums ir jādara, 
lai gatavotu cilvēkus, kas ir vaja-
dzīgi skolai. Studiju programmas 
maiņai ir nepieciešams ilgs laiks, jo 
nepietiek ar to, ka tam esam gatavi 
kā cilvēki. Manuprāt, pārmaiņas 
nāk pa aizmugures durvīm, un 
neviens nesaprot, pa kurām.

M.  Martinsons: Ja jūs būtu 
projektu vadītāji, ko darītu pēc 
tagad dzirdētā?

G.  Tire: Manuprāt, šādam 
projektam nevar būt viens vadī-
tājs, jo tas nav projekts, bet do-
māšanas un paradigmas maiņa. 
Tās pašas lietas tiks darītas citādi. 
Igaunijā nekad nav izsludināts 
projekts, bet ir notikuši daudzi 
un dažādi pasākumi – pedagogu 
izglītošana, kursi, atklātās stun-
das u.  tml. Piemēram, Somijā 
skolas psihologs nenodarbojas ar 
skolēniem, bet ar skolotājiem.

M.  Martinsons: Tā kā disku-
sijas dalībniekiem pievienojas 
Valsts izglītības satura centra 
(VISC) vadītājs Guntars Catlaks, 
tad jautājums  – kur patlaban 
esam ar kompetenču izglītību?

G. Catlaks: Projekts ir uzsākts 
pērn, novembrī, un to ir paredzēts 
noslēgt 2021.  gada 26.  novem-
brī. Patlaban intensīvi strādā ap 
20 darba grupu, kurās ir augstsko-
lu mācībspēks, praktizējošie peda-
gogi, lai izstrādātu jaunu saturu no 
pirmskolas līdz 12.  klasei. Satura 
melnraksta publiska apspriešana 
notiks šā gada augustā. Sabiedrībā 
pastāv ļoti dažādi viedokļi, kam 
būtu jābūt jaunajā saturā, tā ka ir 
gaidāma radoša un sarežģīta dis-

kusija. ESF projekta „Kompeten-
ču pieeja mācību saturā” mācību 
satura ieviešanas struktūrvienības 
vadītāja Zane Oliņa ir intensīvā 
plānošanas procesā, lai sāktu pe-
dagogu tālākizglītības program-
mas īstenošanu šā gada vasarā, 
bet detalizēti ar to varēs iepazīties 
pirmajā oficiālajā projekta konfe-
rencē, kas notiks 27. aprīlī Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā.

M.  Martinsons: Esmu tēvs, 
uzņēmējs un Rīgas Juglas vidus-
skolas patriots; vai, lūdzu, varat 
man izskaidrot, kas tas ir par 
projektu?

G.  Catlaks: Kompetenču pieeja 
izglītībā nozīmē to, ka orientēja-
mies uz galarezultātu, cilvēku kom-
petencēm noteiktās dzīvesdarbības 
jomās. Kompetences ietver ne tikai 
zināšanas, ne tikai prasmes, bet arī 
vērtības un attieksmi. Mēs gribam, 
lai nākotnes Latvijas pilsoņi dzīvo-
tu šajā valstī, to veidotu šā gadsimta 
30.–50. gados, lai viņi būtu zinoši ne 
tikai teorētiski, bet ietvertu sevī šo 
lielo kompetenci  – spēju darboties 
nezināmās situācijās, turpinātu mūž-
izglītību, uzņemtos atbildību par to, 
ko viņi darīs nākotnes sabiedrībā.

M.  Martinsons: Kas tiks pa-
beigts 2021. gada 26. novembrī?

G. Catlaks: 2021. gada 26. no-
vembrī visās Latvijas klašu gru-
pās  – no pirmskolas līdz 12.  kla-
sei  – būs ieviests jauns mācību 
saturs, ko prezentēs šā gada au-
gustā. Ceru, ka jaunais saturs dos 
daudz lielākas iespējas gan skolē-
niem, gan pedagogiem mācīties un 
mācīt apgūt kompetences, par ku-
rām runāju. Jaunā satura ieviešanu 
uzsāks 2018. gada 1. septembrī sā-
kumskolas klasēs un turpinās pa-
kāpeniski pa divām klašu grupām.

G.  Tire: Atceros, ka Igaunijā 
arī tika nolemts sākt mācīt jaunu 
saturu, bet atklājās, ka nav mācību 
grāmatu, no kā mācīt. Vai par to 
ir domāts?

G.  Catlaks: Tā ir projekta sa-
stāvdaļa, bet nevaru apgalvot, ka 
ir viss nepieciešamais. Ir paredzēts 
izstrādāt 83  digitālus mācību lī-
dzekļus visām sešām kompetenču 
jomām, papildus ir plānots izvei-

dot speciālās izglītības mācību 
līdzekļus. Mācību materiāli būs 
pieejami digitālā mācību resur-
su krātuvē, kuru pedagogi varēs 
izmantot, lai veidotu savu mācī-
bu kursu, stundu kopu vai tēmas 
apguvi. Ir plānota arī otra aktivi-
tāte – izdevējiem notiks konkurss 
par iespēju veidot jaunus mācību 
komplektus. Konkursa noteikumi 
tiks izstrādāti līdz šā gada beigām.

L.  Daniela: Jūs pieminējāt 
pedagogu tālākizglītību, bet LU 
PPMF, kur tagad pamatā gatavos 
topošos pedagogus, jaunas prog-
rammas nav ieviestas. Vai tas no-
zīmē, ka turpinām strādāt, valsts 
saņem „gatavus produktus”, kurus 
pēc tam sūta uz tālākizglītības kur-
siem pārmācīt, jo ir nepieciešama 
citādāka pieeja, par ko ar mums, 
fakultātes mācībspēku, nav disku-
tēts? Aicinu nepazaudēt pedagoģi-
ju, jo ir valstis, kas to ir pazaudē-
jušas, koncentrējoties tikai uz kaut 
kādiem priekšmetiem. Mēs, peda-
gogu pedagogi, esam vajadzīgi, lai 
skolotāji apgūtu digitālās prasmes, 
jaunas pieejas u.  tml. Nevēlētos, 
lai turpmāk kā galveno pasludinā-
tu tikai skolotāju tālākizglītību un 
nopeltu LU, kas nedara to, ko vajag.

G. Catlaks: Piekrītu, ka viss ir 
atkarīgs no nākotnes pedagogu 
sagatavotības un ka tas ir svarī-
gi. Visas sešas augstskolas, kurās 
notiek pedagogu sagatavošana, 
projektā ir iesaistītas, strādāsim 
arī pie pedagogu sagatavošanas 
programmām. Bez šaubām, pat-
laban nav detalizēti redzams sa-
turs, bet visiem ir labi zināmas 
sešas pamatkompetenču jomas 
un caurviju kompetences. Esam 
runājuši rektoru līmenī un ar 
citām amatpersonām, tā ir viena 
no projekta aktivitātēm, ar kuru 
tiks intensīvi strādāts, bet pastāv 
augstskolu akadēmiskā brīvība 
un autonomija. Nevēlamies uz-
spiest mūsu redzējumu, kas ir sa-
turs un kā tas būtu jāmāca. Nesen 
biju Eiropas Komisijas rīkotā se-
minārā Francijā, kur tika runāts 
par pedagogu aktīvu sagatavo-
šanu reālā skolu vidē. Skolotājus 
aicina domāt kritiski, lielāku vē-
rību pievērst praksei skolās utt.

M. Martinsons: Piekrītu G. Ti-
rei, ka tas nav projekts, bet drīzāk 
paradigmas un domāšanas maiņa. 
Vai ir domāts par to, ka tā nav tikai 
cita metodika?

G.  Catlaks: Bez šaubām, tas 
prasīs domāšanas un pieejas mai-
ņu, bet projekts ir tikai līdzeklis, jo 
tas sākas un beidzas, un tam sekos 
citi. Ir jāsaprot, ka 21.  gadsimta 
otrajā desmitgadē vide ir radikā-
li atšķirīga, salīdzinot ar to, kurā 
mēs esam dzīvojuši un mācījušies. 
Mūžizglītībai nav alternatīvas, un 
nevaram sagatavot pedagogus vi-
sai viņu turpmākajai karjerai.

M. Martinsons: Tomēr ko va-
rētu darīt citādāk, jo valda neziņa 
un stress?

A. Ceļmalnieks: Manuprāt, pats 
būtiskākais, kas ir nepieciešams, ir 
korektas un patiesas informācijas 
publiskošana. Rūpes, lai tāda tā tik-
tu nodrošināta un uzturēta. Tā ne-
drīkst būt pasniegta kā daļēja patie-
sība, ka kaut kas tiek slēpts, lai tādā 
veidā piesegtu grūtības, kas rodas 

projekta ieviešanas gaitā. Lai pie-
dod ministrs, bet tajā brīdī, kad tika 
publiski paziņots un medijos tālāk 
tiražēts, ka pedagogu algas pieaugs 
par 62 % no 420 līdz 680 eiro, vai tā 
bija patiesība? Ziņa raisīja milzīgu 
rezonansi sabiedrībā un skolotā-
jus sāka uzskatīt par miljonāriem. 
Runa ir par sabiedriskās domas 
veidošanu, jo ar skolu ir saistītas ļoti 
lielas gaidas, tai tiek uzlikta milzu 
atbildība, bet, manuprāt, skola ir at-
stāta viena pati. Projektu īstenotāji, 
vecāki, mediji – stāv malā un gaida, 
bet skolotājiem tiek izvirzītas lielas 
prasības. Mūsu iepriekšējā piere-
dze, kas saistās ar dažādu projektu 
īstenošanu, piemēram, „E-skola”, 
„E-veselība” utt., liek aizdomāties, 
vai šis tikai nav miljonu apsaimnie-
košanas projekts, pēc kura īstenoša-
nas nevarēs atrast nevienu atbildīgo. 
Projekta īstenotājiem ar savu rīcību 
būtu jāpamato un jāpierāda, ka šo-
reiz tā nav un būs citādāk. Diemžēl 
no ministrijas referenta ir nācies 
dzirdēt, ka lēmumu pieņem divas 
kundzes, un neviens neuzdrošinās 
viņām neko iebilst, jo baidās zaudēt 
darbu. Tādos brīžos kļūst skumji.

I.  Bergmane: Galvenais, kas 
traucē pilnvērtīgi uztvert notie-
košo, ir neziņa. Skola ir kopiena – 
skolēni, skolotāji, vecāki, Teikas 
apkaimes iedzīvotāji, un viņi no 
manis gaida informāciju. Kļūda 
būtu viņus neinformēt  – pretē-
ji nenoteiktībai, kas valda, tādēļ 
iespēju robežās cenšos skaidrot. 
Diemžēl kolēģi, kas ir projekta 
darba grupās, no tikšanās reizēm 
atgriežas tikpat nezinoši. Ar sko-
lotājiem tiekot runāts ļoti sarež-
ģītā, filozofiskā valodā, bet netiek 
skaidri un gaiši pateikts, kas un kā 
turpmāk notiks. Neviens no sko-
lotājiem netiek nomierināts, ka at-
rodas savā vietā, dara savu darbu 
un ir labi, ka ir gatavs mācīties, jo 
nākotnē izglītības sistēmā viņš ir 
vajadzīgs.

L.  Daniela: Piekrītu, ka ir va-
jadzīgs skaidrot, nevis uzsvērt, ka 
viss līdz šim darītais ir slikti. Un 
to, kas ir labi un pareizi, zina tikai 
divi cilvēki.

G. Tire: Ja arī tiek mainīts sa-
turs, tad galaprocess tik un tā būs 
eksāmeni. Vai valsts eksāmenu sa-
turs arī mainīsies?

I. Bergmane: Skolotāji arī jau-
tā – ja nākamgad 7. klasē sāksim 

aprobēt jauno saturu, kāds būs 
eksāmens 9.  klasē, kādi būs pār-
baudījumi?

G.  Catlaks: Uzreiz mēs neko 
radikāli nemainīsim, un skolēni 
kārtos eksāmenus pēc pašreizē-
jā standarta. Eksāmenu maiņa 
notiks pakāpeniski. Nevajag bie-
dēt sevi un kolēģus, ka, no rīta 
pamostoties, viss būs citādāk 
un būs citas prasības. Pieejam 
pragmatiski! Reformas ievieša-
nai vajag 4–5  gadus, lai gan ir 
spiediens to veikt ātrāk vai lē-
nāk. Par neziņu un bažām – mēs 
visi dzīvojam neziņā un bažās. 
Būsim korekti, tas neattiecas 
tikai uz izglītības jomu, arī po-
litikā dzīvojam neziņā un bažās. 
Baidos, ka skaidrības par nākot-
ni nebūs nekad. Tā ir viena no 
21.  gadsimta kompetencēm  – 
spēja sadzīvot ar nenoteiktību. 
Arī saistībā ar informētību  – 
esam bijuši ļoti korekti, nesakot 
vairāk, kā varam pateikt. Ja skaļi 
pateiktu nepārdomāto, piemē-
ram, par mācību priekšmetiem, 
tas radītu lielāku neskaidrību. 
Viens no medijpratības jautāju-
miem ir spēja atšķirt ziņu no sa-
tura. Pirmo reizi Latvijas vēsturē 
satura reformai ir reāls finansē-
jums. Mums ir unikāla iespēja, 
būs panākumi, un necentīsimies 
tos jau saknē apgriezt.

M.  Martinsons: Vai pastāv ie-
spēja apskatīties informāciju, pie-
mēram, ar kādu jautājumu tuvā-
kajā laikā strādās kāda no darba 
grupām?

G. Catlaks: Ir detalizēts plāns, 
bet tas nav publiski pieejams.

M.  Martinsons: Būtu svarīgi 
tomēr zināt, ko projektā iesaistītie 
jau ir paveikuši, kāda ir jaunākā 
informācija.

G. Catlaks: Specifiska projekta 
mājaslapa ir tapšanas stadijā, bet 
patlaban informācija par projektu 
ir pieejama VISC mājaslapā.

M.  Martinsons: Kopumā no 
dzirdētā sapratu, ka nenotiek to 
cilvēku, kuriem tur vajadzētu būt, 
iesaiste, turklāt tāda iesaiste, kāda 
tiek gaidīta. Ko mums novēlētu 
Igaunijas pārstāve?

G. Tire: Igauņi ir diezgan prag-
matiski un saka, ko domā, – bez ap-
linkiem. Varbūt kļūdos, bet domāju, 
ka nevajadzētu projektu saukt par 
kaut ko pilnīgi jaunu. Ja dzirdētu, ka 
tiek pārstrādāts saturs, tas tiek uzla-
bots, pievienosim to un to, tad cilvē-
ki saprastu, ka tas ir labi zināms 
vecais. Ja tiek apgalvots, ka tiek ra-
dīts pilnīgi jauns, tas rada lieku 
stresu. Patiesībā tas arī nevar būt 
kaut kas pilnīgi jauns, jo, piemē-
ram, matemātika ir matemātika. 
Kādā veidā to māca – tā ir pieeja. 
Tātad saturs nav jauns, bet tiek 
pārstrādāts vecais. 
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Rīgas interešu izglītības 
metodiskā centra 
skolu vēstures muzeju 
metodiskās apvienības vadītāja

Rīgas interešu izglītības 
metodiskā centra
izglītības metodiķe

Mēs esam tauta, kurai Dievs 
ir iedalījis skaistāko zemesgaba-
liņu pie Baltijas jūras, kur nav 
dabas katastrofu, ir četri gada-
laiki, skaista daba  – diži meži, 
plaši ūdeņi, ziedošas pļavas un 
savvaļas dzīvnieki. Tas viss pie-
der mums! Tomēr svarīgākais 
mums ir mūsu tauta, kura cauri 
gadu simtiem ir saglabājusi valo-
du, dziesmu, deju, folkloru, tau-
tas mākslu, dainas, tradīcijas un 
dzimtas koku vēstījumus.

Par patriotu nepiedzimst, 
par tādu kļūst
Tajos lasām, ka katrā ģimenē 

ir kāds, kas karsti mīlēja šo zemi, 
kāds bijušais strēlnieks Tīreļpur-
vā, kāds Rīgas sargs, kāds, kas 
piedalījās 1918.  gada 18.  novem-
bra aktā par Latvijas valsts izveidi, 
kāds, kas bija iesaukts okupāciju 
armijās, kāds, kas, būdams vēl 
bērns, stāvēja blakus tēvam Lat-
vijas brīvības cīņās, kāds, kas bija 
Atsevišķās studentu rotas vai Skol-
nieku rotas sastāvā, kāds, kas bija 
pretošanās vai nacionālās kustības 
dalībnieks, disidents, atmodas lai-
ka aktīvists, barikāžu dalībnieks, 
vai arī kāds, kas ģimenē vai skolā 

ir saņēmis valsts apbalvojumu par 
darbu Latvijas labā.

Skolu pētnieks Dr. hyst. Alfrēds 
Staris ir teicis: „Par patriotu ne-
piedzimst, par patriotu izaug…” 
Lai cik skaista ir mūsu daba, izcili 
skolas rezultāti, par patriotu vēr-
tēsim tikai tādu, kuram nāks līdzi 
ģimenē ieaudzinātais personiski 
piedzīvotais un pārdzīvotais, gūtās 
zināšanas, kas palīdz būt patstāvī-
gam darbībā un atbildīgam rīcībā.

Skolas vēstures muzeja 
funkcija: kas veidoja, 
veido un veidos 
21. gadsimta Latviju?
20.  gadsimtā par muzejiem 

sauca krājumu, ko izmantoja kā 
uzskati mācību procesā. Arī šo-
dien ir skolu muzeji, kuri bez 
jēgas vāc un izstādēs demonstrē 
savākto, taču šodien skolas vēstu-
res muzeja funkcija ir cita – svarīgs 
ir vēstījums par laiku, kuru ir pie-
dzīvojusi skola un cilvēki; par tiem 
pedagogiem un skolēniem, kas vei-
doja, veido un veidos 21. gadsimta 
Latviju. Tieši tāpēc nupat notikusī 
valsts simtgades ieskaņās organizē-
tā konference skolu muzejiem tika 
nosaukta „Latvijas nākotne – mana 
nākotne”. Skolu vēstures muzeji 
demonstrē skolas lomu cauri gad-
simtiem  – kā skola dažādos valsts 
ideoloģijas notikumos attīstījās un 
veidojās. Daudzos Latvijas novados 
skolas šodien cenšas sakārtot savu 
vēsturi atbilstīgi 20. un 21. gadsim-
ta notikumiem. Turklāt, jo vecāka 
skola, jo interesantāka ir tās vēsture.

Piemēram pieminēsim Rīgas 
Valsts 1. ģimnāziju, kas ir senākās 
izglītības iestādes Baltijā – Rīgas 

Domskolas  – mantiniece. To at-
vēra 1211. gadā, un 1868. gadā tā 
pārnāca uz arhitekta Johana Da-
niela Felsko uzcelto skolu Raiņa 
bulvārī 8. Šī skola ir ar gadu simtu 
vēsturi. Muzejs ir bagāts ar mērķ-
tiecīgi vāktu lakonisku identitā-
tes krājumu, kas parāda izglītības 
satura ideoloģisko akcentu gad-
simtos, pastāvot dažādām varām, 
valodas lomu, mācību līdzekļu 
izvēli, skolēna darba apjomu un 
uzvedības normas atbilstīgi kat-
ram laikam un pastāvošajai varai.

Pagraba telpu par muzeju pār-
projektējis pasaulslavenais arhitekts 

Gunārs Birkerts. Ekspozīciju saturs 
atbilst katra gadsimta laika prasī-
bām. Muzeju vada skolēni – muzeja 
padome  – savas pedagoģes Ainas 
Zumentes vadībā. Skolēni ir darbā 
ieinteresēti, pārvalda tehnoloģijas 
un valodas. Muzejs ar bagāto krā-
jumu un vēstījumu var kļūt par no-
pietnu Rīgas izglītības muzeju.

Šodien īpaša vērība ir jāpievērš 
tieši jauno patriotu audzināšanai, kas 
skar ģimeni, skolas vidi un personību, 
kam ir uzticēta skolas vēstures muzeja 
veidošana. Tāpēc ir svarīgi, lai muze-
ja pedagogs būtu atzīta personība ar 
lielu kapacitāti skolas vēstures zinā-
šanās, lai viņš pārredz laukumu un 
dod jauniešiem patstāvību darbībā, 
atbildību rīcībā, sociāli aktīvi strā-
dājot komandā, vērtējot skolu visā 
tās darbības periodā, saistot vēsturi 
ar valsts tālaika stratēģiju un noti-
kumiem. Skolas vēstures muzejs ir 
skolēnu veidots muzejs pedagoga 
konsultatīvā vadībā, tas parāda lai-
ka un personu lomu skolas attīstībā, 
popularizē skolu un veido savas 
skolas un novada lokālpatriotu.

Interesanta izglītības vēsture 
ir arī Rīgas 40.  vidusskolai, kura 
20.  gadsimta sākumā atbalstī-
ja Latvijas inteliģences gaišākos 
prātus, veidojot nacionālo skolu 
un tradīcijas. Īpaša ir arī Rīgas 
49. vidusskolas vēsture. Tās peda-
goģe Elfrīda Rapa parakstīja Kon-
stantīna Čakstes memorandu par 
brīvu Latviju, neatzīstot nevienu 
okupācijas varu. Vēlos pieminēt 
arī Natālijas Draudziņas vidus-
skolu, kura ir iedzīvinājusi tālai-
ka tradīciju  – tējas dzeršanu pēc 
pasākuma (sk. N.  Draudziņas 
vidusskolas tējas krūzi). Tā kā 

katrai skolai vismīļākais ir savs 
muzejs, īpašas pūles ir jāvelta, lai 
izveidotu jauna koncepta skolas 
muzeju.

Skolu muzeji ar savu krājumu 
un vēstījumu par laika lomu sko-
las dzīvē kļūst par īpaši nozīmīgu 
Latvijas vēstures un kultūrvēstu-
res daļu. Skolu vēstures muzeji 
strādā Skolu muzeju biedrības va-
dībā. Tās valde nesaņem atlīdzību, 
valstī netiek apmaksāts arī daudzu 
muzeju pedagogu darbs: Rīgā mu-
zeja pedagogiem ir 4–6 stundas no 
likmes, bet daudz kur pašvaldība 
šos jautājumus risina individuāli.

Mēs aicinām Izglītības un zi-
nātnes ministriju reformu sakarā 
izskatīt jautājumu par skolu vēstu-
res muzeju pedagogu patriotiskās 
audzināšanas darba apmaksu, jo 
šis darbs ir nozīmīgs un darbietil-
pīgs, tam ir nepieciešama pedago-
gu aktraktivitāte un daudz brīvā 
laika. 
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Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 
muzeja pedagogs

Latvijas skolu muzeju attīstības 
un izaugsmes vēsture liecina, ka 
esam veiksmīgi iekļāvušies mik-
rovēstures un reģionālās vēstures 
pētniecības procesos. Pētījumi Rie-
tumeiropā, ASV un pēdējā laikā 
arī Latvijā apstiprina šīs tendences 
noturīgumu. Kā zināms, mikro-
vēsture ir aktīvs un intensīvs vēs-
tures pētniecības veids attiecībā uz 
precīzi definētiem neliela apjoma 
pētniecības objektiem vai notiku-
miem. Skolas vēsture ideāli atbilst 
šai pieejai, kur noteicošais nav pēt-
niecības objekta lielums. Vairs nav 
nekādu šaubu, ka skolu vēstures 
pētniecībai ir milzīgs potenciāls, 
kas vēsturnieka stāstu spēj padarīt 
cilvēciskāku un saprotamāku.

Neatņemama novada 
un valsts vēstures 
pētniecības sastāvdaļa
Nav nekādu šaubu, ka skolu mu-

zeji ir neatņemama novada (reģio-
na) un arī valsts vēstures pētniecī-
bas sastāvdaļa. Skola nav nodalāma 
ne no politiskās telpas, ne idejiska-
jiem un ideoloģiskajiem strāvoju-
miem valstī, ne vērtību sistēmas 
sabiedrībā, pat ne sociālās un taut-
saimnieciskās attīstības modeļiem. 
Rezultātā mums ir jābūt stāstam, 
vēstījumam, ko veido muzeja eks-
pozīcija, gida vadītā ekskursija un 
skolas muzeja pedagoga (vēstures 
un sociālo zinātņu skolotāja) stās-
tījums.

No šīs atziņas izriet arī skolu 
muzeju pastāvēšanas un tālākās 
attīstības mērķis  – pētīt skolu kā 
sociālu, politisku un ģeogrāfisku 
telpu ar savu vēstures sākumu, 
ar savu unikālu un personificētu 

skatu uz mūsdienām. Starp sva-
rīgākajiem uzdevumiem šajā sa-
karā varētu atzīmēt to, ka reizē ar 
pievēršanos zīmīgākajām skolas 
vēstures detaļām mums noteikti ir 
jāpatur prātā arī ar skolas vēsturi 
saistītā tuvākās apkārtnes, ciema, 
pagasta, pilsētas, novada vēsturis-
kā attīstība un jācenšas šo vēstu-
res stāstu saistīt ar savas nācijas, 
valsts, Eiropas (Eiropas Savienī-
bas) un pasaules vēstures proce-
siem. Un visbeidzot – jāprot mā-
cību procesā izmantot gan muzeja 
krājuma materiālus, gan muzeja 
ekspozīciju un izstādes, gan pašu 
stāstu par skolas vēsturi.

Pagaidām – vienkāršots 
skats uz Latvijas vēstures
procesiem
Sasniegt izvirzīto mērķi un īste-

not uzdevumus nebūs viegli. Mums 
tomēr ir jārēķinās ar to, ka pagai-

dām skolās ir izveidojies pamatā 
vienkāršots skats uz Latvijas vēstu-
res procesiem. To varētu raksturot 
kā aprakstošu pēc šādas shēmas: 
skola – skolotāji – mācību process – 
skolēni  – absolventi. Ārēji tiešām 
viss ir ļoti pazīstams un skaidrs: 
skolas ēkas fotogrāfijas, priecīgas 
skolēnu sejas dažādās situācijās, 
formas, skolotāju foto, klašu telpas 
utt., tomēr par skolas lomu un vietu 
sabiedrības vai režīma laikā šī pieeja 
neatklāj gandrīz neko. 

Rezultātā ekspozīcijās pazūd 
vēsturiskais fons, viss it kā notiek 
pats no sevis un skolēnam muzeja 
apmeklētājam nav skaidrs, kādiem 
pārbaudījumiem tad īsti mēs esam 
gājuši cauri, kā jutās skolēni un 
skolotāji vēsturisko pārmaiņu lai-
kā 20. gadsimtā, kāda bija šo vēs-
turisko pārmaiņu dziļākā būtība 
un jēga. Ir skaidrs, ka šajā situācijā 
izcili svarīga loma ir gan vēstures 

skolotājiem, gan muzeja pedagoga 
personībai. Te neizbēgami rodas 
jautājums par vēstures zinātnes 
un mācību procesa skolā sasaisti. 
Tātad skolas muzeju darbībai būtu 
jāorientējas uz divu galveno prob-
lēmjautājumu noskaidrošanu: kas 
īsti notika Latvijā un skolā 20. un 
21. gadsimtā, un kā vērtēt notiku-
mus un cilvēku darbību (arī peda-
gogus) politisko pārmaiņu laikā.

Ar vienkāršotu, ko mēs saucam 
par patriotisko un pilsonisko, au-
dzināšanu šo problēmu izskaidrot 
neizdosies. Vēsturnieku un šajā 
gadījumā skolas muzeja pedago-
ga misija ir neapstāties vēsturiskās 
patiesības meklējumos, jo tikai tā 
var padarīt mūs par patiesi brī-
viem un radošiem cilvēkiem, t.  i., 
atbrīvotiem no aizspriedumiem, 
apšaubāma rakstura mītiem un pat 
kaitīgiem ieradumiem. 

          MĀRIS ZVAIGZNEIK

Turpinājums 9. lpp. 
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Rīgas 15. vidusskolas mājturības 
un tehnoloģiju skolotāja, interešu 
izglītības pulciņu vadītāja

Rīgas 15. vidusskola atrodas pilsētas cen-
trā, te 1.–12.  klasē mācās skolēni no visām 
Rīgas priekšpilsētām, Pierīgas, Jūrmalas 
un citām pašvaldībām vispārīgās izglītības 
programmās, kā arī speciālās pamatizglītības 
programmā skolēniem ar mācīšanās trau-
cējumiem. Skolai ir pieredze darbā ar sko-
lēniem, kuri nesen ir ieradušies Latvijā (re-
emigranti, bēgļi, trešo valstu valstspiederīgie, 
patvēruma meklētāji), un skolēniem, kuriem 
veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešams organi-
zēt individuālu mācību procesu.

Radošās un attīstošās nodarbības, īpaši 
sākumskolā, kad tiek apgūta prasme strādāt 
ar dažādiem materiāliem, vingrinot un attīs-
tot pirkstu muskulatūru un tādējādi veici-
not domāšanu, valodu un runu, ir svarīgas 
skolēna spējai veiksmīgi mācīties. Ir būtiski 
attīstīt arī radošo aktivitāti – fantāziju, plašu 
domāšanu, veidot mākslas meistarības iema-
ņas un prasmi savas idejas pārvērst mākslas 
tēlā. Tātad rokdarbu nodarbības attīsta rado-
šumu – prasmi garīgās darbības procesā radīt 
oriģinālas idejas turpmākajā dzīvē, iespē-
jams, garīgās vai materiālās vērtības, un tas 

noteikti ir mūsdienu skolēna ieguvums skolā.
Darbs ar dabas materiāliem skolēniem dod 

plašu emociju spektru, padara nodarbību aiz-
raujošu. Viena no jaukākajām nodarbībām 
sākumskolas klasēs ir glezniņu veidošana no 
dabas materiāliem  – akmentiņiem, gliemež-
vākiem, lapām, zariņiem, ziediem, zirņiem, 
pupām, lēcām, graudiem, dažādām sēklām 
u. c. Tā tiek attīstīta skolēnu roku sīkā moto-
rika, krāsu un faktūras uztvere, veicināta acu-
mēra un precizitātes izjūta, skolēns iepazīstas 
ar kompozīcijas elementiem – ritmu, simetriju, 
asimetriju, radošais darbs rada prieku un gan-
darījumu.

Uzdevums: izmantojot dažādus pākšau-
gus un graudaugus, izveidot pavasara ziedu 
tulpi – pārsteigumu māmiņai Mātes dienā.

Nepieciešamie materiāli 
un instrumenti

Zirņi 
Dažādu krāsu pupiņas
Dažādu krāsu lēcas
Dažādas sēkliņas
Divas kartona sloksnes
Marķieris
Papīra nazis
PVA līme, otiņa
Aukliņa (darba noformēšanai)

Lai veicas! 
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Un te skola ar savu unikālo vēs-
tures stāstu muzejā var būt viens no 
svarīgākajiem elementiem. Valsts 
muzeji mums dod kopējo ainu, bet 
skolu muzeji – detaļas, kas var būt 
ļoti svarīgas un atmiņā paliekošas, 
veidojot ciešo personīgo saikni ar 
valstī notikušo un notiekošo.

Visbeidzot – ļoti svarīgais jau-
tājums par identitāti, jo mums 
visiem ir nosliece grupu, kurai 
piederam, vērtēt augstāk nekā 
grupu, kurai nepiederam. Katram 
indivīdam ir vēlēšanās saglabāt 
pozitīvu priekšstatu par sevi. Pie-
derība kādai no šīm grupām dod 
indivīdam sociālās identitātes iz-
jūtu un nosaka ne tikai indivīda 
priekšstatus par sevi, bet arī uz-
vedību atbilstīgi grupas normām. 
Skola, skolasbiedri un klasesbiedri 
veido šo īpašo grupas identitāti, 
jo saistība ar skolu saglabājas visu 
mūžu, un tas beigu beigās ir viens 
no faktoriem, kas stiprina mūsu 
piederības savai valstij izjūtu un 
lepnumu par sasniegto rezultātu 
ne tikai no indivīda karjeras iz-
augsmes viedokļa, bet arī attiecībā 
uz skolu un visiem absolventiem. 
Tādējādi tas ir svarīgs pilsonisku-
ma un patriotisma komponents.

Nozīmīgs papildinājums 
valsts un novadu muzeju 
krājumam
Varam droši teikt, ka pa šiem 

gadiem Latvijas skolās ir izveido-

jusies savas skolas vēstures histo-
riogrāfija. Uzsvērsim vēlreiz – mūs 
interesējošo detaļu noskaidrošana 
nebūtu iespējama, ja skolās nebū-
tu sava muzeja un skolas vēstures 
pētnieku no skolēnu vidus. Savā 
ziņā skolu muzeji pretendē arī uz 
savdabīgu izglītības iestādes vēs-
tures arhīva statusu. Atteikties no 
šīs pieejas nevajadzētu, jo skolu 
muzeju krājums objektīvi ir izvei-
dojies kā nozīmīgs papildinājums 
Latvijas valsts un novadu muzeju 
krājumam. Ļoti daudzos gadī-
jumos tajos ir atrodami tiešām 
unikāli un vērtīgi dokumenti un 
materiāli, bez kuriem izskaidrot 
valsts un skolas vēsturi nebūtu 
iespējams. Vēl jo vairāk tāpēc, ka 
Latvijas gadījumā šī vēsture ir bi-
jusi gana sarežģīta, pat pretrunīga, 
tāpēc ir ļoti svarīgi atrast muzeja 
vēstījuma pamatu, un tas nevar būt 
nekas cits kā orientācija uz demo-
krātiskajām un vispārcilvēciskajām 
vērtībām. Runa ir par demokrā-
tijas (1918–1934), autoritārisma 
(1934–1940), totalitārisma, turklāt 
pilnīgi noteikti liekot vienlīdzības 
zīmi starp nacismu un komunismu 
(1940–1990), un atjaunotās demo-
krātijas posma (kopš 1990.  gada 
4. maija) izcelšanu un šo ideoloģiju 
un politisko sistēmu ietekmi uz iz-
glītības saturu un pedagoģiskajām 
metodēm mācību iestādēs.

Analizējot šos aspektus, iz-
mantojot skolu muzeju krājumu, 
mums varētu būt iespēja no-
skaidrot pašus sāpīgākos Latvijas 

20. gadsimta vēstures notikumus, 
starp kuriem kā būtiskākie ir iz-
ceļami jautājumi par to, kāpēc tik 
pazemojoši tika pazaudēta valsts 
neatkarība 1940.  gada vasarā un 
kāpēc daudzi Latvijas Republikas 
pilsoņi, to vidū skolas audzēk-
ņi, atradās dažādās frontes pusēs 
Otrā pasaules kara gados; visbei-
dzot – kā gan audzēkņos, gan sko-
lotājos radās un nostiprinājās pār-
liecība, ka valsts atjaunošana nav 
utopija 80.  gadu beigās. Nebūtu 
jāšaubās, ka skolas uzplaukums ir 
saistāms ne tikai ar valstisko neat-
karību, politisko un ekonomisko 
stabilitāti, bet arī ar demokrātiska-
jām vērtībām, piemēram, līdz šim 
problēma  – skolu jaunatne varu 
maiņas laikā 1940./1941.  gadā, 
nacistiskās okupācijas un Latvijas 
sovjetizācijas laikā – joprojām nav 
izpētīta. Viņu patieso izjūtu un rī-
cības motīvu noskaidrošana varētu 
dot atbildes uz daudziem jautāju-
miem. Protams, arī šajā rakstā dot 
izvērstas un izsmeļošas atbildes 
neizdosies. Uzsvēršu tikai, ka, pie-
mēram, 1940./1941. mācību gada 
un nacistiskās okupācijas laika ab-
solventu likteņi ir dziļi simboliski, 
pat nežēlīgi atmaskojoši. Tas bija 
totāls apmulsums un nenoteiktība 
no vienas puses un daudzos gadī-
jumos akla uzticēšanās dažādām 
utopiskām idejām un ideoloģijām 
no otras. Pēdējos 20 gadus Latvijas 
vēsturniekus arvien vairāk inte-
resē iespējamās pretestības abām 
okupācijas varām formas. Pama-

zām noskaidrojas arī kopējā aina 
par skolu jaunatnes organizētajām 
vai spontānajām protesta akcijām. 
Skolas vadībai un skolotājiem ne-
pārtraukti vajadzēja rēķināties ar 
to, ka par audzēkņu „nepareizo” 
rīcību varēja sekot rājieni, stingrie 
rājieni, izslēgšana no partijas (jau-
najai paaudzei ir jāatgādina, ka 
PSRS laikos bija tikai viena parti-
ja – PSKP, tā arī pirmā un pēdējā) 
un atlaišana no darba, profesionā-
lās izaugsmes ierobežojumi utt.

Atgriešanās normālā stāvoklī 
bija gana ilga un sarežģīta. Tas 
savā ziņā attiecas arī uz tā sauca-
mo padomju laiku novērtējumu. 
Skolu muzeja krājums liecina, ka 
arī šajos apstākļos tika atrasti veidi 
radošai izaugsmei. Bija vajadzīga 

izturība, pacietība un izpratne par 
lietu stāvokli. Varbūt pati vecās 
Latvijas laika raudzes pedagogu 
klātbūtne skolā bija kaut kas tāds, 
kas neļāva izdeldēt ne darba tiku-
mu, ne latviskās tradīcijas, ne va-
lodas, ne brīvības un neatkarīgas 
valsts ideju. To savos stāstos un 
atmiņu pierakstos apstiprina arī 
ģimnāzijas dažādu gadagājumu 
absolventi  – viņi pratuši atvētīt 
pilnos graudus no pelavām. Pretē-
jā gadījumā mums būtu jāpieņem, 
ka Trešā atmoda bija neizskaidro-
jams brīnums, bet tā bija iespēja-
ma, pateicoties visu Latvijas labās 
gribas cilvēku vienotībai 80. gadu 
beigās un 90.  gadu sākumā. Un 
sava artava nāca arī no tālaika Lat-
vijas skolām. Liels skaits skolotāju 
bija Latvijas Tautas frontes biedri 
un aktīvi lielo masu pasākumu da-
lībnieki, arī ar leģendām apvītajā 
barikāžu laikā 1991. gada janvārī. 
No tā izriet, ka reizē ar valsts neat-
karību mēs esam izvēlējušies arī 
demokrātiju. Arī patriotiskajai au-
dzināšanai ir jābalstās uz zināša-
nām, tostarp par savas skolas vēs-
turi. Zināšanas – tā ir brīvība un 
izvēles iespējas. Protams, uz kādu 
laiku sabiedrībā un arī skolā var 
notikt kas dīvains. Bet agrāk vai 
vēlāk zināšanas deva, dod un dos 
efektu. Izglītotu cilvēku apmuļķot 
ir daudz grūtāk. Ja tas būtu izde-
vies, mums vienkārši nebūtu cil-
vēku, savas valsts patriotu, kas 
būtu gribējuši un spējuši atjaunot 
savu valsti. 

-
-

Turpinājums no 8. lpp. 

         DIĀNA PLATACE-BRICEIK

Uz kartona uzski-
cē tulpes siluetu 
un ar papīra nazi 
izgriež to.

FOTO: no personiskā arhīva

Daļu tulpes noziež ar līmi un rūpīgi noli-
pina ar pupiņām vai sēklām. Ar cieto otas 
kāta galu tās iebīda vajadzīgajā vietā.

Ņem otru karto-
na sloksni un sa-
līmē ar sagatavi.

FOTO: no personiskā arhīva

Līmē tik ilgi, līdz glezna ir pabeigta. Pārsteigums gatavs!
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19.  aprīlī Rīgas Klasiskajā ģim-
nāzijā notika atklātās mācību stun-
das, kurās kolēģi no dažādām Rīgas 
skolām varēja vērot un salīdzināt, kā 
tiek izmantots viens no bilingvālas 
izglītības instrumentiem  – latviešu 
valodas un mācību priekšmetu sko-
lotāju sadarbība.

Cita sistēma un 
stundu sadalījums
„Ir ļoti svarīgi paskatīties citu pie-

redzi, salīdzināt. Kad vēroju stundas, 
mazāk skatos uz skolotājiem, bet 
vairāk uz bērniem – kāda ir viņu re-
akcija. Dažkārt, pašam esot procesā, 
ir grūtāk novērtēt, kas izdodas un 
kas ne pārāk. Jau ar 1. klasi mācības 
notiek divās valodās  – latviešu un 
krievu, kā arī tiek apgūta angļu va-
loda, izmantojot satura un valodas 
integrācijas pieejas metodes,” stāsta 
Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktors 
Romans Alijevs un norāda, ka Rīgas 
Klasiskajā ģimnāzijā sākumskola 
ir 1.–3.  klasē un pamatskola sākas 
ar 4. klasi, kad notiek adaptācija un 
skolēni sāk apgūt arī vācu vai franču 
valodu. Mācību procesā tiek izman-
totas mācību grāmatas latviešu valo-
dā, kā arī bilingvālas.

Atbildot uz jautājumu, vai un 
cik veiksmīgi notiek skolotāju sa-
darbība, R.  Alijevs atzīst, ka Lat-
vijas izglītībā un skolās trūkst sa-
darbības pieredzes, bet bilingvālā 
izglītība bez skolotāju sadarbības 
nemaz nevar notikt. „Ir būtiski, ko 
bērni apgūst valodas stundās un kā 
to lieto, jo pats galvenais ir valodas 
lietošana. Bērni ir no ļoti atšķirīgām 
ģimenēm, pat tādām, kurās latviešu 
valodu nelieto. Diemžēl arī ikdienā, 
piemēram, veikalā, bērniem tiek 
atņemta iespēja dzirdēt un runāt 
latviski, jo pārdevējas un kasieres 
visbiežāk pāriet uz krievu valodu vai 
jau uzrunā tajā. Daudziem vienīgā 
iespēja runāt latviski un saskarsme 
ar latviešu valodu ir skolā,” norāda 
ģimnāzijas vadītājs. Viņš stāsta, ka 

skolā mācās arī ķīnietis, kurš esot 
zinājis vien savu dzimto valodu, 
bet ātri apguvis gan latviešu valodu, 
gan krievu valodu un jau sasniedzis 
augstu sekmju līmeni. Tas apliecina, 
cik svarīga ir attieksme un vēlēšanās 
valodu iemācīties.

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā mā-
cās 1571  skolēns. 10.–12.  klasē ir 
ieviesta moduļu sistēma, piemē-
ram, vienu nedēļu tiek apgūta vēs-
ture, literatūra, kultūra, bet otru 
nedēļu – matemātika, fizika, ķīmi-
ja. Pamatskolā mācību stunda ilgst 
80 minūšu un tiek apgūti trīs mācī-
bu priekšmeti, nevis seši kā citviet.

Dabaszinību 
stunda bilingvāli
Atklātajā dabaszinību stundā 

4.c  klasē skolotāja Nadežda Usa-
čova stāsta par dzīvnieku daudz-
veidību un pielāgotību. Bērni tiek 
sadalīti sešās grupās pa četri. Katra 
grupa saņem uzdevumu pazīt attē-
los redzamos kukaiņus, rāpuļus un 
abiniekus, zivis, putnus un zīdītā-
jus un sagrupēt tos. Saruna notiek 
krievu valodā, bet uz lielā ekrāna 
redzamie teksti un attēlu komentā-
ri ir rakstīti latviešu valodā.

Nākamais skolēnu uzdevums ir 
uz attēliem uzlikt atbilstīgus dzīv-
nieku nosaukumus latviešu valodā. 
Ceļas rokas, un rodas jautājumi, ko 
krieviski nozīmē tādi latviski rakstī-
tie vārdi kā „krupis”, „vabole”, „plau-
dis”, „kaija”.

Tiek izdalītas darba lapas, kurās 
attiecīgo grupu dzīvnieku nosau-
kumi ir jāieraksta latviešu valodā. 
Seko norāde novērtēt grupas biedru 
darbu: ja uzdevumi ir izpildīti parei-
zi, tad tiek iegūti 10 punkti, bet, ja, 
salīdzinot rezultātus, atklājas daudz 
kļūdu, tad – 5 punkti.

Darba lapā ir jālasa teksti, lai 
noskaidrotu dzīvnieku grupu rak-
sturīgākās pazīmes. Diezgan daudzi 

skolēni paceļ roku, lai lūgtu iztulkot 
krieviski atsevišķus vārdus. Piemē-
ram, bērniem ir jāraksta, ka kukai-
ņiem ir sešas kājas un trīs ķermeņa 
nodalījumi, zivis elpo ar žaunām 
un tām ir zvīņas, abinieki dzīvo 
gan ūdenī, gan uz zemes, rāpuļiem 
ir sausas zvīņas un tie pārvietojas 
rāpojot, putniem ir spalvas, zīdītāju 
ķermenis ir klāts ar vilnu un tie sa-
vus mazuļus baro ar pienu…

Seko starpbrīdis. Pēc ieturēta-
jām pusdienām bērni ir mazāk uz-
manīgi. Skolotāja cenšas noskaid-
rot, vai skolēni zina, kas ir spuras. 
Uz ekrāna tiek demonstrēti ātrākie, 
mazākie u. tml. dzīvnieki. Skolotā-
ja izdala darba lapas un aicina do-
ties pie runājošajām sienām, t.  i., 
pie sienām un logiem ir piestipri-
nātas nelielas lapas ar attēliem un 
paskaidrojošu informāciju, tie ir 
jāizmanto, lai atrastu un uzrakstītu 

atbildes uz jautājumiem.
Pēc dinamiskās pauzes uzrunā-

tie bērni nolasa uzrakstītās atbil-
des, bet uz papildu jautājumiem, 
piemēram, kāpēc lapsa ziemā mai-
na kažoka krāsu, atbild krieviski. 
Izrādās, neviens nezina, ko nozī-
mē vārds „kurkulis” un kā tas elpo. 
Visi kopīgi to noskaidro, skolotāja 
atgādina arī to, kā varde elpo ūde-
nī un uz zemes utt.

Skolotāja vēlreiz aicina pateikt, 
vai tagad skolēni zina, kas ir saus-
zemes un kas ir ūdens dzīvnieki, 
vai ir sapratuši, kas ir dzīvnieku 
pielāgotība noteiktai videi, un 
vai prot noteikt dzīvniekus, kuri 
pieder pie noteiktas dzīvnieku 
grupas. Skolēniem ir jānovērtē 
savs darbs stundā un jāuzraksta 
pašvērtējums.

Kolēģi gūst idejas 
un arī salīdzina
Mācību stundu vēro arī Zo-

litūdes ģimnāzijas dabaszinību 
skolotāja Kristīne Dombrovska. 
Vaicāta par pirmajiem iespai-

diem, Kristīne atbild: „Ir grūti sa-
līdzināt, jo mūsu skolā dabaszinī-
bu stunda 4. klasē simtprocentīgi 
notiek tikai latviešu valodā, tādēļ, 
manuprāt, valoda tika izmantota 
pārāk maz un bērniem būtu jāsa-
prot daudz vairāk. Ja kāds, izla-
sot tekstu, kaut ko nesaprata, tad 
uzdeva jautājumu, tādēļ bija lieki 
vēlreiz likt visu tulkot krievu va-
lodā.” K.  Dombrovska dalās pie-
redzē, ka viņu skolā viena stunda 
notiek krievu valodā, kad klases 
audzinātāja izskaidro pamattēmu, 
un viņas vadītajā stundā attiecīgā 
tēma tiek nostiprināta latviski. Ja 
stundā visu nepagūst, tad skolēni 
turpina mācīties mājās vai arī visi 
kopā nākamajā stundā.

Uz jautājumu, vai šāda pie-
redzes apmaiņa noder, skolotāja 
atzīst, ka pieteikusies labprāt, jo 
vienmēr var aizgūt kādu ideju. 
Viņa cer, ka kolēģi kaut ko ir iegu-
vuši arī Zolitūdes ģimnāzijā, kur 
notikušas bilingvālo stundu meis-
tarklases.

          ILZE BRINKMANEIK

-
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 Andris Bērziņš

Zolitūdes ģimnāzijas sākumskolas skolotājas Natālija Jakovele (no krei-
sās) un Kristīne Dombrovska redzēto salīdzina ar savu pieredzi un uz-
skata, ka 4. klases dabaszinību stundā latviešu valoda skan pārāk maz.

 Andris Bērziņš

Nākamais skolēnu uzdevums ir uz attēliem uzlikt atbilstīgus dzīv-
nieku nosaukumus latviešu valodā. Ceļas rokas, un rodas jautā-
jumi, ko krieviski nozīmē tādi latviski rakstītie vārdi kā „krupis”, 
„vabole”, „plaudis”, „kaija”.

 Andris Bērziņš

Atklātās stundas ir veids, kā aizgūt jaunas idejas.

Turpinājums 11. lpp. 
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Tā kā patlaban aktuālāks ir la-
bējais populisms, ļoti svarīgi ir tas, 
ka tieši modernais, demokrātiskais 
konservatīvisma virziens tam ne-
pakļaujas, to stingri noraida un no 
savas ideoloģiskās pozīcijas piedā-
vā racionālus, ar pārstāvniecisko 
demokrātiju savietojamus populis-
ma ekspluatēto tēmu risinājumus. 
Taču tas pats ir jādara arī kreisā 
demokrātiskā spektra virzienam 
attiecībā uz kreiso populismu.

MANIPULĀCIJAS 
PAZĪŠANA UN 
IEROBEŽOŠANA
Vācijas Tieslietu ministrija 

patlaban izstrādā likumprojektu, 
kurā tiek paredzēts kriminālsods 
par nepatiesu ziņu (angļu val. fake 
news) izplatīšanu. E. Levits te sa-
skata juridiska rakstura problē-
mas, kuras gan nav neatrisināmas, 
taču, viņaprāt, bīstamāks mani-
pulācijas veids par meliem ir tieši 
pusmeli (jeb puspatiesības). Jau-
tājums, kā nodalīt pusmelus no 
parastas muļķības, ir komplicēts, 
taču principā atbildams.

Būtiski ir identificēt, no kā-
diem avotiem ziņa vai viedoklis 
nāk. Latviešu sakāmvārds skan – 

kas vienreiz melo, tam otrreiz 
vairs netic. Tādēļ vispirms ir 
nepieciešams identificēt siste-
mātiskus un mērķtiecīgus melu, 
pusmelu un tumsonīgu, antide-
mokrātisku viedokļu izplatītā-
jus. Parasti tie ir kādas nedrau-
dzīgas ārvalsts vai populistisku 
organizāciju tieši vai netieši uz-
turēti mediji. Šādi mediji ir jāiz-
slēdz no publiskā diskursa, bet 
sabiedrība aktīvi jāinformē, ka 
cilvēki, veidojot savu viedokli, 
uz tiem nevar un nedrīkst paļau-
ties. Latvija ir tieši šādu mediju 
mērķis, un tos palīdz izplatīt pat 
valstij piederoši uzņēmumi.

Šādu mediju darbība pēdējā 
laikā pastiprinās arī citās Rie-
tumvalstīs, tādēļ, piemēram, Ei-
ropas Savienība  (ES) ir izveido-
jusi īpašu, pagaidām vēl skaitliski 
nelielu institūciju, kuras uzde-
vums ir identificēt un atmaskot 
dezinformāciju. Tā izdod (arī 
krievu valodā) internetā pieeja-
mu un abonējamu izdevumu 
„Disinformation Review”. Līdzī-
gu institūciju (tā atrodas Rīgā) 
ir izveidojis arī NATO. ASV pre-
zidents 2016.  gada 23.  decem-
brī parakstīja likumu par īpašas 
antidezinformācijas institūcijas 
radīšanu – tai būtu plaši resursi, 
un tās darbinieki atklātu, identifi-
cētu šāda veida manipulācijas un 
cīnītos pret tām. Arī atsevišķās 

citās valstīs ir plāni izveidot šādas 
institūcijas.

Par šādu institūciju nopietni 
būtu jādomā arī Latvijai. Aktīva 
un mērķtiecīga pretdarbība apzi-
nātiem meliem un dezinformāci-
jai padarītu sabiedrību jutīgāku, 
mazāk uzņēmīgu pret šādām 
indivīda un sabiedrības viedokļa 
manipulācijām.

Latvijā jau samērā sen dar-
bojas iespēja jebkuram komen-
tēt medijus. Nopietnie Rietumu 
mediji tam tik vienkārši neļaujas. 
Interneta vietnēs komentēt drīkst 
galvenokārt cilvēki, kuri identi-
ficējas, bieži netiek pieļauti pat 
pseidonīmi. Jebkuram ir jābūt 
atbildīgam par saviem vārdiem, 
arī internetā. E.  Levits ierosina 
pagaidām kā kompromisu radīt 
īpašas tā sauktās mēslu vietnes, 
kurām būtu no komentējamā 
medija atšķirīga interneta adrese 
un kurās drīkstētu izteikties arī 
anonīmi.

Latvijā dažās skolās eksperi-
mentāli tikšot ieviests jauns mā-
cību priekšmets  – medijpratība. 
Šā jaunā, ļoti nepieciešamā mā-
cību priekšmeta galvenais mērķis 
būtu izskaidrot, kā izvērtēt infor-
māciju un nekļūt par upuri dažā-
dām manipulācijām.

SARGĀT PRIVĀTUMU
Izzūdot cilvēka privātajai sfē-

rai un pastāvot viņa autonomi-
jas apdraudējumam, vispirms 
ir jāapzinās privātuma un au-
tonomijas vērtība. Tos nedrīkst 
brīvprātīgi atdot par stikla pēr-
lītēm  – dažādām spēlītēm, ierī-
cēm, piemēram, tiek piedāvātas 
dažas ērtības  – inteliģentā māja, 
veselības datu pulkstenis vai vie-
dais ledusskapis, kurš būs inteli-
ģentāks par tevi pašu un nopirks 
trūkstošo pienu.

Taču, rēķinoties ar lielo datu 
radītās visaptverošas cilvēka no-
vērošanas potenciālu un tā arvien 
pieaugošo spēju uzzīmēt precīzu 
cilvēka personības profilu, kas 
aptver emocionālās reakcijas, 
vērtību un izvēles sistēmu un ci-
tus parametrus, ko cilvēks pats 
bieži vien nav pat apzinājis, krasi 
pieaug manipulācijas ar cilvēku 

risks, piedāvājot viņam indivi-
duāli „piegrieztu” informāciju. 
Šo cilvēka profilu gan legāli, 
gan nelegāli visai vienkārši var 
izmantot, lai panāktu kādu no-
teiktu politisku rīcību. Tādējādi 
pastāv risks, ka pilsonis no de-
mokrātijas subjekta var kļūt par 
viegli manipulējamu objektu.

Visvienkāršākais veids, kā šo 
apdraudējumu samazināt, ir pa-
šam to aktīvi neveicināt: vispirms 
izmantot visas datu aizsardzības 
iespējas, kas patlaban pastāv; rū-
pīgi apieties ar savu privātumu 
sociālajos tīklos; izvairīties lietot 
dažādas vairāk vai mazāk muļķī-
gas ierīces, bez kurām var viegli 
iztikt.

Taču ar to, protams, nepietiek. 
Tādēļ liels panākums ir jaunā 
ES datu aizsardzības regula, kas 
stāsies spēkā 2018. gadā un pri-
vātus datus, arī sociālajos tīklos, 
aizsargās ievērojami labāk nekā 
līdz šim. Arī ES Tiesa pēdējos 
gados savos spriedumos ir ievē-
rojami stiprinājusi personas pri-
vātumu (piemēram, 2016.  gada 
23.  decembra spriedums lietā 
„Tele2 Sverige”).

Interesanti ir arī priekšlikumi 
izveidot publisku (vislabāk Eiro-
pas mēroga) sociālo tīklu, kā arī 
navigācijas sistēmu, kuru lietoša-
nas noteikumus apstiprinātu de-
mokrātiski leģitimēts parlaments. 
Šādi noteikumi būtu caurspīdīgi, 
par tiem varētu demokrātiski dis-
kutēt, un tie atbilstu datu un pri-
vātuma aizsardzības principiem, 
nepieļaujot lietotāju tālejošu iz-
spiegošanu, nevis kā tagad, kad 
šie noteikumi nav caurspīdīgi un 
par to saturu bez sabiedrības līdz-
dalības lemj koncernu īpašnieki. 
E.  Levits pieļauj iespēju, ka tu-
vākajā nākotnē par to varētu tikt 
sākta plašāka diskusija.

STIPRINĀT
INSTITŪCIJAS
UN UZRĀDĪT
DEMOKRĀTIJAS
PRIEKŠROCĪBAS
Runājot par demokrātijas ide-

jas eroziju, E.  Levits norāda, ka 
vairums priekšlikumu ir vērsts 
uz demokrātijas institūciju, it 

sevišķi tiesu varas, stiprināšanu 
un demokrātijas jaudīguma iz-
celšanu, salīdzinot ar citām valsts 
iekārtām.

Vēsturiski demokrātija nav 
pašsaprotama. Tā ir darbojusies 
īsu laiku un samērā nelielā pasau-
les daļā, pie kuras tagad pieder 
arī Latvija. Tādēļ demokrātiskai 
sabiedrībai pastāvīgi ir jāapzinās 
tās trauslums.

Demokrātija ne tuvu nav per-
fekta, taču tā ir augstākais poli-
tiskais sasniegums, ko civilizācija 
līdz šim ir sasniegusi. Vienīgajai 
no valsts iekārtām tai piemīt spē-
ja mācīties no kļūdām un pašuz-
laboties, tādēļ ir aktīvi jāuzrāda, 
ka visas (vismaz līdz šim piedā-
vātās) alternatīvas ir sliktākas. 
Progress rodas, ja tiek pierādīts, 
ka jaunais ir labāks nekā vecais. 
Populisms, kā arī tam radniecī-
gā Latvijā izplatītā viss-ir-slikti 
mentalitāte nepiedāvā ko labāku. 
Tas ir regress. Par to ir jārunā!

Nedrīkst pieļaut arī pārstāv-
nieciskās demokrātijas institūci-
ju vājināšanu sabiedrības mirkļa 
iegribu dēļ. Demokrātija balstās 
institūcijās, tā ir saistīta ar dau-
dziem priekšnosacījumiem. Zū-
dot kaut vai vienai daļai no tiem, 
demokrātija deģenerējas.

Mums ir labas pozīcijas, lai 
stiprinātu demokrātiju, jo mēs, 
būdami brīvi cilvēki, varam to 
brīvi aizstāvēt. Nebrīvi cilvēki ne-
demokrātiskā iekārtā, savukārt, 
ir spiesti aizstāvēt režīmu, kas 
rada un uztur nebrīvību.

PAŠAIZSARGĀJOŠĀ
DEMOKRĀTIJA
Demokrātija nav bezpalīdzī-

ga. Modernā demokrātija iekļauj 
arī pašaizsargājošās demokrātijas 
koncepciju. Tā kopš 2014.  gada 
ir nostiprināta arī Satversmes 
ievadā un pieder pie negrozāmā 
Satversmes kodola.

Pašaizsargājošā demokrātija 
nozīmē to, ka demokrātija ne-
drīkst tikt izmantota, lai likvi-
dētu pašu demokrātiju vai tās 
pamatu – savu valsti. Vienalga, 
kādā veidā. Pilsoņiem un insti-
tūcijām ir pienākums to aizstā-
vēt un nosargāt. 
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 Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Egils Levits uzsver –pašaizsargājošā demokrātija nozīmē to, ka de-
mokrātija nedrīkst tikt izmantota, lai likvidētu pašu demokrātiju 
vai tās pamatu – savu valsti.

          ILZE BRINKMANEIK

Sarunā iesaistās arī šīs ģimnā-
zijas 1.–4.  klašu latviešu valodas 
skolotāja Natālija Jakovele. Pama-
nījām, ka skolotājas N.  Usačovas 
demonstrētajos tekstos dažviet kā-
das garumzīmes pietrūka vai arī tā 
bija nevietā, bija uzrakstījušies arī 
nepareizi burti. N.  Jakovele atzīst, 
ka, sadarbojoties ar dabaszinību 
priekšmeta skolotāju, viņa palīdz 
tamlīdzīgas kļūdas novērst, bet lat-

viešu valodas stundā noslīpē teiku-
mu veidošanu, pievērš skolēnu uz-
manību terminiem, garumzīmēm. 
K. Dombrovska atzinīgi novērtē to, 
ka skolotāja N. Usačova necentās la-
bot skolēnu kļūdas latviešu valodas 
lietojumā, jo viņas uzdevums ir mā-
cīt dabaszinību priekšmetu, taču par 
stundā piedāvāto tekstu pareizraks-
tību ieteiktu konsultēties ar latviešu 
valodas skolotājiem.

Rīgas 51.  vidusskolas direkto-
res vietniece mācību darbā Alla 

Kurajeva stāsta, ka skola ir iesais-
tīta pētījumā, kura mērķis ir no-
skaidrot, kādas bilingvālas meto-
des tiek izmantotas. „Mūsu skolā 
strādājam nedaudz atšķirīgi, jo 
pāreja no sākumskolas uz pamat-
skolu notiek 5. klasē. Dabaszinību 
programmu īstenojam bilingvāli. 
Pedagogam ir nepieciešama liela 
meistarība, lai sabalansētu stundas 
norisi divās valodās. Skolotāju sa-
darbība notiek metodisko komisi-
ju līmenī, bet, protams, vienkāršāk 

ir sākumskolā, kur viens skolotājs 
māca vairākus priekšmetus,” saka 
A.  Kurajeva, norādot, ka skolā 
cenšas nodrošināt vidi, kurā skan 
latviešu valoda,  – notiek dažādi 
pasākumi u. tml.

Ko no dzirdētā un redzētā atklā-
tajā stundā nodos tālāk kolēģiem? 
Alla atzinīgi vērtē šo iespēju un jau 
zina, kādas būtiskas metodiskās re-
komendācijas sniegs savas skolas 
skolotājiem. „Ir svarīgi, ka stundā 
dominē mācīšanās process, skolēni 

paši daudz dara un iesaistās, secina, 
apkopo uzzināto, veic pašvērtējumu 
un novērtē arī viens otra paveikto. 
Ļoti patika uzdevums ar runājoša-
jām sienām, kad skolēniem bija ie-
spēja izkustēties un arī uzzināt kaut 
ko papildus, jo darbs ar informāci-
ju ir svarīgs. Notika darbs ar teks-
tu  – tika pilnveidota lasītprasme, 
rakstītprasme, tika dota iespēja 
atbildēt dzimtajā valodā, kas bi-
lingvālajā izglītībā ir paredzēts,” 
stāsta A. Kurajeva. 

Turpinājums no 10. lpp. 
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Valsts izglītības satura centrs 
(VISC), īstenojot savas funkcijas 
valodu apguves jautājumos, jau 
vairākus gadus sadarbojas ar Ei-
ropas Padomes Eiropas Moderno 
valodu centru (EMVC) Grācā.

EMVC kontaktpunkta vadītāja 
un nominējošās institūcijas pārstā-
ve Latvijā VISC projekta „Kompe-
tenču pieeja mācību saturā” vecākā 
eksperte Rita Kursīte stāsta, ka 
šogad sadarbojoties ir notikuši jau 
trīs pasākumi, kuru laikā EMVC 
eksperti iepazīstināja ar jaunā-
kajām atziņām un ieteicamajām 
metodēm (pieeju) mācību procesa 
uzlabošanai skolās.

6.  un 7.  martā Rīgā notika se-
minārs par valodas lomu domāša-
nas un mācīšanās procesā. EMVC 
eksperti Olivers Maiers (Oliver 
Meyer) no Vācijas un Kevins Shiks 
(Kevin Schuck) no Nīderlandes vadī-
ja kursu nodarbības „Daudzvalodu 
pieejas iekļaušana mācību proce-
sā” („A  Pluriliteracies Approach to 
Teaching for Learning”), uzsverot 
padziļinātās mācīšanās (angļu val. 
deep learning) nozīmi, nepārblīvējot 
mācību saturu un nesadrumstalo-
jot to, rosinot skolēnu ieinteresētību 
apgūstamajās tēmās. Tika uzsvērts, 
ka dziļā mācīšanās vienlaikus ir arī 
lēna mācīšanās (slow learning), lai no 
kvantitātes virzītos uz kvalitāti, proti, 
labāk mazāk, bet dziļāk. Skolēnam ir 
nepieciešams laiks pamatīgai katras 
tēmas apguvei un pilnīgai izpratnei, 
ko raksturo spēja gan apgūto mācību 
materiālu jēgpilni izskaidrot citiem, 
gan atsevišķus novērojumus, parā-
dības un faktus apkopot un koncep-
tualizēt, izprotot cēloņsakarības un 
uztverot tos kā vienotu veselumu.

7.  martā O.  Maiers un K. Shiks 
piedalījās arī diskusijā par dzimtās 
valodas mācīšanu, iepazīstinot ar 
savu praktisko pieredzi dažādu va-
lodas apguves jautājumu risināšanā.

9. un 10. martā EMVC ekspertes 
Katerīna Karre-Karlingere (Cathe-
rine Carre-Karlinger) un Katja 
Šnicere (Katja Schnitzer) dalījās 
pieredzē ar valodu pedagogiem par 
darbu klasēs, kur ir atšķirīgs valo-
das apguves līmenis. Viņas VISC 
projekta „Kompetenču pieeja mā-
cību saturā” valodu ekspertiem 
un dzimtās valodas un svešvalodu 
skolotājiem vadīja kursu nodarbī-
bas „Atbalsts daudzvalodīgām kla-
sēm. Visaptveroša pieeja valodu iz-
glītībā” („Supporting Multilingual 
Classrooms. Inclusive Approaches 
in Language Education”). Kursu 
dalībnieki uzzināja paņēmienus, 
kā noteikt dažādus skolēnu valo-
das apguves līmeņus, un sprieda 
par darbu klasēs, kurās bērniem 
ir ļoti atšķirīgs mācību valodas 
apguves līmenis. Lektores uzsvē-
ra skolēnu valodas kompetences 
attīstīšanas nepieciešamību visos 
mācību priekšmetos, iepazīstināja 
ar atbalsta sniegšanas iespējām da-
žādu valodas prasmju attīstīšanā, 

efektīvu valodas un pamatprasmju 
apguves integrēšanu, kā arī sniedza 
labās prakses piemērus valodu un 
citu mācību priekšmetu skolotāju 
sadarbībai.

No 10.  aprīļa līdz 12.  aprīlim 
Rīgā viesojās EMVC eksperti Jose 
Noijonss (José Noijons) no Nīder-
landes un Gabors Sabo (Gabor Sza-
bo) no Ungārijas. Viņi vadīja nodar-
bības Latvijas augstskolu svešvalodu 
mācībspēkam, svešvalodu pedago-
giem, kā arī VISC projekta „Kompe-
tenču pieeja mācību saturā” eksper-
tiem. Pasākumam bija starptautisks 
skanējums, jo seminārā piedalījās 
arī Igaunijas, Lietuvas un Polijas 
valodu jomas eksperti – augstskolu 
mācībspēks un izglītības ministriju 
pārstāvji. Šo iespēju sadarbības lī-
guma ietvaros mums nodrošināja 
EMVC un Eiropas Komisija.

Visu triju Baltijas valstu un Po-
lijas svešvalodu speciālistiem atkal 
bija iespēja darboties kopā, ap-
spriežot būtiskus valodu apguves 
un mācīšanas jautājumus, gūt ie-
skatu kaimiņvalstu pieredzē, kā arī 
kopīgi plānot turpmāko sadarbību. 
EMVC eksperti kopā ar kaimiņval-
stu un Latvijas svešvalodu speciā-
listiem pētīja jaunā svešvalodu stan-
darta projekta atbilstību Eiropas 
kopīgajām pamatnostādnēm (EKP) 
valodu apguvei (Relating Foreign 
Language Curricula to Common 
European Framework of Reference 
for Languages  – RELANG). Viņi 
iepazīstināja ar valodu standartu 
pielīdzināšanas EKP iespējām un 
pašu pielīdzināšanas procesu. Kur-
su laikā tika aplūkota arī standartā 
izvirzīto prasību saikne ar mācību 
procesu, ar svešvalodu eksāmenu 
saturu un tajos izmantotajiem uz-
devumu veidiem.

Vērtējumu svešvalodās 
vajadzētu diferencēt
Latvijas Angļu valodas skolotāju 

asociācijas prezidente Silvija An-
dernovics stāsta, ka kopā ar EMVC 

ekspertiem un kolēģiem no Polijas, 
Lietuvas un Igaunijas esot diskutē-
juši par to, kā EKP valodu apguvē 
izprast visiem vienādi. „Es personīgi 
no mūsu EMVC ekspertiem vairāk 
būtu vēlējusies dzirdēt, kā viņiem ir 
izdevies integrēt EKP savu valstu iz-
glītības standartos. Daudzās valstīs 
skolām ir lielāka brīvība, bet mums 
ir diezgan birokrātiska sistēma. Ir 
jācer, ka ar jauno kompetenču pie-
eju kaut kas mainīsies. Patlaban 
visām svešvalodām tiek piedāvāti 
vienādi prasmju apguves līmeņi. 
Varbūt vērtējumu visās svešvalodās 
nevajadzētu likt vienā grozā, jo sko-
lēni vairāk zinās angļu valodu nekā 
franču, vācu vai kādu citu svešvalo-
du. Manuprāt, vajadzētu diferencēt, 
jo, ja standartā ierakstīs tādu pras-
mju līmeni, ko visi var sasniegt, tad 
līmenis var izrādīties ļoti pieticīgs. 
Manuprāt, projekta „Kompetenču 
pieeja mācību saturā” ekspertiem 
tas ir ļoti rūpīgi jāpārdomā. Patla-
ban šīm kardinālajām izmaiņām ir 
Eiropas struktūrfondu finansējums, 
tādēļ ekspertiem ir jāpaveic no-
pietns darbs. Zinu, ka vairāki peda-
gogi, kas ir mūsu asociācijas biedri, 
individuāli ir iesaistījušies darbā, 
bet noteikti nevajadzētu ignorēt arī 
skolotāju profesionālās organizāci-
jas, kas var palīdzēt ar padomu la-
bāka rezultāta sasniegšanai,” rosina 
S. Andernovics.

Valodu var mācīt 
katrā mācību priekšmetā
Poļu valodas un kultūras pasaulē 

centra direktors Valdemārs Marti-
nuks (Waldemar Martyniuk) no Ja-
gaiļa Universitātes Krakovā uzsver, 
ka, runājot par svešvalodu mācīša-
nas jautājumiem – mācību program-
mām, grāmatām, metodēm, ir sva-
rīgi paturēt prātā, ka svešvaloda nav 
tikai atsevišķs mācību priekšmets. 
„Valodas prasmes ir nepieciešamas 
visās mācību aktivitātēs. Eiropā tas ir 
piemirsts, jo mums valodas ir klasi-
ficētas kā mācību priekšmeti, piemē-

ram, latviešu valoda, krievu valoda, 
angļu valoda, bet valodu var apgūt 
arī ķīmijā, fizikā, matemātikā, vēstu-
rē, ģeogrāfijā, pilnveidojot sarunva-
lodas prasmes. Ir ideāli, ja skolotāji 
savstarpēji vairāk sadarbotos, zinātu, 
ko un kā katrs māca un kādu palīdzī-
bu viens otram var sniegt, lai skolēni 
spētu sasniegt augstākus rezultātus. 
Ļoti svarīga loma ir kopīgam skolo-
tāju darbam. Manuprāt, jūs patlaban 
esat sākuši ļoti interesantu pieeju jau-
nam mācību saturam, kurā skolēni 
apgūs pamatkompetences un caurvi-
ju kompetences. Kritiskā domāšana, 
radošums, digitālās prasmes, paš-
vadība, komunikācija  – visām šīm 
prasmēm ir nepieciešamas valodas 
prasmes. Ir nopietni jādomā par ie-
spēju atteikties no mācību priekšme-
tu sistēmas, jo atsevišķu priekšmetu 
mācīšana skolēnam rada grūtības 
uztvert pasauli kopveselumā,” rosina 
V. Martinuks. 

Visiem iesaistītajiem 
jābūt vienādai izpratnei
Igaunijas Izglītības un zinātnes 

ministrijas Valodu politikas de-
partamenta vecākā eksperte Pille 
Peiklika (Pille Põiklik) atzina  – 
esot guvusi priekšstatu par to, kā 
Latvijā tiek plānota mācību satura 
reforma. Viņa cer, ka nākotnē Bal-
tijas valstu izglītības darbinieki sa-
darbosies un dalīsies pieredzē.

Tartu Universitātes lektore Ille 
Tirka (Ülle Türk) domā, ka latvie-
šiem būs jāiegulda daudz darba 
jaunajā izglītības saturā, lai skolēni 
veiksmīgi apgūtu gan pamatkom-
petences, gan caurviju kompeten-
ces. „Kā apgūt valodas prasmes 
un tās spēt izmantot, apgūstot, 
piemēram, digitālās kompetences? 
Jaunās mācību programmas būs 
ļoti komplicētas, lai tās saprastu, 
būs vajadzīgs laiks gan skolotājiem, 
gan skolēniem,” saka I.  Tirka, at-
zīstot, ka ir svarīgi panākt, lai visi 
skolotāji būtu ieinteresēti mācīties 
un pilnveidot savas profesionālās 

prasmes. „Arī mums Igaunijā ir 
skolotāji, kuri ar lielu aizrautību 
iesaistās tālākizglītībā, projektos, 
bet tie ir vieni un tie paši cilvēki. 
Netrūkst arī tādu skolotāju, kuri uz 
profesionālo pilnveidi ir kūtri.”

EMVC eksperts G. Sabo uzsver, 
ka eksperti Latvijai nesniedz kon-
krētus ieteikumus, ko un kā darīt, 
veidojot jauno izglītības saturu, bet 
gan sniedz vispārīgu ieskatu valo-
du mācīšanas tendencēs, savukārt 
rīcībai ir jābūt lokālai  – atbilstīgi 
Latvijas vajadzībām.

RELANG projekta koordinators 
J. Noijonss saka – šajās dienās esot 
ticis diskutēts par to, kā veiksmī-
gāk integrēt EKP jaunajā mācību 
programmā, lai Izglītības un zināt-
nes ministrijai, skolotājiem, sko-
lēniem un vecākiem būtu vienāda 
izpratne par prasībām valodas 
apguves līmeņos. „Augustā mēs 
vērtēsim mācību programmu: kas 
ir izdevies, kas jāpilnveido, kādas 
metodes skolotājiem visproduktī-
vāk izvēlēties. Mans ieteikums būtu 
Baltijas valstīm vairāk sadarboties, 
nevis domāt, kā apsteigt Igauniju,” 
norāda J. Noijonss.

Rīgas Franču liceja angļu valodas 
skolotāja un projekta eksperte Tatja-
na Kunda stāsta: „Parasti EKP stan-
dartus izmantojam pārbaudes darbu 
veidošanai, bet šajā seminārā redzē-
jām, kā tos var izmantot standarta un 
mācību programmu izstrādē. Gan 
es, gan kolēģi EKP vairāk uztvērām 
kā vērtēšanas instrumentu. Sākotnē-
ji EKP bija domāts pieaugušajiem, 
kuri strādā ārvalstīs, bet tagad tas ir 
pielāgots arī dažādu vecumposmu 
skolēniem. Protams, tas nav perfekts 
dokuments, bet pieeja ir tāda, kuru 
varētu izmantot mācību standarta 
un programmas izstrādei.”

Latvijas Universitātes asociētā 
profesore un Rīgas Valsts vācu ģim-
nāzijas angļu valodas skolotāja Vita 
Kalnbērziņa uzskata, ka, īstenojot 
projektu „Kompetenču pieeja mācī-
bu saturā”, lielākais izaicinājums būs 
skolotājiem, nevis skolēniem: „Sko-
lotājiem būs jāzina, ko kolēģi māca 
katrs savā mācību priekšmetā. Šajā 
seminārā man patika ekspertu 
doma, ka ne tikai skolotāji saskaņo, 
ko viņi katrs māca, bet skolotājs ar 
skolēniem vienojos par to, ko mācī-
sies. No savas darba pieredzes Rī-
gas Valsts vācu ģimnāzijā es redzu, 
ka iespēja pašiem skolēniem izvēlē-
ties kādu viņiem aktuālo tēmu ir 
tas, kas viņus motivē mācīties.” 

12 PROJEKTS

 Andris Bērziņš

EMVC eksperti, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas augstskolu svešvalodu mācībspēks un svešva-
lodu pedagogi seminārā Rīgā šā gada aprīlī.

         DAIGA KĻANSKAIK
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Lektors

Svarīgākā laimes, veiksmes un 
panākumu garantija ir veselīga 
interese par dzīvi, par sevī un ap-
kārt notiekošo. Tas ir tieši tas, kā 
tik ļoti pietrūkst daudziem sko-
lēniem. Ne tikdaudz slinkums, 
cik tieši šīs īpašības trūkums ved 
viņus uz nesekmību vai – labākajā 
gadījumā – uz viduvējību. Ja sko-
lēniem pajautātu, vai viņu dzīve 
skolā ir interesanta, tikai daži at-
bildētu: „Jā.” Interese ir galvenais 
stimuls, kas uzlādē mūs ar ener-
ģiju un vēlmi virzīties uz priekšu. 
Savukārt skolēni nebeidz žēloties 
par to, ka skolas dzīve zaudē no-
vitāti un svaigumu, ikdiena kļūst 
vienveidīga, rutinēta, tajā vairs 
nav dinamisma, viss rit ierastajā 
un apnicīgajā gaitā. Tādā gadīju-
mā liksim skolēniem atbildēt uz 
turpmāko jautājumu.

Atbildi uz jautājumu, cik in-
teresantas tev skolā šķiet mācību 
stundas; klases kolektīvs; attiecības 
ar klasesbiedriem un skolotājiem; 
saskarsme ar ģimenes locekļiem, 
draugiem, paziņām; ārpusstundu 
aktivitātes; tu pats!

Katram skolēnam ir sava kom-
forta zona. Tās ir mācības, sabied-
riskie darbi, pienākumi un skolas 
pasākumi, kuros viss jau ir iegājis 
ierastajās sliedēs, viss gluži labi 
funkcionē, arī īpašu problēmu it kā 
nav. Skolēns instinktīvi tiecas izvei-
dot sev šādu komforta zonu, jo tur 
viņš jūtas relatīvi mierīgi, droši un 
pastāv zināmas garantijas, ka arī 
turpmāk būs tāpat. Taču liels šādas 
dzīves mīnuss ir novitāšu deficīts.

Lielai daļai skolēnu (lai kādi eks-
trēmisti viņi pēc dabas būtu) nepa-
tīk eksperimentēt. Viņi jau iepriekš 
noraida viņiem nepazīstamo, pat 
neizmēģinājuši to, un tādējādi sev 
liedz iespēju kaut ko savā dzīvē 
mainīt, padarīt to dinamiskāku un 
daudzveidīgāku.

Interesējamies par jauno
Skolas dzīve  – tas ir bezgalīgs 

Visums, kuram nav robežu. Mēs 
šajā dzīvē esam kā planēta, kas 
riņķo pa savu orbītu. Pamainīsim 
šo trajektoriju – un tad mēs ierau-
dzīsim, cik daudz izdevību, iespē-
ju un dārgumu ir visapkārt! Mēs 

to neuzzināsim, kamēr virzīsimies 
pa ierasto maršrutu. Mūsu uzde-
vums tagad ir nonākt saskarsmē 
ar jauno, nezināmo trajektoriju.

Varbūt kādreiz gribējām pie-
vērsties kaut kam jaunam un in-
teresantam, taču allaž to atlikām 
uz vēlāku laiku, aizbildinoties, 
ka tagad nav vaļas, ka to darīsim 
vēlāk. Nu šis „vēlāk” beidzot ir 
klāt! Ir ļoti daudz iespēju iepa-
zīt kaut ko jaunu. Minēsim tikai 
dažus variantus. Katru nedēļu īs-
tenosim kaut ko no šajā sarakstā 
sniegtā. Vai arī izdomāsim paši.

Ap mums droši vien ir cilvēki, 
ar kuriem kontaktējamies gan da-
žādu iemeslu dēļ, gan arī bez kāda 
īpaša iemesla. Tie ir mūsu klases-
biedri, skolotāji, paziņas, draugi, 
radinieki. Šo cilvēku vidū ir arī tādi, 
kas vienmēr ir tuvumā, taču mēs 
nezin kāpēc paejam viņiem garām 
un kontaktējamies vienīgi tad, kad 
mums kaut ko no viņiem vajag. At-
tiecīgo cilvēku mēs pazīstam tikai 
vienā aspektā, un mums par viņu ir 
izveidojies noturīgs tēls. Taču mēs 
nezinām, kas ir aiz šīs mums it kā 
zināmās fasādes. Pamēģināsim 
viņam (-ai) tuvoties! Izrādīsim in-
teresi par šo cilvēku, nepaiesim vi-
ņam garām. Aprunāsimies, apjau-
tāsimies par viņa dzīvi, par to, ko 
viņš dara, kādas ir viņa problēmas 
vai aizraušanās, atklāsim šajā cilvē-
kā sev ko jaunu, nezināmu. Nodibi-
nāsim jaunas pazīšanās. Lai mūsu 
dzīvē ienāk kaut viens absolūti ne-
pazīstams cilvēks! Nav svarīgi, kur 
un kā mēs ar viņu iepazīstamies.

Painteresēsimies par kādu jau-
nu mūzikas vai mākslas virzienu! 
Šai nolūkā varam vērsties pie cil-
vēkiem, kas orientējas mākslā. 
Ja kāds no paziņām aizraujas, 
piemēram, ar mūziku vai kaut 
ko citu, kas agrāk neietilpa mūsu 
interešu lokā, palūgsim, lai viņš 
pastāsta par to, pajautāsim, kāpēc 
tas viņam patīk. Pacentīsimies gūt 
no šīs mūzikas tādu pašu baudu, 
kādu gūst attiecīgais cilvēks. Aiz-
iesim uz treniņu, pieteiksimies uz 
kādiem mūs interesējošiem kur-
siem vai mācībām, apmeklēsim 
prezentācijas, lekcijas utt. Izmēģi-
nāsim jaunu sporta veidu, atradī-
sim sev kādu vaļasprieku, aiziesim 
tur, kur nekad agrāk neesam biju-
ši. Mēs droši vien esam vairākkārt 
kaut kur aicināti, bet allaž esam 
atteikušies. Šoreiz neatteiksimies!

Ļausimies izmaiņām!
Daudzi skolēni vēlas mainīt 

ārpusstundu pasākumus, pulci-
ņus, atrast citu darbošanās sfēru, 
taču neizdara to, jo nezina, kam 

īsti pievērsties. Viņiem nav spilgti 
izteiktu dotību vai talantu, tāpēc 
nav skaidrs, ko izvēlēties. Viss 
šķiet vienlīdz interesants (vai ne-
interesants). Patiesībā tā ir kļūda. 
Ikvienam cilvēkam ir kādas prio-
ritātes, tikai šīs prioritātes ir jāno-
skaidro un ar tām jārēķinās. Kā 
to izdarīt? Precīzi formulēsim sev 
izvirzītos uzdevumus, piemēram, 
mūsu mērķa formula varētu būt 
šāda: „Es atrodu sev jaunu un in-
teresantu aizraušanos, kas piepil-
dīs manu dzīvi ar jēgu un dos man 
prieku un morālu gandarījumu.”

Meklējumiem var izmantot 
visdažādākos paņēmienus. Iesaku 
tā saukto pielaikošanas metodi. 
Tās būtība ir vienkārša: ilgāku lai-
ku secīgi ir jāpielaiko sev dažādas 
nodarbošanās un jāatzīmē tās, ku-
ras patīk un nepatīk, piemēram, 
mēs pielaikojam sev skolēnu par-
lamenta vadītāja, korista, sporta 
deju virtuoza, mācību firmas da-
lībnieka, basketbolista, radioteh-
niķa utt. lomu. Vispār varam pie-
laikot visu, kas mums gadās ceļā. 
Vai mēs vēlētos to darīt? Ja ne, tad 
kāpēc? Atradīsim katrā nodarbē 
visus plusus un to, kas mūs neap-
mierina! Plusus paturēsim prātā, 
jo tie veido apmierinoša darba 
tēlu. Mīnusi arī ir ļoti svarīgi – tie 
palīdzēs saprast, kas mums nepa-
tīk. Tā visa rezultātā mēs beidzot 
sapratīsim, kas mums derēs, un 
precīzi formulēsim savu mērķi 
attiecībā uz vēlamajām interesēm, 
norādot aptuveno darbošanās vei-
du, saskarsmi ar cilvēkiem, brau-
cienus, atbildību utt.

Ja mūs interesē savs bizness, 
taču nezinām, kur īsti likt lietā 
savus spēkus, šis paņēmiens var 
uzvedināt uz auglīgu ideju. Tālab 
vispirms formulēsim savu mērķi, 
kas ir saistīts ar biznesa idejas at-
rašanu: „Es kā spēlēdamies atro-
du un pieņemu aizraujošu ideju 
par biznesu, kas pēc skolas absol-
vēšanas gadu pēc darba uzsākša-
nas un bez lieliem starta ieguldī-
jumiem ik mēnesi dod vairāk par 
10  tūkstošiem eiro lielu peļņu.” 
Pēc tam mums gluži vienkārši 
ir jāpastaigā un jāpavēro, kur un 
kādā veidā varam nopelnīt iece-
rēto naudu. Galvai pastāvīgi ir jā-
būt nodarbinātai ar to, un jebku-
ra informācija mums ir jāizskata, 

respektējot tikai šo viedokli. Mēs 
ejam pa ielu un skatāmies, kurš 
no ieraudzītajiem biznesa veidiem 
mūs apmierinātu (ja neapmieri-
nātu, tad – kāpēc), piemēram, mēs 
redzam preses izdevumu pārdoša-
nas kiosku: mūs tas neapmierina, 
jo ir pārāk daudz dažādu sīkumu, 
būs milzums rūpju; vajag kaut ko 
vienkāršāku. Tātad  – nevis pa-
likt tikai „nepatīk” līmenī vien, 
bet domāt plašāk, tas ir, „kā es to 
darītu viņa vietā”. Ieraugām valū-
tas maiņas punktu: šāds bizness 
mums neiet pie sirds, tas ir bīs-
tams, vajag kaut ko drošāku. Pa-
ziņa aicina iesaistīties daudzlīme-
ņu mārketingā: mums tas nešķiet 
pievilcīgs, kontaktēšanās ar cilvē-
kiem, mūsuprāt, ir apgrūtinoša, 
vajag kaut ko tādu, kas ir saistīts 
ar datoriem un internetu, utt. Pēc 
dažiem mēnešiem sapratīsim, ka, 
piemēram, ar interneta starpnie-
cību labprāt pārdotu ogļraču dar-
ba apģērbu vai kaut ko citu.

Darbojamies
Dzīve – tā nebūt nav tikai vē-

rošana un pārdomas, dzīve  – tā 
ir darbošanās. Dzīves būtība ir 
pastāvīga kustība, pārvietošanās, 
mainīšana, pārvarēšana. Tiklīdz 
kustība izbeidzas, mums zūd dzī-
ves piepildījuma izjūta. Un tad 
droši vien gribas kaut ko izdarīt, 
mainīt, lai justu, ka tā turpinās. 
Lielai daļai cilvēku ir nosliece ak-
tīvu darbošanos aizstāt ar pārdo-
mām par to. Piemēram, mums ir 
jāsalabo kāda lieta, un mēs stun-
dām ilgi varam domāt vai runāt 
par to, ka ir jau laiks to izdarīt, ka 
vajadzētu šo lietu aizvest uz re-
montdarbnīcu, ka nav labi atstāt 
to nesalabotu. Mēs varam kritizēt 
sevi, cīnīties ar sevi, bet no tā jau 
nekas nemainās. Mūsu pārdomu 
rezultātā attiecīgā lieta pati no 
sevis nesalabosies. Nekas pats no 
sevis nenotiks.

Cits mehānisms, kas bloķē mūsu 
darbošanos, ir bezgalīgā šaubīšanās 
par to, vai izdarīsim pareizi. Ja nu 
kļūdīsimies? Tad visa enerģija tiek 
patērēta, nemitīgi meklējot argu-
mentus par vai pret, bet reālu rezul-
tātu nav. Vai pārtraukt iesākto? Vai 
pievērsties kaut kam citam? Vai savā 
dzīvē kaut ko mainīt vai visu atstāt 
tā, kā ir? Visbiežāk šādas šaubīšanās 
rezultāts ir bezdarbība. Laikam jau 
šis izdzīvošanas instinkts kārtējo 
reizi attur mūs no jebkādām pār-
maiņām, jo to sekas ne vienmēr ir 
iespējams paredzēt. Tāpēc, ja gri-
bam, lai mūsu dzīvē kaut kas mainī-
tos, parādītos vai piepildītos, pajau-
tāsim sev: „Bet ko šodien es esmu 
izdarījis, lai tas notiktu?”

Pārlūkosim uz 
ilgu laiku atlikto
Kam un ko (ieskaitot sevi pašu) 

mēs apsolījām, bet solījumu neiz-
pildījām? Izveidosim šo nepabeig-

to darbu sarakstu! Tie ir nelieli 
darbiņi, kuri tuvākajā laikā ir jā-
paveic. Šie sīkumi mūs kavē sa-
sniegt iepriekš izvirzītos mērķus. 
Iztēlosimies, ka esam liels kuģis, 
kas droši dodas uz savu mērķi, 
bet mūs nemitīgi aizkavē dažādi 
sīki nepadarītie darbi, neizpildī-
tas saistības. Ir pienācis laiks no 
tā visa atbrīvoties un pilnā gaitā 
doties pretī iecerētajam.

Priekšplānā izvirzīsim aktīvu 
darbošanos. Katru dienu izdarī-
sim kaut ko tādu, kas mūs tuvinās 
savu plānu īstenošanai. Galve-
nais  – nenododieties teoretizēša-
nai! Ilgi neprātosim, bet gan aktīvi 
darbosimies. Ikreiz, kad galvā ie-
nāks doma „labi būtu izdarīt to un 
vēl to”, pajautāsim sev: „Kāpēc gan 
ne šodien?” Ja mēs to atliksim uz 
vēlāku laiku, piemērots brīdis var 
nepienākt. Tā ir noticis ar dau-
dzām lieliskām iecerēm – to īste-
nošana aizvien tika atlikta, it kā 
cerot, ka viss notiks pats no sevis. 
Varbūt pat notiktu, jo Visums mūs 
atbalsta vēlmju īstenošanā, taču 
arī pašiem ir aktīvi jādarbojas. 
Tad varbūtība, ka iecerētais piepil-
dīsies, daudzkārt palielināsies.

Uzdosim sev jautājumu: „Kas 
man tuvākajā laikā būtu jāizdara, 
lai līdz gada beigām es sasniegtu 
tādus un tādus mērķus?” Padomā-
sim, kādi soļi attiecībā uz katru 
mērķi mums tuvākajā laikā būtu 
jāsper! Šajā mēnesī mums ir jāuz-
veic nepabeigtie darbi un jāvirzās 
uz priekšu izvirzīto mērķu īsteno-
šanā. Kas cits – uzreiz ir grūti atce-
rēties, ko tieši apsolījām vai grasījā-
mies darīt, bet tā arī neizdarījām. 
Šos neizpildītos darbiņus, tiklīdz 
kāds ienāk prātā, tūlīt pat ierakstī-
sim savā plānotājā – un būsim kā 
kuģa kapteiņi, kuri milzīgo trans-
portlīdzekli vada tikai pēc pašu no-
teiktā kursa. 

Vēstulēm: 
kaspars.bikse@pedagogs.lv
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Ilzes Indrānes skolniece
Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

23. aprīlis – Jurģa diena – rakst-
nieces Ilzes Indrānes dzimšanas 
diena. Ir tā dīvaini – mūsu skolo-
tājai deviņdesmit, bet… mēs jau 
arī nekādi jaunuļi vairs neesam.

Viņa strikti atteicās no jebkāda 
publiska sarīkojuma. Arī šo svēt-
dienu vislabāk nosēdētu pie loga 
uz dārzu, nesteidzoties izietu ārā, 
lai redzētu, kas jau izlīdis un iz-
plaucis dobē, kā taurentiņš lidinās, 
atcerētos pērnpavasara gulbju svei-
cienu, pār jumtu pārlidojot. Tomēr 
priecājas, ka bērni un mazbērni 
grib svētdien radus ciemos aicināt 
un viņai nekas nebūšot jādara – ne 
gaļa jāvāra, ne rasols jāgriež, pat 
puķes kāds cits ūdenī ieliks. Maz-
meitas gudro, kādas seno dienu 
tuvākās draudzenes, kas viņām 
no bērnības Ziemassvētku vaka-
riem prātā, būtu jāsameklē un uz 
šo godu jāielūdz, bet vecmāmiņa 
purina galvu  – nē, nē, nav vairs 
ne Alises, ne Veriņas, ne Adinas, 
ne Elzas, ne daudzu citu. Aina, Jā-
nis un pāris dakteres no Madonas 
gan esot jāpabildina. Atceramies 
garo Rīgas viesu rindu, kas pirms 
30  gadiem slidinājās pa dubļaino 
ledu lejup no šosejas, jo tas bija vē-
lais pavasaris; māju ceļā autobusa 
šoferis baidījās laisties. Vēl zieme-
ļu piegāzes bija baltas, vistuvākais 
kaimiņš – mūzikas skolas direktors 
un folkloras kopas vadītājs Artis 
Kumsārs – nesa milzīgu pūpolvī-
tola zaru, meitenēm rokās bija trī-
sošas sniegpulksteņu galviņas.

I. Indrāne, tāpat kā Regīna Eze-
ra un Dagnija Zigmonte, literatū-
rā ienāca ap 1960.  gadu un ātri 
kļuva populāra. Septiņu romānu, 
četru lugu, deviņu grāmatu bēr-
niem un par bērniem, stāstu, mi-
niatūru, eseju, publicistisku raks-
tu autore. Pirmais romāns „Lazdu 
laipa” (1963), kas rāda jauniešu 
dzīves ceļa meklējumus, pastāvot 
pretrunām starp oficiālo ideo-
loģiju un audzināšanu ģimenē, 
pārsteidza ar tolaik neparasto ro-
mantisko noskaņu un 1961. gadā 
ieguva 1. vietu bērnu un jaunatnes 
literatūras konkursā, 1965.  gadā 
saņēma valsts prēmiju.

Pēc mūzikas skolotājas Klintas 
mūža stāsta romānā „Ūdensne-
sējs” Rīgas kinostudijā uzņemta 
mākslas filma „Liktenim spītējot” 
(1975). Donāts Dravnieks, viņa 
sieva Beta un citi gados vecie kol-
hoznieki no romāna „Zemesvēzi 
dzirdēt” (1984, Eduarda Veiden-
bauma prēmija – 1984, valsts prē-
mija  – 1985) pārstāv to zemnie-
ku paaudzi, kas 1949.  gadā bija 
spiesti iestāties kopsaimniecībās 
un līdz mūža beigām saglabāja 
darba tikumu un godaprātu neat-
karīgi no valdības lēmumiem un 
dažādiem rīkojumiem. „Putnu 
stunda” (1996) un „Dievsunīši” 
(2007) ir 20. gadsimta panorāmas 

tvērums līdz pēcpadomju priva-
tizācijas kļūdām, kuras iznīcināja 
ne viena vien veiksmīga darba 
rezultātus. Pēc tam vēl iznāca 
stāstu krājums „Divpadsmit logi”, 
bet pēdējos gados rakstniece it 
kā pieklususi, kaut gan, būdama 
garīgi moža, katru dienu aizpilda 
kādu lapu rūtiņu spirālbloknotā, 
gandrīz nepieminot pasaules vai 
valsts mēroga notikumus, bet 
atspoguļojot savas pārdomas un 
atziņas prozā un dzejas formā.

Visa I. Indrānes dzīve pagājusi 
Madonas apkārtnē: dzimusi Laz-
donas pagasta „Ciskānos” kalpu 
ģimenē, mācījusies Vestienas pa-
matskolā un Madonas vidusskolā 
(beigusi 1946), neklātienē studē-
jusi Rīgas Pedagoģiskajā institūtā. 
Vairāk nekā 20 gadus nostrādājusi 
par skolotāju Mārcienas, tad di-
rektori un skolotāju Kusas septiņ-
gadīgajā skolā, skolotāju Praulie-
nas 1.  astoņgadīgajā skolā. Kopš 
1967. gada nodarbojusies tikai ar 
literatūru. Kopš 1962.  gada viņa 
dzīvo lauku mājās starp Madonu 
un Praulienu, te uzauguši viņas 
bērni un mazbērni.

Rakstniecei vienmēr galvenās 
bijušas cilvēciskās vērtības, viņai 
tuva lauku cilvēku psiholoģija 
un godīgā attieksme pret darbu, 
zemi, līdzcilvēkiem. Gandrīz visi 
viņas darbu varoņi ir laucinieki, 
bieži izjūtam tieši Madonas puses 
vidi un ļaudis. Savā daiļradē viņa 
apvieno tradicionālu latvieša un 
zemes saistības apliecinājumu ar 
liriski tvertu cilvēka, it īpaši sie-
vietes, iekšējās pasaules atklāsmi. 
Izvērstie dabas tēlojumi mijas ar 
personāžu atmiņām, pārdzīvoju-
miem. Viņas romāni it kā neie-
kļaujas šodienas steigā, pasaules 
tīkla tempā, jo daudzās sižetiskās 
līnijas liek apsēsties, domāt un 

līdzdzīvot, bet tam, būsim godīgi, 
daudzi vairs nav gatavi.

2012. gadā I. Indrāne apbalvo-
ta ar Triju Zvaigžņu ordeni.

23. februārī, tieši divus mēnešus 
pirms jubilejas, Latvijas Universi-
tātes Humanitāro zinātņu fakultātē 
notika I.  Indrānes daiļradei vel-
tīta konference „Vēstules sniegā”. 
Referentes Dr.  philol. Ilze Stikāne 
un Silvija Radzobe analizēja vi-
ņas darbus bērniem un iestudēju-
mus teātrī, Ieva Kalniņa pievērsās 
dzimtas tēlojumam „Dievsunīšos”. 
Pēc I. Stikānes domām, derētu no 
jauna izdot romānu „Lazdu laipa”, 
kurā ir spilgts laikmeta, toreizējās 
skolas un lauku dzīves raksturo-
jums, romantisks jauniešu mīles-
tības tēlojums, dzīvi, savdabīgi tēli 
un raksturi. Iespējams, vajadzētu 
tikai īsu ievadu vai pēcvārdu, lai 
lasītājiem paskaidrotu tālaika reā-
lijas. „Lazdu laipas” dramatizējums 
iestudēts Jaunatnes un Valmieras 
teātrī, kritika augstāk vērtējusi rī-
dzinieku sniegumu, bet valmierie-
ši, ar izrādi viesodamies visā Latvi-
jā, guva pelnītu skatītāju atsaucību.

Bibliotēkās nolietota un vairs 
nav atrodama populārākā bērnu 
grāmata „Tipsis, Topsis un Tedis” 
(1960, 4.  izdevums  – 2001), ko 
jaunāko klašu skolēni joprojām 
lasa labprāt. Citās bērnu grāmatās, 
pēc referentes domām, ir vairāk 
didaktikas, arī tālaika atribūtikas 
(oktobrēni, pionieru pulciņi utt.). 
Bērni ir dzīvi, nerātni, darbīgi, bet 
akcentēto izjūtu, atziņu dēļ darbi 
šķiet vairāk domāti pieaugušajiem. 
Visos tajos galvenā problēma – kā 
izaugt un kļūt par cilvēku.

Praulienas pamatskola kopš 
2011. gada organizē radošo darbu 
konkursu Madonas un kaimiņu 
novadu 6.–9.  klases skolēniem, 
vērtējot divās vecuma grupās. 

Rakstniece ar lielu atbildības 
izjūtu vienmēr lasa uzrakstīto, 
dodot savu atzinumu. Šopavasar 
7.  konkursam piedāvātie temati 
ir: „Atradu zemi un…”, „Esmu 
labais burvis”, „Laimēju miljo-
nu”; iesūtīti 48  skolēnu darbi 
no deviņām skolām: Bērzaunes, 
Kusas, Liezēres un Praulienas pa-
matskolas, Cesvaines, Lubānas, 
Ļaudonas, Madonas 1.  un Vara-
kļānu vidusskolas. Jaunie autori 
pauž savu mīlestību un cieņu 
pret vecākiem, ģimeni, dzimto 
vietu, Latviju, gatavību palīdzēt 
nelaimē nonākušam biedram vai 
dzīvniekam. Maija sākumā bērni 
tiksies vispirms Praulienas pa-
matskolā, kur saņems apbalvoju-
mus, pēc tam tradicionāli brauks 
pie rakstnieces uz mājām, jo tur, 
savā dārzā, viņa joprojām piekrīt 
ciemiņus uzņemt. Arī skolotā-
jiem, pensionāriem, represēto 
grupiņām, vēstures un literatū-
ras pētniekiem viņa neatsaka, 
kaut sazināšanās ir pagrūta. Šajās 
svētku nedēļās rakstniece solīja 
tieši pie bērnu rindiņām turēties, 
jo domāt tikai par sevi un savu 
mūžu nav viegli.

Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja krājumā ir vairā-
ki man īpaši I. Indrānes materiāli. 
Zaļā galda kartonā ietīts mašīn-
raksts ar labojumiem un uzraks-
tu „Nabaga septiņreiz apgrauztā 
Lazdu laipa”. Iespējams, tas pats 
eksemplārs – papīra lapu blāķis, ko 
viņa ieveda mūsmājās, ar velosipē-
du uz Madonu braucot, kādā mig-
lainā, pavēsā 1960. gada septembra 
svētdienas rītā, teikdama: „Izlasi, 
tad parunāsimies!” Vidusskolniece 
jutās nepelnīti pagodināta, pirmo-
reiz mūžā lasot kādu vēl nepubli-
cētu darbu, gandrīz noslēpumu. 
Daudz kas šķita it kā pazīstams, bet 
vēl neaptvēru, ka tas daļēji ir par 
maniem skolasbiedriem no gadu 
vecākās klases, ka Kristīne ir Sar-
ma, Venta atgādina Ainu un Zintu. 
Ar Mildu – agronomi Taigu – ie-
pazinos dažus gadus vēlāk, kad arī 
skolotāja Alstera prototipi bija pār-
spriesti. Rakstnieces pirmās grā-
matas „Dzirkstis” stāsta „Maize” 
skolotājus pašas ar draudzenēm 
pēc apraksta uzminējām, jo vairāki 
no viņiem mācīja arī mūs.

„Lazdu laipa” Madonā ir atdzī-
vināta, uzbūvējot jaunu, māksli-
nieciski veidotu laipu pie pašrei-
zējās 2.  vidusskolas, kur mācījās 
gan rakstniece, gan viņas varoņi. 
Tikai mūsu Madonīte ir niecī-
gāka, grava iztīrīta no krūmiem, 
izkopta, ne tuvu tik mežonīga 
kā rakstnieces Valdupe, attālumi 
mainījušies.

„Putnu stundas” mašīnraksts 
ar pielīmētu spalviņu beigās sais-
tās ar pusstundu un garākām ik-
vakara telefona sarunām, kad vēl 
nepabeigto rokrakstu vajadzēja 
vispirms pārvērst mašīnrakstā, 
ko autore ļoti daudz laboja. Tad 
viņas dēls atveda man datoru, 
pats uzstādīja un ātri ierādīja pir-

mos pamatus – tā sākās mana ie-
pazīšanās ar šo mašīnu, bez kuras 
tagad vairs neprastu iztikt. Tre-
šais variants tīrrakstā tapa daudz 
ātrāk, jo vajadzēja tikai labot uz-
rakstīto  – mainīt vārdus un tei-
kumus, izdzēst vai pārcelt uz citu 
vietu puslappusi vai veselu pie-
rakstīt klāt. Uz iebildumiem par 
kāda vārda vai domas atkārtoša-
nos, ko autore nebija pamanīju-
si, viņa vienmēr atgādināja: „Esi 
radoša! Domā, kā labāk! Palīdzi 
taču man!”

Friča Dziesmas dzejoļu grā-
mata „Svētītie gadi” (1938)  – 
divreiz no bojāejas izglābta. 
Rakstniece ilgi prātoja, vai to 
uzticēt jaunās Nacionālās biblio-
tēkas „Tautas grāmatu plauktam” 
vai mums. Kādreiz gaiši dzelte-
nīgie linaudekla vāki ir pelēki un 
traipaini, no iekšvāka noplēsta 
„Draudzīgā aicinājuma” ielīme, 
trūkst titullapas, kur bija Vestie-
nas 2.  pakāpes pamatskolas zī-
mogs, un nākamās lapas ar jaunā 
dzejnieka portretu. Pirmo reizi 
Vestienas pamatskolniece sēju-
miņu izglāba, kad 1940./41. gada 
ziemā „kaitīgās” grāmatas pēc 
saraksta bija izņemtas no skolas 
bibliotēkas skapja un sakrautas 
citā; otrreiz, kad koferīti ar šo, 
vismīļāko izdevumu kopā ar in-
stitūta mācību grāmatām, piezī-
mēm un pašas dzejoļu burtnīcu 
snaudošajai meitenei kāds gar-
nadzis paņēmis Rīgas vilcienā, 
cerēdams, protams, uz kaut ko 
vērtīgāku – gaļu vai vismaz mai-
zi. Viņa izkāpa Pļaviņās un rīt-
ausmā pārmeklēja krūmus gar 
sliedēm. Atrada, jo  – kam gan 
vajadzīgi tādi smagumi?

Garumgari vilcieni, Valdupes 
un Aulones ūdeņi mūs aiznesuši 
prom no tā laika, bet doma par 
zemes mūžīgā skaistuma sargāša-
nu, cilvēku attiecību trauslumu 
un spēku joprojām ir dzīva, vai 
nu to izsaka divdesmitgadīga 
meitene plīvojošiem matiem, vai 
vecmāmiņa savilktiem pirkstiem. 
Apgāds „Jumava” sola jūnijā ie-
priecināt ar tēlojumu un minia-
tūru krājuma „Basām kājām” 
(1970) atkārtotu, autores rediģē-
tu izdevumu ar Ulda Zemzara 
ilustrācijām. 

          DACE ZVIRGZDIŅAIK

  Laima Garā

Ilze Indrāne ar ģimeni, saņemot Triju Zvaigžņu ordeni 2012.  gada 
15. jūnijā: 1. rindā rakstniece, meita Ieva, dēls Juris, mazbērni Toms 
un Austra, stāv vedekla Līga, mazmeita Māra, Valsts prezidents An-
dris Bērziņš, mazbērni Lelde un Reinis. (Mazdēli Jānis un Miks nav 
klāt darba un mācību dēļ.)

-
-
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No 28. aprīļa līdz 1. maijam
Lielvārdes pamatskolā Avotu 

ielā  2 Lielvārdē notiks programmas 
„Award” piedzīvojumu ceļojumu ap-
mācības nometne jauniešiem.

8. maijā
RIIMC Kaņiera ielā plkst. 15.00–

18.00 sāksies kursi „Datorikas apgu-
ves satura komponenti un to apguves 
metodes” (3.  modulis) datorikas un 
informātikas skolotājiem.

RIIMC Kaņiera ielā plkst. 11.00–
14.00 sāksies kursi „Dabas izziņas 
veicināšana pirmsskolas vecuma bēr-
niem” (1. grupa) pirmskolas pedago-
giem; plkst. 14.30–17.30 – 2. grupa.

9. maijā
RIIMC Kaņiera ielā plkst.  9.00–

15.00 sāksies kursi „Speciālās zināša-
nas bērnu tiesību aizsardzības jomā 
izglītības iestādes tehniskajiem darbi-
niekiem” (1. grupa) izglītības iestāžu 
tehniskajiem darbiniekiem.

RIIMC Kaņiera ielā plkst. 10.00–
13.00 sāksies kursi „Dokumentu pār-
valdība izglītības procesa organizāci-
jā. 3. modulis” skolu direktoriem.

RIIMC Kaņiera ielā plkst. 15.00–
18.00 sāksies kursi „Speciālas zi-
nāšanas pedagogiem bērnu tiesību 
aizsardzības jomā” (1. grupa) visiem 
pedagogiem.

10. maijā
RIIMC Kaņiera ielā plkst. 15.00–

17.15 sāksies kursi „Vērtību un tiku-
mu izpratnes pilnveidošanas iespējas 
skolēnu tikumiskajā audzināšanā” 
visiem pedagogiem.

RIIMC Kaņiera ielā plkst. 15.00–
17.15 sāksies kursi „Attieksmju un 
vērtību veidošana kompetenču pie-
ejas kontekstā” visiem pedagogiem.

RIIMC Kaņiera ielā 
plkst.  15.00–18.00 sāksies kursi 
„Pētnieciskās darbības prasmes un 
skolēnu produktīva darbība matemā-
tikas stundās” pamatskolas un vidus-
skolas matemātikas skolotājiem, kuri 

šos kursus nav apmeklējuši.

11. maijā
RIIMC Kaņiera ielā plkst. 15.00–

17.15 sāksies kursi „Tikumiskās au-
dzināšanas un vērtībizglītības psi-
holoģiskās likumsakarības” visiem 
pedagogiem.

13. maijā
Kultūras un tautas mākslas 

centrā „Ritums” Ieriķu ielā  43a 
Rīgā plkst.  10.00–16.00 notiks 
RIIMC organizētie kursi „Or-
namentu izmantošana” Rīgas 
pilsētas kultūras iestāžu darbi-
niekiem.

15. maijā
RIIMC Kaņiera ielā plkst. 10.00–

13.00 sāksies kursi „Stājas vingrinā-
jumi pirmskolā” pirmskolas sporta 
pedagogiem.

RIIMC Kaņiera ielā plkst. 10.00–
15.00 sāksies kursi „Integrētu nodar-
bību veidošana pirmskolā” pirmskolas 
pedagogiem, kuri strādā sagatavoša-
nas un vecākajās grupās.

16. maijā
RIIMC Kaņiera ielā plkst. 13.00–

17.00 sāksies kursi „Lasīt un rakstīt 
prasmes apguves posmi, saturs un 

integrācijas kopsakarības” pirmskolas 
(latviešu mācībvaloda) pedagogiem.

28. aprīlī
Jelgavas 4. vidusskolā plkst. 11.00 

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

Preiļos plkst. 13.00 notiks vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas konkurss 
un tērpu kolekciju konkursskate „Lat-
vijas novadu toņi un pustoņi” Latgalē.

 AFIŠA 15

LEKCIJAS Šogad cietos, glancēti laminētos 
kartona vākos, spirāles iesējumā.
Jaunums! Dienasgrāmatā ir publi-
cēts viens labsajūtas vingrinājums 
katrai nedēļai.
Ir gatavas pasūtīšanai un, sākot ar 
10. maiju, arī saņemšanai.
Dienasgrāmata ir veidota kā krā-
sojamā mandalu un afirmāciju 
grāmata pozitīvākai skolas vides 
uztverei, terapeitiskiem ikdienas 
uzmundrinājumiem un iknedēļas 
vingrinājumiem – Kaspara Bikšes 
autordarbs ierobežotā eksemplāru 
skaitā.

Pasūtīt var pa tālruni: 28320454; e-pastā: kaspars.bikse@gmail.com; 
www.pedagogs.lv sadaļā „Kontakti”.

Pedagogu tālākizglītības kursi 
(pavasaris, vasara) klātienē un vebinārā (tālmācības forma).
Ikgadējās skolotāju vasaras nometnes (vieta un laiks pēc izvēles):

12., 13., 14. jūnijs – Liepājā;

26., 27., 28. jūnijs – Klaipēdā;

21., 22., 23. augusts – Mežaparkā.

Pieteikšanās: pedagogs.lv (sadaļā „Kontakti”).

Sīkākas ziņas: www.pedagogs.lv sadaļā 
„Nometnes”; 

pa tālruni – 28320454; rakstot uz e-pastu 
kaspars.bikse@gmail.com

Pie Brīvības pieminekļa 
10.00 Ziedu Latvija 
12.00 Svinīgā ziedu nolikšanas 
ceremonija 
14.00 – 16.30 Pūtēju orķestru 
defilē un koncerts 
11.00 – 23.00 Kinoteātrī  
“Splendid Palace”  
4. maija Latvijas filmu maratons *
11.00 – 19.00 Koka ēku 
renovācijas centrā “Koka Rīga”  
Pasākums “Balti galdauti, baltas 
domas” *

12.00 – 18.00 Brīvības bulvārī 
no Merķeļa līdz Elizabetes ielai 
Brīvības bulvāra svētki
12.00 – 18.00 Vērmanes dārzā 
Pasākums “Zinu, zinu tēva sētu” 
17.00 – 18.00 Muzikālā apvienība 
“Raxtu Raxti”
13.00 Pie Kārļa Ulmaņa 
pieminekļa  
Latvijas valsts simtgades ozola 
stādīšana akcijas “Apskauj 
Latviju” ietvaros
13.00 Kultūras centrā “Imanta” 
Marijas Naumovas koncerts  
“Kādā jaukā dienā” **
14.00 un 17.00  
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē  
Koncerts “Sapnis par Rīgu” **

15.00 Rīgas Sv. Pētera baznīcā 
Koncerts “Mūsu ceļš – brīvība” **
17.00 – 23.00 Kalnciema kvartālā 
Latvijas kino un mūzikas vakars 
“NeatkaRīga” 
18.00 Kultūras centrā “Iļģuciems”  
Koncerts “Latvija, dziedu Tev” *
19.00 Lielajā ģildē  
Orķestra “Rīga” koncerts  
“Rīta cēliens” **
19.00 Rīgas Kongresu namā 
Koncerts “Simtgades ritmos” **
20.00 – 21.30  
Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” 
Koncerts “Par mums pašiem” *
17.00 – 24.00  
11. novembra krastmalā 
Pavasaris. Roks. Daugava. 
17.00 – 21.00 Latvijas roka un 
poproka grupu parāde. “Linga”,  
Ivo Fomins,  “Tumsa”,  
“Autobuss debesīs” 

21.00 – 22.00 Jura Kulakova 
dziesmu cikls “Septiņarpus 
dziesmas ar Eduarda Veidenbauma 
vārdiem”. Instrumentālā grupa 
Kristapa Krievkalna vadībā, soliste 
Ieva Akuratere  
22.00 – 24.00 Starptautiskās 
uguņošanas sacensības. 
Uguņošanas priekšnesumi:  
22.30, 22.45, 23.00 un 23.40

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanai 
veltītie pasākumi Rīgā 4. maijā

* Ieeja bez maksas  |  ** Ieeja ar ielūgumiem  |  Papildu informācija kultura.riga.lv
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Vai tautai ir tiesības gāzt netaisnīgu valdnieku? Vai demokrātija patiešām ir 
labākā valdīšanas forma? Un vai karš ir attaisnojams? Vēstures gaitā ļaudis ir 
uzdevuši sev šos un citus fundamentālos jautājumus par labāku valdīšanu, bet 
lielie domātāji ir meklējuši uz tiem atbildes un piedāvājuši savus risinājumus.

Populāri sarakstītajā grāmatā „Politika” lasītājam tiek piedāvāts ieskats po-
litisko ideju vēsturē, kā arī doti īsi un kodolīgi skaidrojumi, kurus papildina 
diagrammas un asprātīgas ilustrācijas, kas apspēlē mūsu tradicionālos priekš-
status par politiku.

Grāmatā ir aprakstītas vairāk nekā 100 inovatīvas idejas politikas vēsturē, 
tās saturs aptver politikas tematus no senajām politiskajām idejām un vidus-
laiku politikas līdz pat 20. gadsimta pasaules kariem un modernajai politikai.

Grāmatā ir iekļauta politisko terminu vārdnīca un ziņas par tādiem politiskajiem domātājiem kā Platons, 
Konfūcijs, Džons Loks, Kārlis Markss, Ļevs Trockis un Mao Dzeduns.

Jaunu informāciju un vielu pārdomām šajā grāmatā atradīs gan zinātkāri skolēni un studenti, gan jebkurš 
politikas vērotājs.

Velgai Vītolai – lāču mammai un aļņu aprūpētājai, meža dzīves zinātājai, 
stāstniecei un fotogrāfei – ir izdevies apstādināt mirkli. Viņa nav paļāvusies 
uz veiksmi vai nejaušību, bet darījusi to neatlaidīgi un aizrautīgi, diendienā 
uzturoties meža zvēru vidū.

Grāmatai ir atlasītas fotogrāfijas, kas tapušas tajos retajos brīžos, kad 
visi nosacījumi, lai uzņemtu labu fotoattēlu, ir sakrituši: gaisma ir perfekta, 
dzīvnieks, kuru gaida, ir parādījies, un Velga Vītola īstajā laikā ir atradusies 
īstajā vietā.

Vasara, rudens, ziema un pavasaris – mūsu mežu iemītnieki košajos va-
saras un palsajos ziemas tērpos ir skaisti un interesanti. Prāvā aļņu mamma 

un viņas neveiklie garkājainie mazuļi, mežacūka ar svītrainajiem sivēniem, lāči pekaiņi un draiskulīgie 
lācēni, veiklie lapsas bērni, tramīgie zaķi un krāšņie staltradži brieži šīs grāmatas lappusēs aicināt aicina 
iepazīt tuvāk dzīvi mežā gada garumā.

Fotoalbumā ir publicētas ne tikai unikālas fotogrāfijas – Latvijas meža dzīvnieki un viņu mazuļi, bet 
ir izlasāmi arī interesanti fakti, kas palīdz izprast dzīvnieku paražas un atklāt mazāk zināmo par viņu 
ģimenes un mīlas dzīvi.

Grāmata būs lieliska dāvana.

16 GRĀMATU PLAUKTS

Ieskaties! 

Nāk pavasaris, un dienas kļūst garākas. Ir īstais laiks dažādiem ekspe-
rimentiem. Bērni gūs prieku, veicot 101 dabaszinību eksperimentu. Izga-
tavo vulkāna modeli no virtuvē esošajām vielām! Vēro, kā pupiņa augot 
izvijas cauri labirintam! Izgatavo periskopu no piena pakas un palūko-
jies ap stūri!

Grāmatas autors Nīls Ardlejs piedāvā daudzveidīgus uzdevumus, 
kuri ir droši izpildāmi mājas apstākļos un mācību stundā, integrējot, 
piemēram, rokdarbu stundu ar dabaszinībām. Īstenojiet šos brīnišķīgos 
projektus kopā ar saviem bērniem un iepazīstiet zinātnes pasauli!

Autores Baibas Brices krājumā „Visi desmit spēlējas” iekļautas skandējamās 
rotaļas un pirkstiņpanti dažāda vecuma bērniem – no zīdaiņiem līdz pirms-
skolas vecuma bērniem.

Grāmata paredzēta vecākiem, pedagogiem un ikvienam, kas piedalās bēr-
na audzināšanā un personības veidošanā.

Regulāri izmantojot skaitāmpantus, pirkstu rotaļas un īsas dziesmiņas, 
raisās bērna valoda, vienlaikus tiek vingrināta uztvere, uzmanība, atmiņa 
un smalkās motorikas koordinācija. 

Šīs rotaļas sekmē abpusēji pozitīvu gaisotni vecāku un mazuļa, kā arī 
pedagoga un bērnu attiecībās, veido pirmās komunikācijas iemaņas un 
ieinteresē turpmākajai radošajai darbībai.

Skanošā grāmata „Mazais policists” piedāvā atraktīvi apgūt ceļu satiksmes 
drošības jautājumus. Kopā ar policistu Aleksi bērni meklēs atbildes uz vairāk 
nekā 100 jautājumiem. Atbilžu pareizību palīdzēs noteikt muzikālais lukso-
fors. Ja atbilde ir pareiza, Alekša deguns kļūst zaļš un atskan jautra melodija. 
Rotaļājoties grāmata sniedz bērniem ieskatu ceļu satiksmes noteikumos.

Sērijā „Treniņburtnīca” ir iznākušas divas burtnīcas. Tās ir 
lielisks palīgs bērnam, lai sagatavotos veiksmīgai rakstītprasmes 
apguvei. Veicot dažādos vingrinājumus, bērns nostiprinās rokas 
sīko muskulatūru un apgūs rakstīšanai nepieciešamās kustības. 
Burtnīcā ir ievietoti burtu elementu un burtu paraugi.

Lai bērns varētu pareizi rakstīt zilbes, vārdus un teikumus, burt-
nīcā ir parādīti burtu savienojumi. Tikai apzinīgi vingrinoties, var 
sekmīgi apgūt pareizrakstības prasmi.

 
izdevumi 2017. gada 

B. Brice. Visi desmit spēlējas. Pirkstiņpanti un 
   skandējamās rotaļas bērna vingrināšanai

Z. Mauriņa. Esejas. Sērija „Vajadzīga grāmata”
S. Teplins. 101 optiskā ilūzija
Pasaules vēstures hronika. No akmens laikmeta līdz 

   tūkstošgadei. Enciklopēdija
Zaķēna gudrību somiņa. 4–5 gadi. 

   Aizraujošas nodarbības katrai dienai
Pūcītes gudrību somiņa. 4 gadi. 

   Aizraujošas nodarbības katrai dienai
Pandas gudrību somiņa. 4 gadi. 

   Aizraujošas nodarbības katrai dienai
Cālēna gudrību somiņa. 4 gadi. 

    Aizraujošas nodarbības katrai dienai
Mazā mārīte dārzā. Izkrāso! Lipini!
Mazā mārīte pie ūdeņiem. Izkrāso! Lipini!
Mazā mārīte pļavā. Izkrāso! Lipini!
Mazā mārīte mežā. Izkrāso! Lipini!

šais ciemats. Smurfete. Darbošanās grāmata
 Zudušais ciemats. Smurfa paps. 

    Darbošanās grāmata
Dž. Klārka. Kaķu meitiņa Pūciņa. Sērija „Daktere Mince”
Dž. Klārka. Trusītis Salātiņš. Sērija „Daktere Mince”
D. Lendijs. Kaulainais detektīvs Blēžgabals Jaukums. 

   Rotaļas ar uguni
E. Blaitona. Slepenais piecnieks. Brīvdienas ar cirku
L. Pīrss. Lielais Neits izaicina pretinieku
A. Bērziņš. Visuma vērpēji. Jauniešu romāns
I. Eņģele. Sektors 18-08. Jauniešu romāns
Dž. Aberkrombijs. Puspasaules. Jauniešu romāns
S. Oksanena. Norma. Romāns
J. Nesbē. Sarkankrūtītis. Romāns
J. Nesbē. Asinis sniegā. Romāns. Sērija „Zvaigznes trilleris”
J. Nesbē. Pusnakts saule. Romāns. 

   Sērija „Zvaigznes trilleris”
E. O. Kirovičs. Spoguļu grāmata. Romāns
R. Šepetis. Jūras sāļums. Romāns
L. Railija. Ēnu māsa. Romāns
E. Šmits, Dž. Koens. Jaunais digitālais laikmets. 

   Kā nākotnē mainīsies mūsu dzīve
H. Fekseuss. Dari, ko es vēlos! Grāmata par ietekmēšanu
100 vienkāršas un perfektas salātu receptes


