
Mārupes novada pirmsskolas 
izglītības iestāde „Mārzemīte” ir 
viena no tām piecām izglītības 
iestādēm valstī, kas 2016./2017. 
mācību gadā durvis audzēkņiem 
ver pirmo reizi. „Mārzemītē” 
ciemojāmies pirmās darba ne-
dēļas beigās, 26. augustā, un tās 
vadītāja Ilze Celma stāsta, ka pir-
majās divās dienās mazuļi esot 
raudājuši no rīta, jo nevēlējušies 
šķirties no vecākiem, bet pēdējās 

dienās asaras birstot vakarā, jo 
bērni nelabprāt dodoties mājās. 
„Tā ir zīme, ka bērni jau ir ieju-
tušies,” viņa secina. Uzbūvējusi 
„Mārzemīti”, Mārupes pašval-
dība ar vietu bērnudārzā nodro-
šinās visus bērnus, sākot ar triju 
gadu vecumu.

Skaisto vidi piepildīs 
ar radošu darbu
Runājot par bērnudārza kon-

cepciju, vadītāja uzsver, ka kopā 
ar novada iedzīvotājiem un depu-

tātiem iestādei izraudzīto nosau-
kumu „Mārzemīte” vēlas piepildīt 
ar plašās bērnudārza apkārtnes 
dabas noskaņām, tādēļ grupu no-
saukumiem ir izvēlēti kukaiņu, 
dzīvnieku un augu vārdi: „Mārī-
tes”, „Bitītes”, „Skudriņas”, „Ezīši”, 
„Pelēni”, „Zaķēni”, „Mārpuķītes”, 
„Āboliņi”, „Magonītes”, „Pīlādzī-
ši”, „Ozoliņi”, „Liepiņas”. Grupu 
noformējums patīk gan bērniem, 
gan vecākiem, gan darbiniekiem. 
Vadītāja stāsta, ka dabas tuvumu 
viņi bauda jau kopš pirmajām 

dienām, jo „Mārzemīti” par savu 
atpūtas vietu izvēlējies arī stārķu 
pāris, kas ir laba zīme, lai bērnu-
dārzā vienmēr būtu bērni.

I. Celma informē, ka augusta 
sākumā ir izdevies nokomplek-
tēt arī pedagogu kolektīvu. Sā-
kotnēji šķitis, ka tas būs grūts 
uzdevums, taču pēc atvaļinā-
juma pretendentu interese par 
vakancēm bijusi pietiekama. 
„Pirmsskolas izglītības peda-
gogu sastāvs būs gan skolotā-
ji, kuriem ir augstākā izglītība 

un pieredze, gan jauni kolēģi 
tikko pēc augstskolas, gan arī 
tādi, kuri vēl tikai mācās. Mēs 
nebaidāmies strādāt ar jaunām 
skolotājām, jo bieži vien viņām 
ir dabas dots talants – un darbā 
viņas to pilnveido. Mums ir arī 
divi mūzikas un sporta skolotā-
ji. Jau plkst. 8.00 piedāvāsim rīta 
vingrošanu, lai pirms brokastīm 
varētu izvingroties un sagatavo-
ties aktīvām dienas gaitām. 
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Cena 
2,83 EUR

   Daiga KļansKaiK

Mārupes „Mārzemītē” 
bērni jau iejutušies

Turpinājums 4. lpp. 
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Mārupes pirmsskolas izglītības iestādes „Mārzemīte” rotaļu laukumā bērni ar prieku izbaudīja augusta silto dienu, rušinoties smilšu kastē, trenējot līdzsvaru uz mākslīga 
materiāla pakalniņiem, šūpojoties un rāpjoties. Karstā vai lietainā laikā rotaļas var turpināties nojumē. „Mārzemītes” vadītāja Ilze Celma (priekšplānā no kreisās), vadītājas 
vietnieks saimnieciskajos jautājumos Jānis Jaunzems un vadītājas vietniece Anda Šulca ir apņēmības pilni gādāt, lai bērniem katra diena bērnudārzā būtu izglītojoša, 
interesanta, radoša, aktīva un droša.

Šoruden, kad tik dāsna pīlādžu raža, rotājiet telpas ar sargājošajām pīlādžogām, 
kam galā krustiņš, skaidrojiet bērniem šo senču tradīciju! Esiet stipri un pārliecināti 
par to, ko un kāpēc darāt, saviem skolēniem sniedzot zināšanas, mācot apgūt pras-
mes un veidojot viņu attieksmi! 

Lai ražens un košs jaunais skolas gads!
Laikraksta „Izglītība un Kultūra” redakcija
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aktualitātes izglītībā

Ar tumšiem mākoņu vāliem, ko laiku pa laikam izgaismo 
kāds spilgts saules stars, ar košiem asteru, dāliju, gladiolu zie-
diem un cerībām esam sagaidījuši 1. septembri, ko izglītības 
darbinieki sauc par savu jauno gadu. Arī manī 1. septembris 
allaž ir radījis izjūtu, ka sākas kas jauns: pirmkārt, dabā iezī-
mējas rudens, strauji pazeminās gaisa temperatūra; otrkārt, 
pēc vasaras sākas jauns un aktīvs darba cēliens.

Diemžēl arī šogad 1. septembris pedagogiem atnāk ar 
jau ierasto neziņu par darba algas apjomu, pirmskolās uz 
papīra samazinātu darba slodzi, bet realitātē ar to pašu vai 
vēl lielāku darba apjomu un daudziem citiem neskaidriem 
jautājumiem. Teiksiet – tas nav galvenais, jo centrā taču ir 
bērns un viņa vajadzības. Protams, skola ir tādēļ, lai izglī-
totu jauno paaudzi, nevis nodrošinātu darbu skolotājiem, 
bet skola arī 21. gadsimtā nebūs skola bez skolotāja. To uz-
sver pasaules izglītības eksperti. Un, ja tā, tad no skolotāja 
par nesamērīgi zemu atalgojumu gadu desmitiem nedrīkst 
gaidīt tikai un vienīgi pašaizliedzīgu darbu un atbildību par 
augstu izglītības kvalitāti. Ar ko gan nozīmīgāks ir Saeimas 
deputāta darbs komisijas sēdē, kur dažu labu reizi var pat 
saldi nosnausties, par skolotāja darbu, kur vis nepagulēsi 
klases priekšā? Taču Saeimas deputātiem algu paaugstinās 
jau otro gadu pēc kārtas – un ne jau par dažiem centiem, bet 
summas būs mērāmas simtos, turklāt arī viņiem ir brīvlaiki 
Ziemassvētkos, Lieldienās un no Jāņiem līdz 1. septembrim. 
Nebūtu jau žēl, ja redzētu, ka viņu darba rezultātā valstī ir 
izaugsme, bet tās taču nav! Mīcāmies uz vietas, premjers 
Māris Kučinskis jau brīdina, ka laikus ir jāgatavojas sastrē-
gumam Eiropas Savienības fondu apguvē. Kādēļ tad būs šis 
sastrēgums? Vai tik neizdarību cēloņi nemīt valdības kabi-
netos? Kompetenču pieejā balstīta jauna izglītības standarta 
izstrādes sākums ir aizkavējies, jo atbildīgā iestāde sagatavo-
tos dokumentus lūdz papildināt. Tagad projekta uzsākšana ir 
atvirzījusies līdz vēlam rudenim, bet jaunā satura aprobācija 
ir jāsāk jau 2017. gada 1. septembrī. Ir jāveido komanda, kas 
spēs visu šo darbu paveikt. Galarezultātā gan jau 14 miljonus 
eiro apgūs… Bet īstais rezultāts būs zināms pēc 15 gadiem, 
un par to šodienas cilvēki neatbildēs.

Šajā laikraksta numurā publicējam Grundzāles pamatsko-
las latviešu valodas un literatūras skolotājas, izglītības meto-
diķes un projektu koordinatores Daces Kalniņas vērtīgās 
atziņas par Somijas izglītības sistēmu un pāris atslēgas vār-
diem: uzticēšanās, atbalsts, autonomija. Ja Latvijā cilvēkiem 
vairāk uzticētos, atbalstītu viņus, mēs būtu daudz atbildīgāki 
par to, ko darām un kādu galarezultātu sasniedzam. Nemitī-
gā kontrole cilvēkā raisa paļāvību, ka gan jau kāds pamanīs 
kļūdas, neizdarības un norādīs uz tām, tad atkal pārbaudīs, 
vai izdarīts, un rezultātā ir tas, ko, piemēram, Rīgā, Krišjāņa 
Barona ielā, var skatīt jau veselu gadu. Te viena, te otra, te 
trešā veida bruģakmenīši mētājas šurpu turpu pa visu ietvi, 
desmitiem strādnieku vienā vietā kaut ko lauž ārā, otrā – liek 
iekšā, trešajā – sēž bariņā ielas malā, lāpstas izmētājuši. Gari 
un ilgi runājām par audzināšanas vadlīnijām – kādi nu tiku-
mi 21. gadsimta cilvēkā būtu jāieaudzina. 12 tikumus, no ku-
riem daži atsevišķās situācijās var tikpat labi būt arī netikumi, 
definējām un ierakstījām, taču par pašu būtiskāko – darba 
tikumu – tā arī aizmirsām. Droši vien atcerēties to, kas lē-
nām izgaist no tautas apziņas un prakses, nebūt nav viegli.

Zinu un ticu, ka skolotāji ar savu harismu, zināšanām 
un pieredzi spēs iedvesmot gan mazos pirmklasniekus, gan 
tos, kuriem viens solis līdz savas patstāvīgās dzīves sāku-
mam. Jums tas izdosies, ja vien paši ticēsiet sev un saviem 
skolēniem.

Lai izdodas!

REDaKTOREs sLEJa

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra”
galvenā redaktore
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Lai priecīgi svētki un zināšanām bagāts mācību gads!
Guntis Helmanis,
Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors

Brīdī, kad vēja dziesma bērzos sāk skanēt skaļāk, kad saule vēl 
smaida, bet siltuma visiem tiek mazāk, kad visbiežāk pirktās lietas 
veikalos ir pildspalvas un klades, visi saprot – atkal ir klāt 1. septem-
bris. Datums, kas ir nozīmīgs un svarīgs mums ikvienam, jo skolas 
gaitu uzsākšana ir notikums, kuru atceramies kā skaistu piedzīvo-
jumu gan paša dzīvē, gan vēlāk, jūtot līdzi savu bērnu un mazbērnu 
satraukumam.

Kaut gan ir valstiska kārtība, likumu regulas un sabiedriskas nor-
mas, bērns, sākot apmeklēt skolu, somā liek ne tikai grāmatas un burt-
nīcas. Tur vienmēr tiek noglabāts arī kāds sapnis, kuru ļoti, ļoti gribas 
piepildīt, kāda doma par tālāko un kāda vēlēšanās, kura mazajam cil-
vēkam šķiet svarīgākā visā pasaulē. Un visa tā sasniegšanai ir nepie-
ciešams mūsu, pieaugušo, nesavtīgs atbalsts un augsta atbildība.

2016./2017. mācību gadā Rīgas pašvaldības skolās mācības uzsāks 
ap 68 000 skolēnu un 7400 no viņiem uz skolu dosies pirmo reizi, bet par mācību programmas apguvi un 
bērnu talantu attīstību rūpēsies 7292 pedagogi. Izglītības jautājumu risināšanai pašvaldībā vienmēr ir tikusi 
veltīta mērķtiecīga, konstruktīva un prioritāra uzmanība.

Jaunajam mācību gadam sākoties, vecākiem novēlu pacietību un izpratni, skolotājiem – erudīciju un pro-
fesionalitāti, jo tieši jums būs jāspēj savos bērnos un skolēnos radīt interesi par visu neapgūto, veidot aktīvas 
darbošanās iespējas, attīstot viņos tieksmi pēc izcilības.
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Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir jābūt gataviem 
pārmaiņām, darbam un rīcībai

Kārlis Šadurskis,
izglītības un zinātnes ministrs

Mums ir dotas vienas no lielākajām vērtībām – 
brīvība un drošība. Vērtības, kas sniedz mums iespēju 
veidot savu valsti un darīt to labāku mūsu bērniem. 
1. septembra svētku izjūtās daudzu prātos ir jaunas 
apņemšanās. Tas ir mirklis, kad apzināties, kas mums 
jau ir. Mērķtiecīga labo apņemšanos piepildīšana ir 
tikai pašu rokās. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir 
jābūt gataviem pārmaiņām, darbam un rīcībai.

Skolēniem novēlu gūt izziņas prieku, ko sniedz 
jaunas zināšanas, iespējams, atklāt pētnieka garu, 
būt radošiem, ļaut vaļu fantāzijai un brīvam domas 
lidojumam. Apjaust, ka šķietami neiespējamais ir 
iespējams. Neapstāties, ja pirmajā mēģinājumā 
eksperiments neizdodas. Neklausīties skeptiķos 
un noliedzējos, bet rīkoties apņēmīgi, ar pārliecī-
bu. Un ticiet – būs, kas seko. Mācīties no gudra-
jiem, sniegt padomu, ja to prasa. Izzināt jauno, vērt 
vaļā jaunus apvāršņus, ko sniegs skola, skolotājs un 
zināšanas. Apzināties, ka viss, ko dari, ir paša labā 
un ka ieguldītais darbs nesīs augļus.

Vecākiem novēlu būt atbalstam jūsu bērna īstā „es” meklējumos. Esiet labākais draugs un padomdevējs! 
Ļaujiet ar apdomu eksperimentēt, izzināt jauno! Māciet visgrūtāko dzīvē – atbildību! Pret jauno personību iz-
turieties ar cieņu un atbalstu! Lai mīlestība un rūpes ir skolēna drošās mājas un patvērums grūtajos brīžos!

Skolotājiem novēlu labu pārmaiņu gadu. Lai izdodas gūt gandarījumu par katru panākumu, ko esat spē-
jis sasniegt, ļaujot uzplaukt jaunās personības dzīves meklējumu ceļā! Spējiet iedvesmot un aizraut līdz šim 
nezināmajā! Atklāt, ka šķietami sarežģītais ir vienkāršs. Radiet vēlmi domāt, meklēt kopsakarības, vērtēt, 
kas ir patiess, kas viltus! Ticu, ka izdosies atklāt jaunus talantus un izcilības, zelta rokas un nākamos amata 
meistarus. To apliecina mūsu spožie talanti un izcilības, kas nes Latvijas vārdu pasaulē un kuru personības 
panākumu pamatā ir bijis nenovērtējams skolotāja darbs.

Sirsnīgi sveicu skolēnus, viņu vecākus un skolotājus 1. septembrī – jaunā mācību gada sākumā. Lai veik-
smīgs, zināšanām un labām pārmaiņām bagāts jaunais mācību gads! 
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Sākoties 2016./2017. mācību 
gadam, izglītības un zinātnes mi-
nistrs Kārlis Šadurskis ir pārlie-
cināts, ka jaunā pedagogu darba 
samaksas modeļa ieviešanas rezul-
tātā skolotāji, kuri saņēma zemu 
atalgojumu, būs ieguvēji, bet līdz 
šim labi atalgotajiem pedagogiem 
algas samazinājumam nevajadzētu 
būt būtiskam. Viņš gan uzsver, ka 
jaunais algu modelis šajā mācību 
gadā tiks vērtēts un vajadzības ga-
dījumā koriģēts. Jaunā pedagogu 
atalgojuma uzdevums ir ne tikai 
izlīdzināt skolotāju atalgojumu, 
bet galvenokārt jau sakārtot skolu 
tīklu, kā rezultātā būtu līdzekļi, ko 
novirzīt pedagogu atalgojuma pa-
augstināšanai.

Ar kādu noskaņojumu sagai-
dāt jauno mācību gadu?

Būs, ko darīt. Salīdzinoši vēlu 
pieņēmām Ministru kabineta no-
teikumus par pedagogu darba sa-
maksu un tikai pēc tam varējām 
ķerties pie valsts izglītības infor-
mācijas sistēmas pielāgošanas jau-
najam modelim. Šonedēļ veiktie 
testi rāda, ka kļūdu nav.

Pēc Rīgas izglītības darbi-
nieku tikšanās ar Rīgas domes 
priekšsēdētāju Nilu Ušakovu 
un Izglītības un zinātnes minis-
trijas (IZM) pārstāvjiem Rīgas 
skolu direktori pauda satrau-
kumu, ka skolotājiem algas var 
sarukt pat par 150–200 eiro. 
Kā sabiedrībai izskaidrosiet, 
ka, saņemot papildu 9 mil-
jonus eiro, daudzi pedagogi 
tomēr nesaņems gaidīto algas 
pieaugumu, bet gluži otrādi – 
atalgojums samazināsies?

Es, savukārt, aicinu Rīgas mēru 
un vicemēru izskaidrot sabiedrī-
bai, kur viņi plāno ieguldīt nau-
du, ja Rīgas pilsētai mērķdotācija 
ir pieaugusi par 2,8 miljoniem 
eiro, bet tiek celta trauksme, ka 
pedagogiem algas nevis pieaugs, 
bet saruks. Pašvaldībām vēl di-
vus gadus ir tiesības finansējumu 
pārdalīt starp izglītības iestādēm. 
Summārā mērķdotācija pieaug 
par 4,2 % – tad nezinu, kā naudu 
ir iespējams sadalīt tā, lai skolotā-
jiem algas samazinātos. Ja viņiem 
ir cita aritmētika, tad lūdzu to da-
rīt zināmu.

Modelī ir iestrādāts ne tikai 
algu jautājums, bet arī stimuli 
skolu reformām, skolu tīkla sa-
kārtošanai. Manuprāt, tas nav 
noslēpums, ka izglītībā reformas 
ir nepieciešamas un bija vajadzīga 
zināma drosme un apņēmība, lai 
to izdarītu. Tieši tāpat arī pašval-
dībām, to realizējot savā teritorijā, 
ir vajadzīga zināma drosme un 
apņēmība raudzīties uz to nevis 
kā uz lineāru algu palielinājumu, 
bet kā uz reformu. Liela daļa paš-
valdību ir tam gatavas, bet dažas 
joprojām nav. Šķiet, pēdējo vidū ir 

arī Rīgas pašvaldība. Iesaku izplā-
not un veikt reformas, nevis bie-
dēt skolu direktorus un skolotājus. 
Viņi, protams, ir neizpratnē, kas 
tagad notiks. Rodas nevajadzīgs 
stress, kas ietekmēs arī skolēnus. 
Katram savā amatā un vietā ir jā-
rīkojas atbildīgi. Rīgas kungiem 
nevajadzētu šajā jautājumā taisīt 
savu politiku, jo to izprotu kā po-
litisku motivāciju.

Kāda ir situācija pārējā 
Latvijā?

Viens no modeļa mērķiem bija 
mazināt nevienlīdzību, kāda pa-
stāvēja, t. i., līdz pat 60 % starpība 
atalgojumā par līdzvērtīgu darbu. 
Uzskatu, ka lielā mērā ir izdevies to 
novērst. Protams, tur, kur bija ļoti 
mazas algas, pieaugums būs daudz 
jūtamāks, salīdzinoši Pierīgā bija 
normāls, cienījams atalgojums. 
Pierīgā tas var pieaugt, pateicoties 
iekšējai migrācijai – bērnu skaita 
pieaugumam. Tas valdībai ir ļoti 
nopietns uzdevums, kas ir jārisi-
na, jo Pierīgā ir jāceļ jaunas skolas. 
Protams, to var novelt uz pašvaldī-
bu pleciem, bet, manuprāt, ir sva-
rīgi, ka ir arī valsts atbalsts.

Laukos skolas slēdzam un 
bērnus vedam uz attālākām 
vietām, bet Pierīgā būvēsim 
skolas, kaut gan Rīgā skolas 
paliek tukšas. Vai nebūtu liet-
derīgāk Pierīgas skolēnus vest 
uz Rīgu, jo infrastruktūra ir 
daudz labāka nekā lauku te-
ritorijās? Kur gan ir garantija, 
ka Pierīgā apdzīvotība būs in-
tensīva ilgtermiņā?

Tendences liecina, ka migrāci-
ja uz Rīgu un Pierīgu turpināsies, 
jo tā veidojas kā dzīves telpa, un 
daudzi no vecākiem strādā gal-
vaspilsētā. Mēs nevaram jaukties 
vecāku kompetencē, jo viņi anali-

zē izglītības kvalitāti vienā vai otrā 
skolā, kā arī loģistiku – vai ērtāk 
ir vest bērnu uz Rīgu, braucot uz 
darbu, un pēc tam aizvest mājās 
vai sūtīt skolā dzīvesvietas tuvu-
mā. Visticamāk, Pierīgā būs jāceļ 
jaunas skolas.

Savukārt mums nav instru-
mentu, kā ietekmēt Rīgas pašval-
dību, ja, piemēram, ir divas skolas 
piecu minūšu gājiena attālumā: 
abas no telpu kapacitātes viedok-
ļa ir piepildītas tikai daļēji, bet ir 
tēriņi ēku uzturēšanā, un tiek ra-
dīts mākslīgs skolotāju deficīts. 
Pirmskolās ir rindas, bet tādā vei-
dā varētu vienu ēku piemērot šim 
mērķim.

Nevar apgalvot, ka Rīgā tā 
jau nav darīts.

Nepietiekami, un Rīgas pašval-
dība nav gatava uzņemties atbildī-
bu. Ja sakārtotu skolu tīklu vidus-
skolas posmā, tad skolotāju algas 
pieaugtu vismaz par 200 eiro.

Izglītības kvalitātes valsts 
dienests ir apkopojis informā-
ciju par skolu nodrošinājumu 
ar pedagogiem 114 pašvaldī-
bās, 30 % no tām trūkst viena 
vai vairāku skolotāju, piemē-
ram, 10 pašvaldībās trūkst an-
gļu valodas skolotāju, bet no 
valsts budžeta finansētās pe-
dagogu profesionālās kompe-
tences pilnveides programmas 
B kursu angļu valodas skolo-
tājiem nepiedāvā. Vai IZM ir 
izstrādāts plāns pedagoģiskā 
personāla sagatavošanai un 
pedagoģiskās meistarības piln-
veidošanai, ko jau 2014. gadā 
rekomendēja Valsts kontrole?

Pirmkārt, ja runājam par peda-
gogu iepriekšējo algu – 420 eiro 
par likmi, tad saprotam, ka atal-
gojums ir nesamērīgs ar atbildī-

bu, ar darba apjomu un ne tuvu 
nav pievilcīgs jūsu pieminētajā 
svešvalodu jomā. Viens solis, ko 
esam veikuši, ir algas pieaugums. 
Otrkārt, vecuma struktūra nav la-
bojama ļoti īsā laikā.

Tad mērķtiecīgi ir jāsāk rī-
koties jau tagad, citādi jau tu-
vākajā laikā nonāksim ļoti kri-
tiskā situācijā.

Kritiskā situācijā esam nonāku-
ši jau sen. Ja šogad nebūtu pabei-
guši pedagogu atalgojuma jauno 
modeli, tad teritoriālo koeficientu 
dēļ sistēma bankrotētu, saglabājot 
niecīgas algas, būtu nepiecieša-
mi papildu resursi jau nākamgad. 
Vienu meža ugunsgrēku esam 
veiksmīgi nodzēsuši, bet kvalifi-
kācijas paaugstināšanā, pedagogu 
tālākizglītībā vēl ir jāturpina sis-
tēmas reformēšana. Ir jāapsver, kā 
rīkoties.

Tad pēc kādiem kritērijiem 
plānojat valsts budžeta vietas 
augstskolām, kuras gatavo nā-
kamos pedagogus?

Ir izstrādāti programmu akre-
ditācijas noteikumi, un tie attiecī-
bā uz pedagoģijas programmām 
mainīsies. Augstskolām ir zināma 
autonomija, bet ministrijai ir arī 
zināma ietekme uz šo procesu.

Problēma ir zināma jau vai-
rākus gadus, piemēram, tika 
slēgta Saldus 1. vidusskola un 
daudzi ļoti profesionāli un labi 
skolotāji kļuva bezdarbnieki. 
Lai gan daļai no viņiem paš-
valdība piedāvāja izvēlēties 
starp kompensāciju un iespēja-
mu darbu citur, bieži netiek do-
māts par psiholoģisko ietekmi. 
Cilvēks nav nedzīvs miets, kuru 
var ielikt citā vietā – un tas uz-
reiz zels un plauks.

Piemēram, pirmspensijas peda-
gogiem esam izstrādājuši sociālā 
atbalsta mehānismu.

Cik zinu, Finanšu ministrija 
2017. gadā tam nav sniegusi fi-
nansiālu atbalstu; kur ir garan-
tija, ka 2018. gadā tāds būs?

Ja gribat garantijas, tad ir jāiet 
uz baznīcu, citādi saruna ir nonā-
kusi vāveres ritenī.

Bet vai ministrijā ir progno-
zes, cik skolotāju un kādās spe-
cialitātēs ir nepieciešami tuvā-
ko 5, 10 un 20 gadu laikā?

Daudz ir atkarīgs no tā, kā re-
aģē pašvaldības, piemēram, Rīgā 
jautājumi, kas ir jārisina organiza-
toriski, tiek risināti politiski. Viena 
trešā daļa Latvijas skolēnu mācās 
Rīgā, taču prognozes un risināju-
mi nav nekā vērti, jo nezinām, kā 
rīkosies sadarbības partneris.

Protams, ka ministrijā ir pro-
gnozes, cik skolotāju ir nepie-
ciešams, apmēram līdz pieciem 
gadiem. Izglītības sistēma ir ļoti 
saistīta ar darba tirgu, nezinām, kā 

mainīsies nodokļu sistēma, jo līdz 
nākamā gada aprīlim notiks dis-
kusija par vispārējo nodokļu refor-
mu. Cilvēki migrē uz turieni, kur 
ir labi apmaksāts darbs. Nodokļu 
reforma radikāli maina darba vie-
tu struktūru, un tam ir ietekme uz 
izglītības sistēmu. Skolotāju trū-
kumu esam sākuši kompensēt ar 
atalgojuma palielinājumu, tādēļ 
ļaujiet vienu gadu izvērtēt, kā jau-
nais atalgojuma modelis strādā.

Vai pastāv iespēja ko mainīt 
valsts budžetā, ja situācija ar 
pedagogu darba samaksas jau-
no modeli tomēr neizrādīsies 
tik laba, kā ir iecerēts?

Situāciju zināsim 5. septem-
brī un tad varam lemt tikai par 
ietekmi un manevrēšanas iespē-
jām nākamā gada valsts budžetā. 
Ir vienošanās ar arodbiedrību, ka 
pēc gada pārskatīsim modeli: kas 
strādā, un kur ir nepieciešamas 
korekcijas. Šogad notiks modeļa 
aprobācija.

Vai ar nākamā gada 1. sep-
tembri tiks īstenota jauna kār-
tība kvalitātes pakāpju ieguvē?

Patlaban esam apturējuši pie-
teikšanos kvalitātes pakāpju iegu-
vei, bet nedrīkst būt pārrāvums, un 
process tiks turpināts. Tiem, kam 
jau ir kvalitātes pakāpe, ir jābūt ie-
spējai to saglabāt vai paaugstināt, jo 
summa šim mērķim valsts budže-
tā saglabājas. Manuprāt, nav jēgas, 
ka ir piecas kvalitātes pakāpes, ja 
piemaksa ir tikai par trim, turklāt 
ir jāpāriet no papīru rakstīšanas uz 
stundu kvalitātes vērtēšanu.

Vai esat informēts, kad Cen-
trālajā finanšu līgumu aģen-
tūrā varētu tikt apstiprināts 
14 miljonu eiro vērtais projekts 
jaunā mācību satura izstrādei? 
Kāpēc tas ir aizkavējies, un kā-
das sekas tas var radīt?

Ja viss noritēs gludi, tad pagai-
dām iekļaujamies laika grafikā. 
Ceru, ka visas precizētās redakci-
jas būs tādas, kuras varēs akceptēt.

Esat liels optimists?
Ja tāds nebūtu, tad nepiekristu 

ieņemt ministra amatu. Uzskatu, 
ka iespēju robežās jau esam izdarī-
juši neiespējamo. Ja dara, tad dara, 
man nepatīk imitēt procesus.

Vienīgi mani mulsina tas, vai 
tik īsā laikā ir iespējams piesaistīt 
tik kvalitatīvu ekspertu kopumu. 
Parasti nelaime ir tāda: jo augstāka 
ir eksperta kvalifikācija, jo vairāk 
viņš ir noslogots citos darbos un 
projektos. No ekspertu kvalitātes 
ir atkarīgs rezultāts, bet diemžēl 
ekspertu komandas nav līdz galam 
izveidotas.

Ko novēlat jaunajā mācību 
gadā?

Laimīgu jauno mācību gadu 
skolēniem, studentiem, skolotājiem, 
pasniedzējiem un vecākiem! 

3intervija

Izglītībā reformas ir nepieciešamas 
un vajadzīga drosme tās īstenot

   Daiga KļansKaiK

FOTO: Andris Bērziņš
„Turpmāk 1. klasē satiksies gan sešgadīgi, gan septiņgadīgi bērni, jo 
vecāki varēs izvēlēties, ar cik gadu vecumu bērns sāk skolas gaitas,” ir 
pārliecināts izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.
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Kolektīvs ir gados jauns, un 
mūsu galvenais uzdevums būs ra-
doši un interesanti strādāt, piepil-
dīt telpas ar savu auru. Pašvaldība 
ir radījusi skaistu vidi, ko atzinīgi 
novērtē gan darbinieki, gan bērnu 
vecāki,” stāsta I. Celma.

Katrā grupā skolotājai ir porta-
tīvais dators, un, sākoties jaunajam 
mācību gadam, skolotāji apgūs „E-
klasi”, lai varētu ērti un operatīvi 
sazināties ar vecākiem. Arī pārējie 
darbinieki ir nodrošināti ar por-
tatīvajiem datoriem. Nākotnē tiks 
domāts par IT nodarbībām, taču ar 
to īpaši aizrauties netiekot plānots. 
„Mēs raudzīsimies, lai bērniem 
būtu iespējas jau agrīnā vecumā 
attīstīt savus talantus, piedāvāsim 
arī pulciņus, būs iespējams saņemt 
psihologa un logopēda konsultāci-
jas,” stāsta I. Celma.

Ēdienam izmanto 
bioloģiskus produktus
Ēdināšanu „Mārzemītē” ie-

pirkuma rezultātā nodrošinās 
SIA „IRG”, kas piedāvā plašu bio-
loģisko produktu klāstu. Bērnu-
dārzam ir sava moderna virtuve 
un ēdamzāle 144 bērniem, tādēļ 
ēdināšanu organizē divās maiņās.

„Jau pirmajā nedēļā esam seci-
nājuši, ka ēdienkarte ir ļoti pārdo-
māta un bagātīga, bet galvenais – 
ēdiens ir garšīgs. Kopā ar medmā-
su rūpīgi izvērtējam ēdienkarti, lai 
ēdieni būtu pilnvērtīgi un garšīgi, 
tiktu izmantoti sezonālie dārzeņi, 
augļi, kas bērniem ļoti garšo. Pro-
tams, ir ēdieni, kurus daži bērni 
nepazīst un neuzdrošinās ēst, jo 
tādus mājās negatavo. Auklītes 
rosina bērnus pagaršot dažādus 

ēdienus, un nedēļas beigās bērnu 
apetīte jau ir ievērojami lielāka. 
Bērniem tiek nodrošināta trīs-
reizēja ēdināšana, kas izmaksā 
2,84 eiro dienā,” saka I. Celma.

Priecē draudzīgs 
un dāsns kaimiņš
Vadītāja lepojas, ka „Mārze-

mītei” ir draudzīgs un dāsns kai-
miņš – SIA „Kreiss”, kas bērnu-
dārzam ir uzdāvinājis apskaņo-
šanas ierīces 4910 eiro vērtībā – 
tās lieliski varēs izmantot gan 
sporta un mūzikas nodarbībās, 
gan pasākumos. „Kreisā” bērni 
būs laipni gaidīti arī ekskursijās, 
lai iepazītu dažādas profesijas.

Mārupes novads piedalījās 
Izglītības un zinātnes ministri-
jas projektā par sporta inventāra 
un aprīkojuma iegādi vispāriz-
glītojošajām un profesionālajām 
skolām, iegūstot 3409,80 eiro, 
no kuriem 2419,70 eiro ir atvē-
lēti „Mārzemītei”, lai tā varētu 
iegādāties sporta inventāru, sa-

vukārt par pārējo summu spor-
ta inventārs sagādāts Mārupes 
vidusskolai, kura piedalās pro-
jektā „Sporto visa klase”.

Pirmsskolas izglītības ie-
stādes atklāšanā ciemiņi un 
bērnu ģimenes bērnudārzam 
dāvināja grāmatas ar savu vē-
lējumu. 

Turpinājums no 1. lpp.

Mārupes „Mārzemītē” bērni jau iejutušies

FOTO: Andris Bērziņš
Rotaļu laukumā ir daudz dažādu rotaļu ierīču, lai bērni varētu vispu-
sīgi attīstīties.

FOTO: Andris Bērziņš
Ēdamzālē vienlaikus var paēst 144 bērni, tādēļ ēdināšanu organizē di-
vās maiņās.

FOTO: Andris Bērziņš
Atklāšanā ciemiņi un katra ģimene bērnudārzam dāvināja grāmatas 
ar veltījuma ierakstu.

FOTO: Andris Bērziņš
Grupā „Ozoliņi” bērni gatavosies skolas gaitām. Vienotā stilā ir nofor-
mētas arī pārējās grupu telpas.

FOTO: Andris Bērziņš
Šovasar bērnudārza teritorijā tika iekopts arī dārziņš, kurā ir novākta 
pirmā raža, jo augsne esot patiesi auglīga. Nākampavasar te saimnie-
kos bērni.

FOTO: Andris Bērziņš
Sanitārajās telpās ir izlietnes ar sensitīviem ūdens krāniem, lai bērni 
neapplaucētos, tualetes zēniem un meitenēm.

FOTO: Andris Bērziņš
Grupu telpas ir plašas un gaišas, lai katrs no 24 bērniem grupiņā justos 
brīvi, varētu spēlēties, mācīties, pusdienlaikā atpūsties.

FOTO: Andris Bērziņš
Bērnudārzam ir sava mūsdienīgi iekārtota virtuve, kurā ēdienu gatavo 
SIA „IRG” pavāri.

UZZIŅA
„Mārzemītes” ēkas kopējā 

platība – 3671,72 m2, kopējā ze-
mesgabala platība – 2 ha.

Būvdarbu kopējās izmak-
sas – 3,491 miljons eiro (plus 
PVN). Bērnudārzs ir celts vie-
nīgi par pašvaldības līdzekļiem, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Arhitektu biroja SIA „AR.4” 
projekts. Pamati jaunajai ēkai 
tika likti 2015. gada 9. oktobrī. 
Būvēja SIA „RBSSKALS būv-
vadība”.

„Mārzemītē” 12 grupās var 
uzņemt 288 bērnus, strādā 
24 pirmsskolas izglītības peda-
gogi, psihologs, logopēds, spor-
ta un mūzikas skolotāji.

12 grupu telpas, sporta zāle, 
plašs foajē svētku pasākumiem, 
ēdamzāle, virtuve, mājturības 
kabinets, mūzikas kabineti, 
konferenču telpa, medmāsas 
kabinets, rotaļlaukumi un am-
fiteātris, ogulāju, augļu un dār-
zeņu dārziņš, veloceliņš.

Darba alga pirmsskolas iz-
glītības pedagogiem – valstī 
noteiktie 680 eiro un pašvaldī-
bas piemaksa – 75 eiro.
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Par jaunām burtnīcām, mācību līdzekļiem 
un darbiem, kas jādara pašiem

Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Šis brīdis katru reizi ir īpašs, 
kaut arī ne katrs atzīsies, ka tā 
jūtas. Pirmais ieraksts jaunajā 
burtnīcā vai pierakstu kladē. Ce-
rība vai ticība, ka šoreiz būs labāk 
un skaistāk. Ka tiksim galā. Ka 
nebūs švīkājumu. Un tā līdz pir-
majai izplēstajai lapai – jo nebija 
gana skaisti vai pareizi; jo jopro-
jām šķiet, ka arī ar pirmo reizi 
izdosies ideāli. Kad tā nenotiek, 
iestājas izšķirošais punkts – uz 
augšu vai leju. Labi, ja blakus ir 
gudrs piemērs, kurš bez liekiem 

vārdiem palīdz saprast, ka, ne 
ideāli un bez kļūdām dzīvojot, 
bet domājot, vingrinoties, kļū-
doties un atkal domājot, jebkura 
vecuma cilvēks virzās uz priek-
šu un var nonākt līdz labāk un 
skaistāk.

Tas ne vienmēr nozīmē ātrāk. 
Daudz svarīgāks par ātrumu ir 
virziens. Daudzi ļoti ātri dodas uz 
nekurieni, un to ir svarīgi atcerē-
ties jauna darba cēliena priekšva-
karā. Pirms ķerties pie jaunu no-
rādījumu izpildīšanas, ir svarīgi 
saprast to jēgu un saikni ar savu 
galveno dzīves kursu, saviem 
drošajiem orientieriem un vēr-
tībām. Arī ar konkrēto pašlaik 
veicamo uzdevumu. Tālākais jau 
būs darīšanas jautājums, jo, kā 
teicis kāds gudrinieks, „es neva-
ru tikai tad, kad nedaru; tiklīdz 
daru, tā varu”. Varbūt ir vērts 
šo atgādni pielikt kaut kur acu 
priekšā – mājās, klasē, skolotāju 

istabas kafijas stūrītī. Būs reizes, 
kad tā mudinās pasmaidīt – un 
velns vairs neliksies tik melns. 
Pirmais vārds būs uzrakstīts, 
pirmais solis sperts, ar katru nā-
kamo jau būs vismaz nedaudz 
drošāk – un tieši tāpēc varēs iz-
nākt labāk. Tad skaistās klades 
lapa ar svītrojumu liksies ne kā 
kauna traips, kas ir jāiznīcina un 
jāaizmirst uz visiem laikiem, bet 
liecība par savu augšanas proce-
su, atskaites punkts, ar kuru var 
lepoties un pie kura piemērīties, 
tālāk ejot.

Tie arī ir iemesli, kāpēc jaunā 
mācību gada sākumu nevajadzē-
tu salīdzināt ar starta šāvienu, 
pēc kura nu katrs, cik spēka, jož 
uz apsolīto finišu, neko daudz pa 
ceļam neredzēdams, vai cenšas 
izdzīvot, atkal un atkal gandrīz 
vai uz vietas stāvošajā pulksteņ-
rādītājā raudzīdamies. Biežāk 
atcerēsimies paši un atgādināsim 
saviem skolēniem, ka gaidīt stun-
das, dienas vai semestra beigas 
nav nekas cits kā savas dzīves bei-
gu gaidīšana! Ja tā – kad tad pa 
īstam dzīvosim? Kad, ja ne patla-
ban un šeit, pieņemot un izman-
tojot visas mācības un visu emo-
ciju gammu, ko sniedz šis brīdis 
un šī diena? Sašķirojot, izvētījot 
un pa pieredzes apcirkņiem sa-
liekot uzzināto, apgūto un izjus-
to? Nu ja – zināšanas, prasmes un 
attieksme, par kurām šogad jau 
tik daudz ir un tiks arī turpmāk 
runāts.

Precīzi par to ir pateicis izglī-
tības pētnieks Marks Prenskis 
(Mark Prensky): lai spētu dzīvot, 
darboties un gūt panākumus 

mūsdienu pasaulē, ikvienam cil-
vēkam ir jāspēj efektīvi domāt, 
veidot efektīvas attiecības un 
efektīvi strādāt, jo izglītība savā 
augstākajā izpausmē ir tapšanas 
process. Tas nozīmē arī mācīties 
pajautāt padomu un piedāvāt 
palīdzību, attīstīt sociālo inteli-
ģenci, kas palīdz neiekulties ne-
patikšanās vai uzveikt tās, spēju 
būt elastīgam, saglabājot spēcīgas 
paša izprastu vērtību saknes.

Kā tas notiek ikdienā un kla-
sē? Vispirms – ne tikai klasē. Cik 
skumji, ka nacionālo ziņu raidī-
jumi 31. augustā saka – „jau rīt 
skolēni atgriezīsies skolas solos”! 
Strādāsim šogad tā, lai ir pēc ie-
spējas mazāk jāsēž solos, lai ma-
zāk jāklausās un ir vairāk iespē-
ju sarunāties – par nozīmīgiem 
jautājumiem, kas ved uz jaunu 
zināšanu apgūšanu un lietoša-
nu! Lai dienasgrāmatās nav pie-
zīmju par to, ka kāds sarunājas 
ar blakussēdētāju! Lai mobilais 
telefons palīdz! Lai ejam vēl soli 
tālāk un ne tikai „ne” teikumus 
nomainām ar pozitīvu ieteiku-

mu (piemēram, no „Neskrien!” 
uz „Ej lēnām!”), bet iekārtojam 
skolā un tās apkaimē vietas, kur 
izskrieties, izstaipīties, pakāpe-
lēt – arī tās 15 starpbrīža minū-
tes, kurās var noķert svaiga gaisa 
vai kustību prieka malku! Mazāk 
satrauksimies par skolas formām 
un pāraujamajiem apaviem, vai-
rāk par bērnu un jauniešu fizisko 
un garīgo veselību! Tā tas pasaulē 
notiek, un rezultāti ir patiesi labi.

Tad skolas, tātad – mācīšanās, 
ikdiena vairāk būs reālajā pasau-
lē balstītas darbības, ko var veikt, 
tikai apvienojot individuālus un 
komandu risinājumus; kas bal-
stās uz aizrautību, interesi, vie-
tējām un globālām vajadzībām. 
Tā ir 21. gadsimta skola. Tā būs 
kompetencēs balstīta pieeja mā-
cīšanās procesam.

Pie jaunā mācību gada regā-
lijām pieder arī mācību līdzekļi, 
un tie nu sen vairs nav tikai svaigi 
smaržojošu vai iepriekšējo skolē-
nu paaudžu darbības liecībām 
pilnu mācību grāmatu kaudzī-
tes. Vislabākie mācību līdzekļi 
ir mūsu apkārtējā pasaulē – vien 
jāprot tos saskatīt un likt lietā, 
salāgojot ar mācību mērķiem, 
piemēram, brīnišķīgais Latvijas 
radio raidījumu cikls „Latvijas 
stāsti Latvijas simtgadei” var 
aizstāt ne vienu vien tekstu vai 
skolotāja stāstījumu, rosinot do-
māt par reāliem cilvēkiem reālās 
situācijās. Nesen dzirdēju sarunu 

ar maiznieku Valteru Kanopu no 
Limbažu puses – jaunu cilvēku, 
kura domu gājiens var noderēt, 
savas atbildes meklējot, un tās 
var būt gan sociālo zinību vai 
klases stundas, gan sarunas par 
uzņēmējdarbību, nodarbinātību 
un citām tēmām. Valters, kurš 
ceptuvē „Lielezers” strādā kopš 
15 gadu vecuma, ir sācis kā krā-
vējs, vēlāk cepis maizi, bet tagad 
ir ceha vadītāja vietnieks, izstrā-
dā jaunas maizes šķirnes, ir ceļā 
uz meistara titulu un saka: „Jāiz-
domā, kas ir svarīgāk: izskatīties 
laimīgam citu acīs vai pašam būt 
laimīgam.” Hm, vai tad tas nav 
viens un tas pats? Izrādās – nav 
vis, un ir jābūt gana drosmīgam, 
lai to atzītu un pieņemtu savu 
lēmumu: ko tad es īsti gribu? Šis 
jautājums attiecas arī uz jums, 
skolotāj.

Klausieties šādus stāstus kopā 
ar skolēniem un uzklausiet, ko 
viņi būs sadzirdējuši! Mudiniet 
meklēt līdzīgus cilvēkus savā 
apkaimē! Sadzirdiet paši un sa-
mērojiet ar saviem uzskatiem un 
savām izvēlēm! Tā būs arī piede-
rības izjūtas spēcināšana – savai 
klasei, skolai un caur to arī sa-
vai valstij. Par to mēs šogad vēl 
daudz runāsim.

Tā tas ir. Ja mēs vēlamies ierau-
dzīt pasauli (mācību stundu, mūsu 
attiecības, pašu mājas kāpņutelpu 
utt.) ne tādu, kāda tā ir, bet tādu, 
kāda tā varētu būt, ir jāsāk pašiem 
ar sevi. Nevienā jomā nozīmīgas 
inovācijas nav iespējams veikt, 
stāvot ar sakrustotām rokām un 
drūmu skatienu sejā. Un arī ik-
dienas mājas, skolas, dzīves darbi 
paši nedarās. Kā savulaik teica 
mana kādreizējā kolēģe, „lai cik 
dusmīgi es uz to mauriņu skatī-
tos, tas aug un aug, un man atkal 
ir jāķeras pie pļaušanas”.

Tā arī šoruden – ir jāver vien 
jaunā klade vaļā, jāmēģina, jā-
dara un jāturpina mācīties dzī-
vot. 

FOTO: no personiskā arhīva
„Ja mēs vēlamies ieraudzīt pasauli (mācību stundu, mūsu attiecības, 
pašu mājas kāpņutelpu utt.) ne tādu, kāda tā ir, bet tādu, kāda tā varētu 
būt, ir jāsāk pašiem ar sevi,” rosina Aija Tūna.

   aiJa TūnaiK

Lai spētu 
dzīvot, 

darboties un 
gūt panākumus 
mūsdienu pasaulē, 
ikvienam cilvēkam 
ir jāspēj efektīvi 
domāt, veidot 
efektīvas attiecības 
un efektīvi strādāt, 
jo izglītība savā 
augstākajā 
izpausmē ir 
tapšanas process.



Daudz svarīgāks 
par ātrumu ir 

virziens. Daudzi 
ļoti ātri dodas uz 
nekurieni, un to ir 
svarīgi atcerēties 
jauna darba cēliena 
priekšvakarā.



 Biežāk 
atcerēsimies 

paši un atgādināsim 
saviem skolēniem, 
ka gaidīt stundas, 
dienas vai semestra 
beigas nav nekas 
cits kā savas dzīves 
beigu gaidīšana! 
Ja tā – kad tad pa 
īstam dzīvosim?



„Es nevaru 
tikai tad, kad 

nedaru; tiklīdz daru, 
tā varu.”



Nevienā jomā 
nozīmīgas 

inovācijas nav 
iespējams 
veikt, stāvot ar 
sakrustotām rokām 
un drūmu skatienu 
sejā.


 Strādāsim 

šogad tā, lai 
ir pēc iespējas 
mazāk jāsēž solos, 
lai mazāk jāklausās 
un ir vairāk iespēju 
sarunāties – par 
nozīmīgiem 
jautājumiem, kas 
ved uz jaunu 
zināšanu apgūšanu 
un lietošanu!
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Būs pieejams ES fondu atbalsts 
skolēnu individuālo spēju attīstībai

Skolēnu individuālo kompe-
tenču un spēju attīstīšanai novir-
zot vairāk nekā 34 miljonus eiro 
Eiropas Savienības (ES) fondu 
finansējuma, valdība 30. augustā 
apstiprināja Izglītības un zināt-
nes ministrijas izstrādātos no-
teikumus, kuros ir reglamentēta 
kārtība, kā tiks izmantots Eiro-
pas Sociālā fonda finansējums. 
Tas ļaus jau agrīnā vecumā atklāt 
un attīstīt bērnu talantus, piedā-
vāt plašu ārpusstundu aktivitāšu 
klāstu.

Apstiprinātajos noteikumos 
ir paredzēts, ka projektu līdz 
2020. gada 31. decembrim īs-

tenos Valsts izglītības satura 
centrs (VISC) sadarbībā ar paš-
valdībām, kuras saņems finansē-
jumu, pamatojoties uz iesniegto 
pasākumu īstenošanas plānu. 
Projektu sāks īstenot ne vēlāk kā 
2017. gada 1. janvārī.

Tuvāko četru gadu laikā 90 % 
šā finansējuma nonāks pašvaldī-
bās, 54 % ieguldot individuālas 
pieejas attīstībai mācību satu-
ra daudzveidīgai apguvei, bet 
36 % – individuālas pieejas attīs-
tībai ārpusstundu pasākumiem. 
Savukārt 10 % finansējuma tiks 
izmantoti pedagogu tālākizglī-
tībai, paredzot pilnveidot pe-
dagogu profesionālās prasmes 
darbam ar skolēniem, kuriem 

ir atšķirīgs spēju un prasmju lī-
menis, arī iekļaujošas izglītības 
īstenošanai. Ar šo finansējumu 
VISC izstrādās ieteikumus paš-
valdībām, nodrošinās metodo-
loģisku atbalstu, arī veiksmīgas 
ārvalstu pieredzes un metodikas 
aprobāciju, informācijas uzkrā-
šanu un izstrādāto materiālu 
datu krātuves izveidi.

Projekta īstenošanā tiks iesais-
tītas 272 vispārizglītojošās skolas, 
no tām vismaz 15 – Rīgā. Šajās 
skolās tiks ieviestas jaunas mā-
cību formas – individuāla pieeja 
skolēna attīstībai mācību satura 
apguvei stundās un ārpusstundu 
pasākumos.

Skolēniem ar augstiem mā-

cību rezultātiem tiks sniegts at-
balsts zinātniski pētnieciskajai 
darbībai, dalībai mācību olimpiā-
dēs nacionālā un starptautiskā 
līmenī. Atbalsts ir paredzēts arī 
pedagogiem par papildu darbu ar 
skolēniem, kuriem ir augsts mā-
cību sasniegumu potenciāls, un 
pedagogu profesionālajai pilnvei-
dei darbā ar šiem skolēniem.

Paplašinot neformālās iz-
glītības iespējas un nodrošinot 
daudzveidīgu interešu izglītības 
programmu piedāvājumu skolās, 
bērni un jaunieši tiks motivē-
ti piedalīties interešu izglītības 
programmās. Tiks izveidota at-
balsta sistēma skolēnu individuā-
lo spēju attīstībai, arī jauniešu 

tehniskajai jaunradei, valodu 
prasmju attīstībai, radošo talantu 
izkopšanai kultūrizglītības jomā, 
fiziskās attīstības veicināšanai, kā 
arī multidisciplināriem pasāku-
miem, integrējot tajos dažādas 
izglītības jomas.

„Darbības programmas „Izaug-
sme un nodarbinātība” 8.3.2. spe-
cifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 
atbalstu vispārējās izglītības iestā-
dēm izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai” 8.3.2.2. pasā-
kuma „Atbalsts izglītojamo indi-
viduālo kompetenču attīstībai” 
īstenošanas noteikumi”: http://
tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40
389546&mode=mk&date=2016-
08-30. 
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Semināri par alternatīvās komunikācijas paņēmieniem 
darbā ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi

Velku biedrība sadarbībā ar 
Ziemeļu Ministru padomes bi-
roju Latvijā, starptautisko sa-
biedrisko organizāciju „Cerību 
zvaigzne” („Star of Hope”), Lat-
vijas Evaņģēliski luteriskās baz-
nīcas (LELB) Diakonijas centru, 
LELB Svētdienas skolas nozari 
un Rīgas 5. internātpamatskolu–
attīstības centru aicina piedalī-
ties semināros, kuros informēs 
un izglītos vecākus, pedagogus, 
draudžu brīvprātīgos, diakonijas 
darbiniekus, svētdienas skolas 

skolotājus, sociālos darbiniekus, 
psihologus, mediķus un citus in-
teresentus par neverbālās komu-
nikācijas nozīmi un iespējām, 
strādājot ar bērniem, kuriem ir 
dažādi funkcionālie traucējumi.

Pirmais seminārs notiks 9. un 
10. septembrī Rīgā. Reģistrēšanās 
semināram – elektroniski līdz 
š. g. 5. septembrim, kontaktper-
sona – Iveta Eizengrauda, tālru-
nis – 26375380.

Nākamie semināri ir ieplānoti:
Daugavpilī 30. septembrī un 

1. oktobrī (kontaktpersona – Ruta 
Silapētere, tālrunis – 29337740, 

reģistrēšanās – līdz š. g. 26. sep-
tembrim);

Rīgā 7. un 8. oktobrī (kontakt-
persona – Iveta Kalme, tālrunis – 
26064557, reģistrēšanās – līdz 
š. g. 3. oktobrim);

Madonā 28. un 29. oktobrī 
(kontaktpersona – Rudīte Kum-
sāre, tālrunis – 28801846, reģis-
trēšanās – līdz š. g. 24. oktob-
rim);

Kuldīgā 4. un 5. oktobrī (kon-
taktpersona – Inita Hartmane, 
tālrunis – 29572870, reģistrēša-
nās – līdz š. g. 31. oktobrim).

Dalība semināros ir bez mak-

sas un pieteikties var, aizpildot 
elektronisko reģistrācijas formu 
vai zvanot par semināra organi-
zatoriskajiem jautājumiem atbil-
dīgajai kontaktpersonai.

Seminārus vadīs speciālās iz-
glītības pedagoģe Ingera Lilja 
(Inger Lilja, Zviedrija), kurai ir 
ilggadēja pieredze, strādājot da-
žādās izglītības iestādēs un ģime-
ņu, kas audzina bērnus ar funk-
cionāliem traucējumiem, atbalsta 
dienestos. Semināra pirmajā die-
nā tiks runāts par neverbālās ko-
munikācijas nozīmi un iespējām, 
strādājot ar bērniem, kuriem ir 

dažādi funkcionālie traucējumi, 
to vidū autisms, kā arī par bēr-
nu un viņu uztveres attīstības 
īpatnībām un citiem saistītiem 
jautājumiem. Otrajā dienā tiks 
demonstrēts plašs, pašu spēkiem 
vienkārši izgatavojamu metodis-
ko materiālu klāsts, ko visi būs 
aicināti izmēģināt un fotografēt. 
Pilnīgai piedāvāto metožu apgu-
vei seminārā ir ieteicams piedalī-
ties abas dienas.

Kontaktpersona informācijai 
par semināru saturu – Velku 
biedrības pārstāve Liāna Velka, 
tālrunis – 29101392. 
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Latvijā ieradušies 36 ārvalstu viesskolēni

Pa bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 konsultēs pedagogus un vecākus

Reizē ar 1. septembra un jaunā 
mācību gada tuvošanos Latvijā ir 
ieradušies 36 ārvalstu viesskolē-
ni, kuri ir nolēmuši ar brīvprātī-
go bezpeļņas organizācijas „AFS 
Latvija” starpkultūru program-
mas starpniecību Latvijā pavadīt 
vienu mācību gadu, lai iepazītu 
latviešu kultūru, iemācītos valo-
du un spētu adaptēties jaunā vidē. 
Skolēni ir ieradušies no Domini-
kānas, Beļģijas, Meksikas, Itāli-
jas, Taizemes, ASV, Nīderlandes, 
Turcijas, Vācijas un Islandes.

Ārvalstu viesskolēni Latvijā ir 

pavadījuši jau pāris dienu, kuru 
laikā iepazinuši pamatlietas, lai 
veiksmīgi sagatavotos jaunajam 
mācību gadam. Skolēni pirmo 
reizi satika savas viesģimenes, 
kuras pašaizliedzīgi ir atvērušas 
savas ģimenes durvis ārvalstu 
skolēniem. Viesskolēni – visi kā 
viens – atzina, ka ir satraukti par 
gaidāmo apmaiņas gadu Latvijā, 
taču ir apņēmības pilni mācīties, 
apgūt valodu un izbaudīt visu, ko 
apmaiņas gads sniegs.

„Ik gadu, neilgi pirms 1. sep-
tembra svinībām, Latvijā iero-
das ārvalstu skolēni, kuri ir uz-
drīkstējušies vienu mācību gadu 

pavadīt svešā valstī. Viesskolēnu 
ierašanās ir svētki ne tikai vi-
ņiem pašiem un jaunajām vies-
ģimenēm, bet arī organizācijas 
„AFS Latvija” brīvprātīgajiem. Šī 
ir viena no visvairāk gaidītajām 
gada tikšanās reizēm, jo ir īpašs 
prieks redzēt tik daudz aizrautī-
gu, laimīgu, neliela satraukuma 
pilnu acu. Arī šogad bija lieliski 
gūt sirsnīgas emocijas no pirmās 
tikšanās reizes,” norāda organi-
zācijas „AFS Latvija” starpkultū-
ru programmas direktore Ineta 
Leikuma.

Apmaiņas programmas laikā 
ārvalstu viesskolēnu mērķis ir 

adaptēties jaunā vidē, iepazīt jau-
nu kultūru un tradīcijas, apgūt 
latviešu valodu. Lai to īstenotu, 
skolēni dzīvo viesģimenēs un 
mācās vietējās skolās. I. Leikuma 
uzsver, ka īpaša pateicība ir jāiz-
saka ikvienai ģimenei, kura šogad 
uzņem viesskolēnu, tādā veidā 
plaši atverot durvis pasaules kul-
tūrām. Viesskolēni savas mācību 
gaitas uzsāks dažādos Latvijas 
reģionos – Liepājā, Saldū, Aucē, 
Neretā, Iecavā, Ķekavā, Krāsla-
vā, Ikšķilē, Limbažos, Siguldā, 
Valmierā, Daugavpilī, Dobelē, 
Jelgavā, Jaunmārupē, Garkalnē, 
Ādažos, kā arī Rīgā.

„AFS Latvija” ir brīvprātīgo 
bezpeļņas organizācija, kas no-
drošina starpkultūru mācīšanās 
iespējas vidusskolēniem vairāk 
nekā 50 valstīs. Tā pārstāv starp-
tautisko asociāciju „AFS In-
tercultural Programs”. Organizā-
cija darbību Latvijā uzsāka 
1990. gadā. 25 gadu laikā ar or-
ganizācijas palīdzību mācību ap-
maiņas programmās uz ārval-
stīm ir devušies vairāk nekā 670 
vidusskolēni, savukārt Latvijā no 
citām valstīm ir uzņemti apmē-
ram 890 jaunieši. AFS vispasau-
les tīklā ir vairāk nekā 60 part-
nervalstu. 

Sagaidot jauno mācību gadu, 
arī šogad Valsts bērnu tiesību aiz-
sardzības inspekcija (VBTAI) no 
30. augusta līdz 4. septembrim 
rīko bērnu un pusaudžu uzticības 
bezmaksas tālruņa 116111 akciju 
„Atpakaļ uz skolu!”.

„Šāda akcija notiek jau vairā-
kus gadus. Kā zinām, bērnu un 
pusaudžu uzticības tālruņa spe-
ciālisti sniedz bezmaksas palīdzī-
bu bērniem visu diennakti, taču 
bieži arī vecākiem un pedagogiem 
rodas jautājumi par situācijām, 
kad viņi jūtas apjukuši un nezi-
na, kā rīkoties. Šādās situācijās 

mēs aicinām zvanīt mums uz uz-
ticības tālruni 116111, lai kopīgi 
meklētu risinājumus un saņemtu 
atbalstu,” norāda VBTAI Ģimeņu 
ar bērniem atbalsta departamen-
ta direktore Dace Āķe.

Tuvojoties jaunajam mācī-
bu gadam, uz uzticības tālruni 
116111 tiek saņemti zvani gan 

no bērniem, gan no vecākiem, 
kas jūtas satraukušies par atgrie-
šanos skolā. Bērni visbiežāk jūtas 
satraukti par savām attiecībām 
ar vienaudžiem – gan klasē, gan 
skolā.

Šīs akcijas laikā uzticības tālru-
ņa 116111 psihologi vēlas sniegt 
atbalstu tieši vecākiem un peda-

gogiem, tā cenšoties atvieglot ar 
mācību gada uzsākšanu saistīto 
problēmu risināšanu.

Uzticības tālrunis bērniem un 
pusaudžiem 116111 strādā visu 
diennakti, un zvani uz to ir bez 
maksas, zvanot no jebkuras tele-
fona līnijas. Konsultācijas sniedz 
profesionāli psihologi. 
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Latvijas Izglītības un zināt-
nes darbinieku arodbiedrība 
(LIZDA) jau ceturto gadu aicina 
izglītības iestāžu vadītājus (dar-
ba devējus) piedalīties konkur-
sā, lai novērtētu savas iestādes 
pedagogu darba vidi un iegūtu 
arodbiedrības atzītu statusu „Pe-
dagogam draudzīgākā izglītības 
iestāde 2016”.

Konkursa mērķis ir veidot 
darba devējos izpratni par cie-

nīgiem darba apstākļiem peda-
gogiem un veicināt darba vides 
pilnveidi, lai tā kvalitatīvi no-
drošinātu pedagogu profesionālo 
darbību un apmierinātu sabied-
rības vajadzības pēc kvalitatīvas 
izglītības.

Par pedagogiem draudzīgu 
var uzskatīt izglītības iestādi, 
kurā ir izveidota droša un sakār-
tota sociālā vide – savstarpējās 
attiecības, saskarsme, atbalsts, 
sadarbība, kontrole, stresa un 
vardarbības novēršana; fiziskā 

vide – lietas, telpas, darba vieta, 
aprīkojums, drošība, funkciona-
litāte, ergonomika, atalgojums; 
informatīvā vide – simboli, nozī-
mes, informācija, reputācija.

Lai sasniegtu cienīgus dar-
ba apstākļus, ir nepieciešams 
sociālais dialogs, tādēļ LIZDA 
aicina konkursā piedalīties tos 
darba devējus, kuru iestādēs 
ir izveidotas arodorganizācijas 
un vismaz 70 % darbinieku ir 
LIZDA biedri, jo arodbiedrība 
ir viens no sociālās stabilitātes 

nodrošinātājiem.
Lai piedalītos konkursā, darba 

devējam līdz 2016. gada 30. sep-
tembrim elektroniski ir jāaizpil-
da pašvērtējuma anketa LIZDA 
mājaslapā un jāiesūta prezen-
tācija par izglītības iestādi; pēc 
tam notiks konkursa žūrijas eks-
pertu vizīte un pedagogu darba 
apstākļu novērtēšana klātienē.

Konkursa žūrija noteiks uz-
varētājus, ievērojot darba de-
vēja pašvērtējumu un eksper-
tu atzinumu pēc konkrētiem 

kritērijiem: sociālā drošība un 
koplīgums, darba organizācija, 
infrastruktūra, darba kvalitātes 
veicināšana un personīgās iz-
augsmes iespējas, darba drošība 
un aizsardzība, mikroklimats un 
savstarpējās attiecības, reputāci-
ja, atalgojums.

Konkursa uzvarētāji tiks pa-
ziņoti 2016. gada novembrī. Uz-
varētāji iegūs unikāla dizaina 
apliecinājumu un LIZDA atzītu 
statusu „Pedagogam draudzīgā-
kā izglītības iestāde 2016”. 

LIZDA izsludina konkursu „Pedagogam 
draudzīgākā izglītības iestāde 2016”
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Izvērtējot pašvaldību sniegto 
informāciju par izglītības iestāžu 
gatavību jaunajam – 2016./2017. 
mācību gadam, Izglītības kvalitātes 
valsts dienests (IKVD) ir secinā-
jis, ka 70 % pašvaldību izglītības 
iestāžu ir pilnīgi nokomplektēts 
pedagogu kolektīvs, bet 56 % paš-
valdību skolu ir pabeigti remont-
darbi. Visas pašvaldības apliecina, 
ka vajadzības gadījumā skolēniem 

tiks nodrošināts transports nokļū-
šanai uz izglītības iestādi un no tās, 
savukārt divas pašvaldības vaja-
dzības gadījumā piedāvā izmantot 
dienesta viesnīcu, trīs pašvaldības 
sedz skolēniem transporta izdevu-
mus 50–100 % apmērā.

Līdz šā gada 25. augustam 
IKVD ir saņēmis informāciju par 
gatavību jaunajam mācību gadam 
no 114 Latvijas pašvaldībām (Lat-
vijā ir 119 pašvaldību): 64 pašval-
dības ziņo, ka ir pabeigti visi izglītī-

bas iestāžu celtniecības un remont-
darbi, 26 – informē, ka izglītības 
iestādēs remontdarbi vēl turpinās 
un tiks pabeigti līdz 1. septem-
brim, bet 24 pašvaldību izglītības 
iestādēs (25 skolās) remontdarbi 
turpināsies arī pēc mācību gada sā-
kuma – paralēli mācību procesam.

79 Latvijas pašvaldības ir snie-
gušas informāciju, ka izglītības 
iestādes ir nodrošinātas ar visiem 
nepieciešamajiem pedagogiem, 
savukārt 35 pašvaldībās pašlaik vēl 

trūkst viena vai vairāku pedagogu. 
No pašvaldību sniegtās informāci-
jas var secināt, ka Latvijā visvairāk 
trūkst angļu valodas, mūzikas, fi-
zikas, matemātikas, sākumskolas 
pedagogu un logopēdu.

Pārbaudot ziņas Latvijā notie-
košo skolu reorganizāciju kontek-
stā, ir secināms, ka 105 pašvaldību 
izglītības iestādēm ir licencētas 
(aktualizētas) izglītības program-
mas, bet deviņu pašvaldību izglī-
tības iestādēs pēc reorganizācijas 

turpinās licenču un akreditācijas 
dokumentu sakārtošana, kura tiks 
pabeigta līdz 2016. gada 1. septem-
brim.

Ir saņemta arī informācija, ka 
viena izglītības iestāde (mūzikas 
un mākslas skola) nepabeigtu re-
montdarbu dēļ nebūs gatava no-
drošināt mācību procesu ar 1. sep-
tembri, bet plāno sākt mācību gadu 
13. septembrī. Iekavētās stundas 
notiks skolēnu rudens brīvdienās, 
24.–28. oktobrī. 

Latvijas Izglītības un zināt-
nes darbinieku arodbiedrības 
(LIZDA) padomes sēdē 22. au-
gustā izglītības un zinātnes mi-
nistrs Kārlis Šadurskis norādī-
ja, ka 2018./2019. mācību gadā 
1. klasē ir paredzēts uzsākt mā-
cības bērniem jau ar sešu gadu 
vecumu. Ministrs norādīja, ka 
šāda lēmuma pamatā ir Latvijas 
ekonomiskā situācija.

LIZDA uzskata, ka tik nopiet-
na lēmuma pamatā nedrīkst būt 
tikai ekonomisks pamatojums. 
Izglītības un zinātnes ministri-
jai (IZM) šā lēmuma pieņemšana 
ir jāpamato ar nozarei atbilstī-
giem argumentiem, kuri ir balstīti 
uz bērna personības attīstības va-
jadzībām. Latvijā ir nepieciešama 
visaptveroša visas izglītības poli-
tikas plānošana, kas ir balstīta uz 
pētījumiem un nopietnu analīzi. 
Nozarē nav sistēmiskas pieejas, 
lēmumu pēctecības un stabilitā-
tes, un tas neveicina nozares at-
tīstību un izglītības kvalitāti.

LIZDA uzskata, ka, lai varē-
tu ieviest skolas gaitu uzsākša-
nu ar sešu gadu vecumu, paš-

laik ir ļoti daudz neatbildētu 
jautājumu.

1. Lai sešgadnieki varētu uz-
sākt mācības 1. klasē, ir nepiecie-
šams atbilstīgs mācību saturs, kā 
arī laiks tā kvalitatīvai izstrādei 
un aprobācijai. Lai ieviestu jauno 
saturu, ir nepieciešama kvalitatī-
va un pieejama pedagogu profe-
sionālās kompetences pilnveide 
un metodiskais atbalsts. Šādu 

lēmumu pieņemšanai un to ie-
viešanas procesam ir jābūt ļoti 
pārdomātiem un pamatotiem, jo 
skolotāji būs atbildīgi par politi-
ķu pieņemtajiem lēmumiem.

2. Svarīgi ir pielāgot skolas 
vidi atbilstīgi sešgadīgu bērnu 
vecuma attīstības vajadzībām. Ir 
ļoti būtiski, lai vide būtu piemē-
rota rotaļnodarbībām un kustī-
bām. Tas varētu būt aktuāli Rīgas 

un Pierīgas skolās, kurās ir liels 
skolēnu skaits, piemēram, lielajās 
skolās varētu būt problemātiski 
nodrošināt klasē vietu rotaļām 
un kustībām 30 bērniem.

3. Svarīgi ir apzināt izglītības 
iestāžu kapacitāti uzņemt 1. kla-
si dubultā skaitā. Tas varētu radīt 
problēmas lielajās skolās blīvi ap-
dzīvotajās teritorijās. Vienu gadu 
būs nepieciešams vairāk sākum-
skolas skolotāju. Ja šie skolotāji 
tiks pieņemti darbā papildus, kas 
ar viņiem notiks pēc tam?

4. Ir svarīgi, kas notiks ar tiem 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
skolotājiem, kuri strādā ar seš-
gadīgajiem bērniem. Skolotājiem 
ir jāparedz iespēja nepieciešamī-
bas gadījumā pārkvalificēties par 
valsts budžeta līdzekļiem.

LIZDA no pedagogiem ir saņē-
musi ierosinājumu izstrādāt jauno 
mācību standartu un piecus vai 
sešus gadus veco bērnu obligāto 
sagatavošanu pamatizglītības ie-
guvei nosaukt par 1. klasi, atstājot 
bērnus viņu attīstības vajadzībām 
piemērotā vidē.

LIZDA aicina IZM izvērtēt ne-
pieciešamību uzsākt obligāto pa-
matizglītības apguvi ar sešu gadu 

vecumu, centrā liekot bērna per-
sonības attīstības vajadzības, un 
pieņemt izsvērtus un nozarei at-
bilstīgi pamatotus lēmumus. 

IKVD: 30 % pašvaldību skolu 
trūkst viena vai vairāku skolotāju

LIZDA aicina IZM pirms sešgadīgo bērnu 
sūtīšanas skolā rūpīgi izvērtēt visus aspektus
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FOTO: http://www.pavilosta.lv/

Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” sešgadnie-
ku grupiņas audzēkņi kopā ar skolotāju iepazīst Vērgales pamat-
skolu.
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Kāpēc mainās pieeja mācī-
bu saturam un ko praksē nozī-
mē ieviest kompetenču pieeju 
skolā – to 24. augustā Latvijas 
Universitātē (LU) mēģināja no-
skaidrot sanākušie dabaszinātņu 
un matemātikas skolotāji ikga-
dējā konferencē „Dabaszinātnes 
un matemātika skolā – efektīvi 
un radoši”. Tika radīta iespēja 
domu apmaiņai, ko darīt, lai no-
tiktu padziļināta mācīšanās un 
skolēnu eksāmenu rezultāti būtu 
labāki.

Diskusijās un dažādās darbnī-
cās tikās vairāk nekā 600 dalīb-
nieku – skolotāji, augstskolu mā-
cībspēks, eksperti, zinātnieki un 
uzņēmēji. Pasākuma rīkotāji no 
LU Dabaszinātņu un matemā-
tikas izglītības centra (DZMIC) 
bija iecerējuši, ka konferencē 
pārspriesto caurvīs trīs vērtības: 
pieredze, rīcība un mācīšanās ie-
dziļinoties.

Augt un attīstīties kopā
Plenārsēdē LU rektors Indri-

ķis Muižnieks atzina, ka kon-
ference jau ir laba tradīcija un 
pieredze, kad kopā var sanākt 
dabaszinātņu un matemātikas 
skolotāji, un ir pārliecināts, ka 
patlaban viņiem ir jābūt izšķirī-
giem, izlēmīgiem, pārliecinātiem 
un jāsadarbojas arī ar sociālo, 
humanitāro zinātņu speciālis-
tiem, lai īstenotos iecere atbalstīt 
izcilības un tiktu apgūts kompe-
tencēs balstīts mācību saturs.

Izglītības un zinātnes minis-
trijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, 
atbildot uz jautājumu, kāpēc ir 
nepieciešama kompetenču pieeja 
izglītībā, skaidroja, ka pasaule ir 
kļuvusi dinamiska, mainīga un 
neprognozējama, tādēļ skolēni ir 
jāiemāca domāt, lai viņi nejustos 
bezpalīdzīgi dažādās dzīves si-
tuācijās. „Lai šo mērķi realizētu, 
skolās ir jārada atbalstoša mā-
cību vide un skolotāju augstākā 
pilotāža ir augt un pilnveidoties, 
mācoties vienam no otra labākās 
metodes un paņēmienus,” uzsvē-
ra L. Lejiņa. Viņasprāt, digitālās 
kompetences ir vienas no būtis-
kākajām, un tās ir jāsāk apgūt jau 
pirmskolā.

LU DZMIC pētnieka p. i. Ul-
dis Dzērve informēja, ka DZMIC 
turpmāk būs LU Starpnozaru 

izglītības inovāciju centrs, kura 
pārstāvji piedāvās pētījumos bal-
stītu individuālu atbalstu skolo-
tājiem.

Plenārsēdes dalībnieki Lielajā 
aulā bija aicināti kā lielā viesista-
bā, kurā sarunu uzturēja eksper-
ti – LU DZMIC vadītāja Dace 
Namsone, Jelgavas Valsts ģimnā-
zijas matemātikas skolotāja Evija 
Slokenberga, LU Ķīmijas fakul-
tātes studiju metodiķe Ilze Gaile 
un uzņēmuma „Edurio” pārstā-
vis Ernests Jenavs.

Videoierakstos tika demon-
strēti fragmenti no vairāku sko-
lotāju vadītajām mācību stun-
dām, un varējām pārliecināties, 
ko dara skolā, kurā ievieš kom-
petenču pieeju. Atgādinu formu-
lēto definīciju, ka kompetence ir 
indivīda spēja kompleksi lietot 
zināšanas, prasmes un attieksmi, 
risinot problēmas mainīgās dzī-
ves situācijās.

D. Namsone ir pārliecināta, 
ka tas ir jautājums, kā zināšanas 
pārnes darbībā, un svarīgākais – 
vai skolotājs un skolēns mācību 
stundās to dara kopā, lai procesa 
dalībnieki iesaistās, iedziļinās un 
sadarbojas.

Videoierakstā ir dota iespēja 
ielūkoties Smārdes pamatskolas 
fizikas skolotāja Jāņa Čilipāna 
vadītajā stundā, bet klātesoša-
jiem ir jācenšas izprast, kādas 
skolotāja darbības skolēniem 
palīdz apgūt tādu fizikālo lielu-
mu kā spiediens. Skolēni darbo-
jas grupās: vieniem ir uzdevums 
ar āmuru iesist dēlītī naglas, 
citi cenšas sagriezt šķēlēs rudzu 
maizi, bet zēni izmēģina pacelt 
vairākas somas ar dažādiem rok-
turiem. Nemaz tik viegli nevedas 
noturēt āmuru, arī nazis negriež 
tik vienādas šķēles, bet meite-
nes un zēni ar interesi cenšas un 
meklē atbildes uz skolotāja jautā-
jumiem, kāpēc, piemēram, maizi 
ir vieglāk griezt ar asu un platu 
nazi, nevis ar dakšu vai noapa-
ļotu nazi, kas neietilpst nevienā 
no fizikālo lielumu kategorijām. 
Kad tievā aukla sāpīgi griežas 
plecā, tad puisim atbilde rokā – 
lielāks spiediena spēks rodas uz 
mazāku laukumu, un skolotājam 
atliek vien piekrist.

Kolēģi novērtē, ka J. Čilipāns ir 
pratis uzdot uzvedinošus jautāju-
mus, bet skolotājs atzīst: „Mums, 
vidējās paaudzes skolotājiem, ir 
bijusi pieredze, kuras mūsdienu 
bērniem nav. Daudzi no viņiem 
pat neprot sagriezt maizi, jo vei-
kalā tā ir nopērkama, jau sagriez-
ta šķēlēs. Un tas nav nekas traks, 
ja kāds arī iesit sev ar āmuru pa 
pirkstu un stundā valda pat it 
kā zināms haoss. Tas ir tā vērts! 
Nevajag skolēniem neko teikt 
priekšā un pašam steigties izdarīt 
secinājumus, bet pirms tam sko-
lotājam, protams, ir jāizdomā, ko 
katrs stundas laikā darīs,” savu 

metodiku atklāj fizikas skolotājs.
D. Namsone atzinīgi novēr-

tē redzēto un dzirdēto, proti, ka 
skolēniem vispirms ir ļauts izjust 
fizikālos procesus un tikai pēc 
tam nonākt pie formulām.

Palīdz atgriezeniskā saite
Virtuāli nokļūstam arī Cēsu 

2. pamatskolas matemātikas sko-
lotājas Maritas Dzenes stundā, 
kad viņa kopā ar 3. klases sko-
lēniem mēģina uzzināt, kā var 
aprēķināt taisnstūra laukumu. 
Skolēni atkal ir sadalīti grupās 
un viens otram palīdz rast atbil-
di. Stundas noslēgumā skolotāja 
vēlas uzzināt skolēnu domas, un 
viņi atzinīgi novērtē, ka klases-
biedri ir palīdzējuši viens otram.

Eksperti novērtē, ka skolēni 
saņem atgriezenisko saiti un ap-
zinās, kā viņi mācās.

E. Jenavs ir pārliecināts, ka āt-
rākais ceļš, lai zinātu, kuras katrā 
skolēnā ir stiprās puses un kas ir 
jāattīsta, ir jautājumu uzdošana, 
ir jāsaprot arī, ka atšķiras pat kat-
ra klase kopumā un visiem neder 
viena pieeja un metode.

Tam, ka arī skolotājiem ir jāiz-
prot savas stiprās un vājās puses, 
piekrīt Jelgavas Valsts ģimnāzijas 
skolotāja E. Slokenberga, pie-
mēram, ģimnāzijā vienā mācību 
gadā tika vērotas 160 stundas, 
kad kolēģi savstarpēji mācījās 
viens no otra. „Ir lietas, par ku-
rām domāju, ka tās man izdodas 
labi. Protams, priecājos, ja to ie-
vēro arī citi, bet ir nācies savus 
uzskatus apsvērt vēlreiz,” atklāj 
matemātikas skolotāja. Virtuāli 
varam piedalīties viņas vadītajā 
stundā, kad skolēni rod atbildi 
uz jautājumu, kas ir vienādojums 
un kas ir vienādojuma sakne.

„Edurio” pārstāvis atklāj ap-
tauju rezultātus, kas liecina, ka 
bieži skolotāji nemaz nevēlas, ja 
viņu vadītās stundas kāds vēro. 
D. Namsone uzsver, ka vēroto 
stundu uzdevums ir kopā strā-
dāt, nevis skatīties sava veida iz-
rādi un meklēt tikai kļūdas, tādēļ 
arī tam ir nepieciešamas zināmas 
prasmes. Ir ļoti daudz talantīgu 
skolotāju, bet nodoms ir viņu 
intuitīvo rīcību pārvērst apzinātā 
prasmē.

I. Gaile piekrīt, ka savstar-
pējas sarunas skolotājiem liek 
iedziļināties – un, ja zina, kāpēc 
kaut ko dara, tad nemaz nevar 
būt slikti. Viņasprāt, katram pe-
dagogam ir jāsāk ar jautājumu 
sev: kāpēc to vajag? Šāda savstar-
pēja refleksija, kad domā, vēro, 
sarunājas un raksta, jau sekmīgi 
notiek Jelgavas Valsts ģimnāzi-
jā, Limbažu novada ģimnāzijā, 
Tukuma Vakara un neklātienes 
vidusskolā. Kā secina eksperti, 
tas notiek skolās, kur ir efektīva 
skolas vadība un atbalstoša vide.

„Skolotājiem ir jānoņem no 
pleciem sava veida smagums 

un neapmierinātība, jākļūst at-
vērtākiem, jāuzticas kolēģiem, 
ekspertiem un reāli jādomā, kā 
darīt labāk, lai skolēniem būtu 
labāk,” aicina D. Namsone.

Lai skolēniem 
būtu interesantāk
LU Lielajā aulā viens stūrītis ir 

atvēlēts stendiem, kuros vairāki 
pedagogi koncentrēti ir centušies 
atklāt savas atziņas un pieredzi, 
ar kurām ir gatavi dalīties.

Uzmanību piesaista gados jau-
nas skolotājas. Rīgas 93. vidus-
skolas ķīmijas skolotāja Zane Eg-
līte interesentiem piedāvā tēmu 
„Populārzinātniski teksti ķīmijas 
mācību satura sasaistei ar reālo 
dzīvi”. „Būtībā tas ir mans ma-
ģistra darbs, bet vēlējos pārbau-
dīt praksē, vai mūsdienu jaunieši 
lasīs arī iespiestu tekstu – valda 
pārliecība, ka viņu uzmanību var 
piesaistīt tikai ar digitāliem tek-
stiem. Biju patīkami pārsteigta, ka 
klasē iestājās klusums un visi la-
sīja manis sagatavotos tekstus no 
žurnāla „Ilustrētā Zinātne” u. c. 
avotiem. Viņiem radās patiesa 
interese,” stāsta ķīmijas skolotāja. 
Zane demonstrē arī veiktā pētī-
juma datus, kas liecina, ka viņas 
aptaujātie skolotāji lielākoties iz-
manto tikai mācību grāmatas un 
ir tikai nedaudz procentu peda-
gogu stundās piedāvā informāciju 
no laikrakstiem un žurnāliem.

Iļģuciema vidusskolas mate-
mātikas skolotāja Marija Miten-
berga ir domājusi par diferenciā-
ciju. Viņa atklāj, ka matemātiku 
māca sākumskolā un viņas klasē 
ir apmēram 30 bērnu – katrs ir 
atšķirīgs, un katram ir nepiecie-
šama sava pieeja un mācīšanās 
veids. „Diferenciācijas ideja – 
bērnus ir jāmēģina sagrupēt trīs 
vai četrās grupās, jo ir tādi, kas 
visu labāk uztver ar redzi, citi – 
ar dzirdi, bet citi – ar tausti. Lai 

to noskaidrotu, izmantojam 
dažādus testus un aptaujas. Mē-
ģinām noskaidrot arī viņu inte-
reses – vai tas ir sports, mūzika, 
māksla – un par attiecīgo tēmu 
piedāvājam uzdevumus,” skaidro 
M. Mitenberga.

Matemātikas stundās, risinot 
teksta uzdevumus, skolotāja ļauj 
skolēniem pašiem izvēlēties, vai 
strādās ar viencipara, divciparu 
vai trīsciparu skaitļiem. Līdzīga 
izvēle tiek piedāvāta arī vidussko-
las klasēs, piemēram, 10. klasē 
tiek dota iespēja skolēnam pašam 
izvēlēties leņķa lielumu. „Skolēni 
strādā ar tik lieliem skaitļiem, 
kas atbilst viņu gatavības līme-
nim. Par šādu individuālu pieeju 
un dažādu veidu diferenciāciju 
izstrādāju bakalaura darbu un 
secināju, ka par šo tēmu latvie-
šu valodā ir ļoti maz materiālu. 
Tagad, strādājot skolā, par savu 
galveno uzdevumu stundās uz-
skatu palīdzēt skolēnam izprast 
principu, kā viņš uzdevumu var 
atrisināt, lai interesanti ir gan 
tiem, kam ir attīstīta matemātis-
kā domāšana, gan tiem, kam tas 
padodas grūtāk,” stāsta M. Mi-
tenberga.

Atbildot uz jautājumu, vai ar 
saviem pētījumiem un metodēm 
ir iepazīstinājusi arī pārējos kolē-
ģus skolā un vai viņi to ir vēlēju-
šies, jaunā skolotāja atklāj, ka par 
to ir stāstījusi arī citu priekšmetu 
skolotājiem. „Galvenais – ir jāiz-
prot, cik bērns ir gatavs iegūt 
konkrētās zināšanas, kā mācību 
priekšmetu sasaistīt ar viņa inte-
resēm, piemēram, ja aizraušanās 
ir sports, tad matemātikas stun-
dās piedāvāju izmērīt ātrumu, ar 
kādu noskrien attālumu. Stundas 
vadu gan klasē, gan bibliotēkā, 
gan sporta zālē, gan brīvā dabā, 
lai interese rastos visdažādāka-
jiem bērniem. Ja uzdevumu izdo-
das atrisināt, tad viņi ir gatavi 
darīt vairāk un pildīt arvien grū-
tākus uzdevumus,” aizrautīgi 
stāsta Marija, piekrītot, ka skolo-
tājam ir nepieciešama nopietna 
sagatavošanās, bet ir gandarī-
jums, ja skolēni atraisās, iesaistās 
sarunās un saprot, ka domāt un 
sasniegt rezultātu var atšķirīgi un 
pa dažādiem ceļiem. 

Nevajag 
skolēniem 

neko teikt priekšā 
un pašam steigties 
izdarīt secinājumus, 
bet pirms tam 
skolotājam, 
protams, ir 
jāizdomā, ko katrs 
stundas laikā darīs.



Kompetence ir 
indivīda spēja 

kompleksi lietot 
zināšanas, prasmes 
un attieksmi, risinot 
problēmas mainīgās 
dzīves situācijās.



Katram 
pedagogam ir 

jāsāk ar jautājumu 
sev: kāpēc to vajag? 
Šāda savstarpēja 
refleksija, kad domā, 
vēro, sarunājas 
un raksta, jau 
sekmīgi notiek 
Jelgavas Valsts 
ģimnāzijā, Limbažu 
novada ģimnāzijā, 
Tukuma Vakara 
un neklātienes 
vidusskolā.



Joprojām esam atšķirīgi un dažādi jeb
Kā ieviest kompetenču pieeju skolā

   iLzE BRinKManEiK
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„Ģeometrijas stundās ir lielis-
ka iespēja parādīt, ka matemā-
tika ir reāla un kā to izmantot 
dzīvē. Tas ir arī veids, kā veidot 
loģisko domāšanu,” ir pārlieci-
nāta Draudzīgā aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas matemātikas 
skolotāja Inese Boze. Viņa un 
citi skolotāji dalījās pieredzē 
ar kolēģiem, kas konferences 
„Dabaszinātnes un matemātika 
skolā – efektīvi un radoši” laikā 
apmeklēja darbnīcu „Kā mate-
mātikas stundas padarīt intere-
santas?”.

Dzīves situāciju apraksti
Skolotāja atklāj, ka stundās 

izmanto parastas dzīves situā-
cijas aprakstu, bet ir novēroju-
si, ka ne vienmēr bērniem viss 
ir skaidrs, piemēram, kādā no 
grāmatām uzdevumā tiek runāts 
par dzelzceļu, un skolēniem nav 
bijis skaidrs, ko nozīmē vārds 
„gulsnis”. I. Boze skaidro, kā 
viņa dzīves situācijas pārnes uz 
matemātiku un veido matemāti-
kas modeļus.

„Skaidrojot Pitagora teorē-
mu, nelieku vilkt kvadrātsaknes, 
bet ļauju izmantot kalkulatoru. 
Esmu no tiem skolotājiem, kas 
atbalsta viedokli, ka arī eksāme-
nos vajag ļaut tos izmantot, jo 
reizēm ieviešas pavisam muļķī-
gas kļūdas, ko citādi skolēni ne-
pieļautu,” norāda I. Boze.

Bieži stundās skolotāja rāda 
video no „YouTube”, piemēram, 
filmu „Cik tālu redz mākslinieks 
līdz horizontam?” vācu valodā. 
Pēc tam raisoties interesantas sa-
runas, piemēram, kad ir jāatbild 
uz jautājumu, kas īsti notika.

Stāstot par lodi, sarunas norit 
par zemeslodi un tiek izmantots 
globuss. Skolēni ar interesi mē-
ģinot aprēķināt ceļu, ko Zemes 
griešanās rezultātā vienā dien-
naktī noiet Cēsis, un arī to, cik 
noiet 40 minūtēs.

Skolotāja jau ir nolēmusi, ka 
uzdos aprēķināt attālumu starp 
Rīgu un Rio, piemēram, pa tu-
neli vai pa Zemes virsmu. „Bēr-
niem būs jāizdomā, kurš ir īsā-
kais ceļš, tad man būs nopietni 
jāpārliecina, kāpēc viens vai otrs 
ir īsākais ceļš. Zinām, ka infor-
māciju saņemam no satelītiem, 
un saistoši būs uzdevumi par 
tiem: cik tas ir augstu virs zemes; 
kāds ir zemeslodes rādiuss; cik 
procentu no Zemes virsmas redz 
satelīts, ja tas lido x augstumā?” 
savu pieeju uzdevumu veidošanā 
atklāj matemātikas skolotāja, un 
ir jāpiekrīt, ka šāds matemātikas 
modelis ir saistošāks.

Dzimšanas datuma spirāle
Daugavpils novada Sventes 

vidusskolas matemātikas skolo-

tāja Svetlana Drugoveiko ir at-
radusi veidu, kā dabūt āķi lūpā, 
proti, matemātiku pārvēršot par 
aktivitāti, kad ikviens veido savu 
un radinieku dzimšanas datuma 
spirāli, jo tā ir ciparu virkne.

No noteikta punkta uz rūtiņu 
lapas veidojot spirāli, velk līni-
ju atbilstīgi ciparu lielumam. Ja 
dzimšanas datumā ir nulle, tad 
ir jāapstājas uz vietas. Spirāli 
ietekmē arī ciparu atkārtojums, 
un tādējādi veidojas centrālā vai 
aksiālā simetrija vai tml.

Skolēni esot pētījuši, kuriem 
radiniekiem un kādas spirāles 
daļas ir līdzīgas viņu pašu spirā-
lei. „Radās pat savas teorijas par 
gēnu un dzimšanas datuma sais-
tību, ja atklājās, ka ornaments ir 
līdzīgs ar zīmēto vecmāmiņai,” 
smaidot stāsta S. Drugoveiko. 
Viņa ir gatava dalīties ar saviem 
materiāliem, ja uzrunāsiet e-pas-
tā: svetik122@inbox.lv.

Esi arhitekts un dizainers!
„Iepazīstināšu ar to, kā es pa-

gājušajā mācību gadā skolēniem 
matemātikas stundās mācīju 
risināt inženiertehniskas prob-
lēmas. Sākoties jaunam mācību 
gadam, vienmēr urda jautājums, 
ko izdarīt tādu, lai skolēnus ie-
interesētu, jo tas nav noslēpums, 
ka viņiem uzreiz nav lielas vē-
lēšanās sākt mācīties ar vienā-
dojumu risināšanu,” vaļsirdīgi 
atzīst Andreja Upīša Skrīveru vi-
dusskolas matemātikas skolotāja 
Ilze Gaņina.

2015. gada septembrī vidus-
skolēni tika aicināti kļūt par arhi-
tektiem, kuru uzdevums – uzpro-
jektēt autostāvvietu zem daudz-
dzīvokļu mājas, kur ir jānovieto 
gan vieglās automašīnas, to vidū 
invalīdu mašīnas, gan noteikts 
skaits motociklu un divriteņu.

Klasēs skolēni darbojās grupās 
pa trīs un projekta aprēķiniem, 
skicēm un maketa izveidei tika 
veltītas trīs mācību stundas. Lai 
modelētu reālo situāciju, talkā tika 
ņemti arī kociņi un plastilīns.

„Skolēni bija pārsteigti, ka ne 
vienmēr uzzīmētais ietilpa ma-
ketā, piemēram, traucēja stabs, 
tā ka projektu nācās arī pārstrā-
dāt. Skolēni patiesi aizrāvās, un 
man bija prieks, ka visi iesaistījās 
un nopietni, radoši strādāja, pa-
šai atlika tikai reizēm atbildēt uz 
kādu jautājumu,” atklāj I. Gaņina. 
Viņa piebilst, ka tika veikta arī 
būvprojektu ekspertīze, kad gru-
pas novērtējušas viena otras pa-
veikto: vai, piemēram, ir ievērots 
mērogs, vai atbilst kritērijiem, 
kādus uzlabojumus veikt utt.

Kad 11. klasē skolēni mācīju-
šies par ģeometriskajiem pārvei-
dojumiem, skolotājai radusies 
ideja dot uzdevumu kļūt par tel-
pas dizaineriem.

„Vēlējos, lai skolēni izvirza 

kritērijus, kāds būs labs pro-
dukts,” skaidro I. Gaņina un de-
monstrē karikatūru, kurā viena 
telpa ir pārblīvēta ar vajadzīgām 
un ne tik vajadzīgām mantām, 
bet otrajā viss ir pārdomāts tā, 
lai lietas kalpotu funkcionāli un 
racionāli.

Pie skolēniem šajā uzdevumā 
ieradās klients, kurš vēlējās no-
mainīt grīdas segumu. Kad bija 
uzzināti telpu izmēri un vēlmes, 
sākās darbs – skiču zīmēšana uz 
rūtiņu lapām. Pēc tam tika griez-
tas un līmētas parketa aplikācijas. 
Ne tik viegli padevās dēlīšus sa-
griezt pavisam vienādus. Uz kolē-
ģu jautājumu, kāpēc idejas nekrā-
soja ar krāsām, I. Gaņina pamato, 
ka tā esot grūtāk izjust faktūru. 
Dažam esot vajadzējis pārveidot 
ieceri, jo skolotāja iebildusi, ka uz 
tāda parketa būs grūti dejot valsi.

Pēc tam grupās atkal esot 
meklējuši labāko projektu, kurš 
atbilst noteiktiem kritērijiem. 
I. Gaņina ir gandarīta par faktu, 
ka viņas ideja „Esi dizainers!” ir 
iekļauta arī Ilzes Frances, Gun-
tas Lāces un Evijas Slokenbergas 
veidotajā grāmatā „Matemātika 
7. klasei”.

Kāda skolotāja priecīgi stāsta, 
ka viņai esot radusies ideja par 
vitrāžu izgatavošanu – ar nosacī-
jumu, ka izmanto tikai trīs krāsas 
un trīsstūrus. Ja vēlaties iesaistī-
ties ideju apmaiņā, tad rakstiet 
uz I. Gaņinas e-pasta adresi ilzel-
mars@inbox.lv.

Ar tehnoloģijām uz tu
Jelgavas Valsts ģimnāzijas ma-

temātikas skolotājs Jānis Dūrējs 
un Limbažu novada ģimnāzi-
jas matemātikas skolotāja Ērika 
Baune ir pārliecināti, ka skolēnu 
interesi par matemātiku var ra-
dīt, ja skolotāji aktīvi izmanto IT 
un to lietošanā iesaista skolēnus.

Lai atvieglotu darbu sev un 
skolēniem, J. Dūrējs, piemēram, 
7. klasē, mācot algebru, izmanto 
jau sagatavotus materiālus vietnē 
www.thatquiz.org.

Skolotājs esot novērojis, ka 
skolēniem patīk patrenēties, arī 
10. klasē labprātāk pilda mājas-
darbus, jo programma norāda, 
vai esi risinājis pareizi vai arī ir 
ieviesusies kļūda.

Skolotājs tikai norāda saiti, 
piemēram, „E-klasē” vai „My-
koob”, kur skolēns saņem norā-
des par veicamo uzdevumu.

„Protams, skolēniem ir sva-
rīgi, lai uzmanība tiek pievērsta 
ikvienam, tādēļ ir jānovērtē katra 

paveiktais. Ja, piemēram, ir ievie-
susies kļūda, tad kopīgi noskaid-
rojam, kāds ir iemesls; ja viss ir 
izdevies, ir jāuzslavē,” savu at-
tieksmi atklāj matemātikas sko-
lotājs un uzsver, ka skolēniem ir 
jāizjūt atgriezeniskā saite.

J. Dūrējs norāda, ka izmanto 
arī vietni www.socrative.com, bet 
tajā gan neesot jau gatavu uz-
devumu – ir ideju piedāvājumi, 
lai uzdevumus varētu sagatavot 
pats, piemēram, kā uzdot dažā-
dus jautājumus, noskaidrojot, 
vai skolēni ir sapratuši stāstīto; 
kā iemācīto izmantos citos gadī-
jumos utt.

Arī Jānis ir gatavs sadarbībai 
un kolēģiem piedāvā pat konsul-
tācijas, tādēļ saziņai e-pasta ad-
rese: dzaan@inbox.lv.

Matemātikas skolotāja Ē. Bau-
ne ir pārliecināta, ka tehnoloģijas 
ir radītas, lai tās lietotu, tādēļ 
atbalsta skolēnu vēlmes stun-
dās izmantot mobilos tālruņus. 
7. klasē, apgūstot tēmu par lineā-
rajiem vienādojumiem, viena no 
skolniecēm ieteikusi izmantot 
programmu „Photomath” – un 
tas izrādījies patiesi interesan-
ti. Ja skolā ir brīva pieeja Wi-Fi, 
tad lieti noderot tāda lietotne kā 
„Khan Academy”.

„Nenoliedzami, skolotājam ir 
daudz jāstrādā un droši jāizmē-
ģina daudz kas. Manuprāt, ja 
koncentrējas uz procesu, tad 
prieks ir gan pašam, gan skolē-
niem. Protams, tehnoloģiju iz-
mantošana aizrauj, bet ir arī jāsa-
runājas ar bērniem. Stundas no-
slēgumā neaizmirstiet pajautāt, 
ko viņi par to domā!” smaidot 
aicina Ē. Baune. 

 Skolēniem 
ir svarīgi, lai 

uzmanība tiek 
pievērsta ikvienam, 
tādēļ ir jānovērtē 
katra paveiktais. 
Ja, piemēram, 
ir ieviesusies 
kļūda, tad kopīgi 
noskaidrojam, 
kāds ir iemesls; ja 
viss ir izdevies, ir 
jāuzslavē.



Kā matemātikas stundas 
padarīt interesantas?

   iLzE BRinKManEiK
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„Sākoties jaunam mācību gadam, vienmēr urda jautājums, ko izdarīt tādu, lai skolēnus ieinteresētu, 
jo tas nav noslēpums, ka viņiem uzreiz nav lielas vēlēšanās sākt mācīties ar vienādojumu risināšanu,” 
vaļsirdīgi atzīst Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas matemātikas skolotāja Ilze Gaņina.
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Starptautiskais izglītības lī-
deru forums „Iespēju tilts”, ko 
organizēja izglītības uzņēmums 
„Lielvārds” sadarbībā ar Liepā-
jas izglītības pārvaldi, Liepājas 
Raiņa 6. vidusskolu un Izglītības 
tehnoloģiju asociāciju, 24. au-
gustā Liepājas koncertzālē „Lie-
lais dzintars” pulcēja gandrīz 
100 Latvijas izglītības darbinie-
ku. Pašmāju un ārzemju eksperti 
mudināja skolotājus domāt, kā 
panākt to, lai IKT, kas ir skolēna 
rokās, būtu ne tikai izklaide, bet 
arī mācību rīks. Pateicoties IKT 
iespējām, skolēns var mācīties 
jebkurā laikā un vietā.

Aģentūras „Weekend” part-
neris un stratēģiskais direktors 
Edgars Pētersons rosināja skolo-
tājus domāt par to, kādu ietekmi 
uz darbaspēku nākotnē atstās 
jaunās tehnoloģijas. Viņš minē-
ja vairākus piemērus: jau tagad 
lielākie tirdzniecības tīkli ievieš 
pašapkalpošanās kases, kur pir-
cējs pats var norēķināties par pre-
cēm; cilvēkiem ar kustību trau-
cējumiem pārvietošanos nodro-
šina, pateicoties datorprogram-
mām; roboti veciem un slimiem 
cilvēkiem palīdz paveikt mājas 
soli; bērni, kas sirgst ar autismu, 
veiksmīgi apgūst mācību vielu ar 
robota palīdzību. Aizvien vairāk 
sadzīvē ienāk mākslīgais inte-
lekts. Ķīnā ir izstrādāta lietotne 
„Tuvs draugs”, kas ar cilvēku sa-
runājas par viņu interesējošiem 
tematiem. Tā kā datu uzkrāšana 
kļūst ātrāka, labāka, jaudīgāka, 
programmatūra pati spēj atjau-
noties, dators ir apguvis prasmi 
runāt, redzēt un saprast valodas, 
cilvēkam vairs nav īpašas vajadzī-
bas zināt un atcerēties faktus, jo 
viņš tos ērti var atrast internetā. 
Tādēļ skolā patlaban ir svarīgi ie-
mācīt skolēniem kritiski izvērtēt 
informāciju un saprast, ko ar to 
radoši var darīt. „Nākotnē cilvēki 
strādās interesantāku un radošā-
ku darbu, definēs problēmas, būs 

daudz mazāk fiziska darba. Nā-
kotnē cilvēkiem nebūs tik daudz 
vajadzību raizēties par izdzīvo-
šanu, viņi vēlēsies savu darbu 
piepildīt ar lielāku jēgu. Viņiem 
nebūs tik nozīmīgs atalgojums, 
bet būs svarīga iespēja izglītoties, 
elastīgs darba laiks un iespēja gūt 
sasniegumus,” stāstīja E. Pēter-
sons. Patlaban darba tirgū ienāk 
paaudze, kas ir dzimusi pēc pa-
gājušā gadsimta 80. gadiem un 
kas patērē saturu 18 stundu dien-
naktī. Viņi ir ļoti informēti, tikai 
jautājums – cik produktīvi viņi 
šo informāciju spēj izmantot. Pa-
teicoties sociālajiem tīkliem, viņi 
prot radoši rīkoties komandās, 
ir atbildīgāki, jo zina, ko nozīmē 
globālā sasilšana, ekonomiskās 
krīzes radītās sekas. Darba devē-
jiem būs jārada iespējas, lai dar-
binieki varētu savstarpēji dalīties 
ar savām zināšanām.

Arī izglītības eksperte Zane 
Oliņa uzsvēra, ka ar kailām ro-
kām skolēns savu iztiku vairs ne-
nopelnīs. „Zinātnieki ir ielīduši 
skolēnu galvās un noskaidrojuši, 
ka, klausoties lekciju, skolēnu 
smadzenes darbojas mazāk nekā 

guļot, tādēļ ir jāmeklē motivācija, 
kas ir degviela, lai skolēni mācī-
tos,” uzsvēra Z. Oliņa. Pašlaik 
labi protam iemācīt pamatzinā-
šanas, prasmes, bet izglītības sis-
tēmas lielais izaicinājums ir iet 
dziļumā un mācīt tā, lai skolēnam 
veidojas izpratne. „Pamatzināša-
nas un prasmes ir jāapgūst, lai tās 
varētu lietot automātiski. Būtiski 
ir rosināt skolēnu domāt par to, 
kā viņš ir nonācis līdz pareizajam 
risinājumam. Skolēniem ir jā-
kļūst par mācīšanās ekspertiem. 

Skolotāja uzdevums ir fokusēties 
uz mācīšanu mācīties. Ir jāpada-
ra redzams pats mācīšanās pro-
cess. Nekādā gadījumā nesakiet 
skolēniem, ka viņiem ir jāmācās 
eksāmenam, bet radiet situācijas, 
kur iegūtās zināšanas un prasmes 
ir nepieciešamas ikdienas dzīvē!” 
aicināja Z. Oliņa.

Pēc stundas slapju 
muguru ir jāiznāk 
skolēnam
Izglītības konsultāciju uzņē-

muma „Challenging Learning” 
izpilddirektors Mārtins Rentons 
(Martin Renton), kas sniedz 
konsultācijas un vada mācības 
skolām, koledžām un universi-
tātēm visā pasaulē, vaicāja sko-
lotājiem, kā viņi iedrošina sko-
lēnus domāt, kādus vārdus viņi 
lieto, runājot par domāšanu. 
Parasti no klases ar slapju mu-
guru mēdz iziet skolotājs, bet ir 
jābūt otrādi – atraktīvi skolotā-
jus iedvesmoja M. Rentons. Viņš 
skolotājiem ieteica katru stundu 
veidot kā izaicinājumu, kurā 
skolēni rod risinājumu kādai 
nestandarta situācijai, tādējādi 
viņi it kā nemanāmi gan iegūs 
zināšanas, gan apgūs prasmes. 
Skolotājs nedrīkst būt tas, kurš 
rod risinājumu skolēna prob-
lēmām. „Katrs laiks prasa citu 
prasmju cilvēkus. Kurš ātrāk 
noķer nepieciešamās prasmes, 
tas ir ieguvējs,” teica eksperts.

M. Rentons norādīja arī uz 

to, cik atšķirīgs ir bērnu vārdu 
krājums agrīnā vecumposmā 
un kādu ietekmi tas atstāj uz 
turpmākajām sekmēm skolā. Ja 
bērniem četrarpus gadu vecu-
mā ir 6000 vārdu krājums, tad 
11 gadu vecumā viņi nacionālo 
eksāmenu nokārtos 97 % gadī-
jumu, bet tas bērns, kuram ir ti-
kai 500 vārdu krājums, 11 gadu 
vecumā eksāmenu nokārtos 
vien 73 % gadījumu, bet 16 gadu 
vecumā šī proporcija vēl samazi-
nāsies: skolēni ar 500 vārdu krā-
jumu sekmīgi būs tikai 21 %, bet 
6000 vārdu krājuma īpašnieki – 
75 % gadījumu.

„Lielvārds” dāvina 
vieglu somu
Lai radītu iespēju mācīties jeb-

kur un jebkad, izglītības uzņē-
muma „Lielvārds” vadītājs Aivars 
Gribusts konferencē paziņoja, ka 
uzņēmums ir radījis jaunu mācī-
bu satura platformu www.soma.
lv, kurā būs gan bezmaksas, gan 
arī maksas mācību saturs. 
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FOTO: Andris Bērziņš

Izglītības eksperte Zane Oliņa aicināja skolotājus pilnīgi aizmirst tei-
cienu, ka skolēniem ir jāmācās, lai nokārtotu centralizēto eksāmenu. 
Viņa kompetences salīdzināja ar bizi, kurā ir jāiepin kompleksas 
zināšanas, prasmes, izpratne, vērtības, attieksme.

FOTO: Andris Bērziņš

Izglītības konsultāciju uzņēmuma „Challenging Learning” izpild-
direktors Mārtins Rentons, kas sniedz konsultācijas un vada mācības 
skolām, koledžām un universitātēm visā pasaulē, uzskata, ka skolotājs 
nedrīkst būt tas, kurš rod risinājumus skolēna problēmām.

FOTO: Andris Bērziņš

Aģentūras „Weekend” partneris un stratēģiskais direktors Ed-
gars Pētersons rosināja skolotājus domāt par to, kādu ietekmi uz 
darbaspēku nākotnē atstās jaunās tehnoloģijas, kādas profesijas 
izzudīs un kādas radīsies no jauna.

   Daiga KļansKaiK

Kā panākt, lai mācāmies 
jebkurā laikā un vietā

Zinātnieki 
ir ielīduši 

skolēnu galvās un 
noskaidrojuši, ka, 
klausoties lekciju, 
skolēnu smadzenes 
darbojas mazāk 
nekā guļot, tādēļ ir 
jāmeklē motivācija, 
kas ir degviela, lai 
skolēni mācītos.



Nākotnē 
cilvēki strādās 

interesantāku un 
radošāku darbu, 
definēs problēmas, 
būs daudz mazāk 
fiziska darba. 
Viņiem nebūs tik 
daudz vajadzību 
raizēties par 
izdzīvošanu, viņi 
vēlēsies savu darbu 
piepildīt ar lielāku 
jēgu.



„Lielvārds” ir 
radījis jaunu 

mācību satura 
platformu 

, kurā 
skolēniem un 
skolotājiem būs gan 
bezmaksas, gan 
arī maksas mācību 
saturs.



Skolā patlaban 
ir svarīgi 

iemācīt skolēniem 
kritiski izvērtēt 
informāciju un 
saprast, ko ar to 
radoši var darīt.
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Katru gadu, septembrī, Lat-
viešu valodas aģentūra (LVA) 
organizē un koordinē Eiropas 
valodu dienas pasākumus. Arī 
šogad, Eiropas valodu dienas 
15. gadskārtā, ir plānots plašs 
pasākumu klāsts, iesaistoties gan 
ilggadējiem, gan jauniem sadar-
bības partneriem.

Jaunā mācību gada sākumā, 
1. septembrī, aicinām uzzināt 
vairāk par latviešu valodu un 
citām Eiropas valodām, pie-
daloties viktorīnā. Izpētiet Ei-
ropas valodu dienas oficiālās 
mājaslapas http://edl.ecml.at/ 
latviešu versiju, atbildiet uz 
jautājumiem un pareizās atbil-
des sūtiet uz evd@valoda.lv līdz 
15. septembrim.

Viktorīna notiks divās kārtās: 
uz 1. kārtas jautājumiem atbil-
des gaidām no 1. septembra līdz 
15. septembrim; 2. kārtas jautā-
jumi par Eiropas valodu dienu 
Latvijā tiks ievietoti mājaslapā 
16. septembrī, atbildes uz tiem 
gaidīsim no 16. septembra līdz 
22. septembrim.

Viktorīnas uzvarētāji tiks pa-
ziņoti 23. septembrī un saņems 
uzaicinājumu uz Eiropas valodu 
dienas 15. jubilejas pasākumu 
26. septembrī Rīgā. 
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Sākoties jaunajam akadēmis-
kajam gadam, Rīgas Stradiņa 
universitātē (RSU) atklās biblio-
tēkas renovētās telpas – Brīvpie-
ejas abonementu, kas RSU pada-
rīs par vienu no pirmajām augst-
skolām Latvijā, kurā studentam 
ir brīvi pieejams viss mācību 
literatūras krājums. Plašās telpas 
(vairāk nekā 420 m2), kurās ir in-
vestēti 326 000 eiro, atklās RSU 
rektors profesors Jānis Gardov-
skis, atbildīgās jomas ministre – 
veselības ministre Anda Čakša, 
kā arī RSU Bibliotēkas direktore 
Ināra Aploka.

RSU rektors J. Gardovskis uz-
sver: „Bibliotēkas telpu renovācija 
iekļaujas RSU ilgtermiņa stratē-
ģijā, kas ietver gan studiju pro-
grammu, gan studiju un zinātnes 
infrastruktūras attīstību. RSU ir 
studentcentrēta augstskola, tāpēc, 
attīstot bibliotēkas infrastruktū-
ru, vispirms domājām par mūsu 
studentu vajadzībām. Brīvpieejas 
abonementa sniegtās iespējas, jau-
nās tehnoloģijas un mūsdienīga 
bibliotēkas darba organizācija pa-
līdzēs studentiem mācību procesā 
un ietaupīs viņu laiku.”

„RSU ir viena no pirmajām 
Latvijas augstskolām, kuras bib-
liotēkā pilnīgi viss mācību krā-
jums būs brīvā pieejā studentiem,” 
atzīmē RSU Bibliotēkas direktore 
Ināra Aploka. „Katra mācību grā-
mata ir aprīkota ar RFID – radio-
frekvences identifikāciju, kas ļauj 
studējošajam pašam saņemt un 
nodot grāmatas, pagarināt to lie-
tošanas termiņu un apskatīt savu 
lietotāja kontu īpašās pašapkalpo-
šanās iekārtās. Tas ir labs risinā-
jums gan drošības apsvērumu dēļ, 
gan arī tādēļ, ka atvieglo studenta 
ceļu līdz grāmatai.”

Brīvpieejas abonementā ir ap-
vienoti divi agrākie lietotāju ap-
kalpošanas punkti: Zinātniskās 
literatūras abonements un Mā-
cību literatūras abonements. Tā 
darbībā ir ieviesti vairāki jauni-
nājumi – papildus pašapkalpoša-
nās iekārtām ir pagarināts darba 
laiks, kā arī izveidota grupu darba 
telpa, kuras iepriekš nebija. Ir iz-
veidotas arī telpas individuālajam 

darbam ar savu vai bibliotēkas 
datoru. Grāmatas var rezervēt, 
pieslēdzoties valsts nozīmes bib-
liotēku kopkatalogam Brīvpieejas 
abonementa datorkioskā vai no 
jebkura datora bibliotēkā vai ār-
pus tās.

RSU Bibliotēkas Brīvpieejas 
abonementa atklāšana notiks 
2. septembrī plkst. 12.00 Dzirciema 
ielā 16, G korpusa 101. telpā. 
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RSU atklās renovētās 
bibliotēkas telpas

Publicitātes foto

Rīt RSU atklās bibliotēkas renovētās telpas – Brīvpieejas abonemen-
tu, kas RSU padarīs par vienu no pirmajām Latvijas augstskolām, 
kurā studentam būs brīvi pieejams viss mācību literatūras krājums.

LVA aicina 
piedalīties valodu
svētkos
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2015./2016. mācību gada pilotprojekta 
eksāmenu rezultātu analīze un 
metodiskie ieteikumi

Izglītības attīstības pamatno-
stādņu 2014.–2020. gadam rīcī-
bas virzienā „Izglītības kvalitātes 
monitoringa sistēmas pilnveide” 
ir izvirzīti vairāki uzdevumi, to 
vidū paredzot centralizēto eksā-
menu pilotprojektu STEM mācī-
bu priekšmetos 2015./2016. mā-
cību gadā un 2016./2017. mācību 
gadā.

2016. gada 13. aprīlī notika pir-
mā pilotprojekta eksāmens fizikā, 
ķīmijā un dabaszinībās 12. klasei. 
Eksāmena mērķis bija novērtēt 
izglītojamo sasniegumus ķīmijā, 
fizikā un dabaszinībās, iegūstot 
detalizētu atgriezenisko saiti re-

zultātu izvērtēšanai un jauna cen-
tralizētā eksāmena veidošanai.

Visos trijos mācību priekšme-
tos piloteksāmens notika vien-
laikus, un katrs skolēns varēja 
piedalīties tikai viena mācību 
priekšmeta eksāmenā. Skolas ek-
sāmeniem varēja pieteikties brīv-
prātīgi, piesakot visu klasi vienam 
eksāmenam.

„2016./2017. mācību gadā, 
12. aprīlī, notiks otrā pilotpro-
jekta eksāmens fizikā, ķīmijā un 
dabaszinībās. Atšķirībā no pirmā 
pilotprojekta eksāmena vienas 
klases skolēni varēs kārtot eksā-
menu fizikā vai ķīmijā pēc skolē-
na izvēles. Dabaszinību eksāmenu 
varēs kārtot tie skolēni, kuri ap-

gūst dabaszinības,” informē Valsts 
izglītības satura centra vecākais 
referents Austris Cābelis.

Līdz 2016. gada 30. septem-
brim skolas tiek aicinātas pieteik-
ties otrā pilotprojekta eksāme-
niem. Īpaši gaidītas ir to novadu 
skolas, kas nepiedalījās pilotpro-
jektā 2015./2016. mācību gadā. 
„Aicinām skolotājus iepazīties ar 
pirmā pilotprojekta rezultātu ana-
līzi un metodiskajiem ieteiku-
miem http://www.visc.gov.lv/vis-
pizglitiba/eksameni/metmat.
shtml#pe16. Tāpat kā iepriekšējā 
mācību gadā, arī šāgada pilotpro-
jekta eksāmena rezultātu pēc sko-
lēna izvēles varēs ierakstīt sekmju 
izrakstā,” saka A. Cābelis. 
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Informatīvā diena skolotā-

jiem Latvijas Nacionālajā vēstu-
res muzejā (LNVM); (Brīvības 
bulvārī 32 Rīgā) notiks 8. sep-
tembrī plkst. 14.30–17.00.

Vispirms Muzejpedagoģijas 
un izstāžu departamenta vadītāja 
Astrīda Burbicka un muzejpeda-
goģe Santa Cerbule apbalvos ak-
tīvāko 2015./2016. mācību gada 
skolu skolotājus. A. Burbicka 
iepazīstinās ar LNVM piedāvā-
jumu skolām 2016./2017. mācību 
gadā. Par jauno muzejpedagoģis-
ko programmu „Kā dzīvoja pirms 
100 gadiem: fotogrāfijas stāsta” 
informēs Muzejpedagoģijas un 

izstāžu departamenta muzejpe-
dagoģe Ieva Ozola, bet par izstā-
di „Versija – latvieši: 1896. gada 
latviešu etnogrāfiskā izstāde”, kas 
būs atvērta ar 26. oktobri, stāstīs 
izstādes kuratore LNVM Etno-
grāfijas nodaļas vadītāja Sanita 
Stinkule. Ar Tautas frontes mu-
zeja piedāvājumu iepazīstinās 
nodaļas vadītāja Anna Zeibārte, 
ar nodaļas „Dauderi” piedāvā-
jumu – nodaļas vadītāja Olga 
Miheloviča. Skolotājiem būs ie-
spēja apskatīt izstādi „Vikingu un 
zviedru laiki Latvijā”.

Pasākumam ir jāpiesakās līdz 
7. septembrim, zvanot uz tālr. 
67221357 vai rakstot uz e-pastu 
info@lnvm.lv. 

Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs
aicina skolotājus uz
informatīvo dienu 

   iK inFORMĀCiJaiK

FOTO: http://www.muzeji.lv

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozījas patlaban izvietotas 
Brīvības bulvārī 32 Rīgā.
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Lai uzlabotu Latvijas skolo-
tāju digitālās iemaņas, to vidū 
prasmes lietot tiešsaistes sadar-
bības un apmācības tehnoloģi-
jas, 2014. gada rudenī Latvijas 
Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācija kopā ar 
partneriem no Igaunijas, Īrijas, 
Lietuvas un Vācijas uzsāka pro-
jekta „Introducing Online col-
laboration methods and tools 
in education” („Tiešsaistes sa-
darbības metodes un rīki izglī-
tībai” – Online4EDU) īstenoša-
nu. Projekta rezultātā izstrādātā 
metodoloģija un rīki 25. augustā 
tika demonstrēti seminārā, kurā 
piedalījās gandrīz 100 izglītības 
nozares līderu no visas Latvi-
jas – skolu direktori un direkto-
ru vietnieki, izglītības pārvalžu 
eksperti un skolotāji.

Projekta mērķis bija izstrā-
dāt, adaptēt un ieviest skolotāju 

digitālo prasmju mācību pro-
grammu, apmācības, prasmju 
novērtēšanas un sertifikācijas 
metodiku un rīkus, kas saistās 
ar sadarbību tiešsaistē un mā-

koņdatošanas iespēju izmanto-
šanu. Projekta mērķauditorija 
ir dažādu mācību priekšmetu 
un dažādu klašu grupu skolo-
tāji.

Divus gadus ilgais projekts 
noslēdzas šā gada septembrī. 
Lai izglītotu pedagogus, projek-
ta partneri no Latvijas, Vācijas, 
Lietuvas, Igaunijas un Īrijas iz-

strādāja inovatīvu jauktā tipa 
mācību (blended learning) pie-
eju, kas ietver pilnu prasmju no-
vērtēšanas, pilnveides un serti-
ficēšanas ciklu: pašnovērtējuma 
testu – tiešsaistes sadarbības 
rīku prasmju barometru, mācī-
bu materiālus un e-kursu, ECDL 
sertifikācijas moduli „Tiešsais-
tes sadarbības rīki izglītībā”, 
vadlīnijas sistēmas ieviešanai 
skolotāju apmācībā.

Projektā izstrādātos materiālus 
pārbaudīja un novērtēja ap 150 
skolotāju no četrām valstīm. Lat-
vijā organizētajā pilotapmācībā 
iesaistījās 30 skolotāju no Rīgas, 
Rīgas reģiona, Cēsu novada, Dau-
gavpils, Dobeles, Jelgavas, Liepā-
jas, Kuldīgas, Smiltenes, Rēzek-
nes, Ventspils, Talsiem un Talsu 
novada.

Projekta intelektuālos rezul-
tātus var iepazīt vietnē http://
eprasmes.lv/online4edu/projek-
ta-intelektualie-rezultati/. 
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Siguldas pilsētas vidusskolas 
skolotājs, „Microsoft”
inovatīvo skolotāju ekspertu 
programmas dalībnieks

Šogad jau sesto gadu sākšu 
skolas gaitas kā skolotājs Siguldas 
pilsētas vidusskolā. Kā katru mā-
cību gadu, ir vērts pārskatīt savu 
rokas bagāžu un atjaunināt to ar 
instrumentiem un metodēm, kas 
tiek nestas uz skolu ikdienā. Esmu 
tehnoloģiju entuziasts un daudz 
domāju par pieejamajiem rīkiem 
izglītībā – kā tos efektīvi varu iz-
mantot un kā tie man var atvieglot 
ikdienu.

Viens no vislielākajiem ma-
niem palīgiem ir „OneDrive” – 
failu uzglabāšanas un apmaiņas 
serviss, kas ļauj lietotājiem sinhro-
nizēt failus un vēlāk tiem piekļūt 
no galddatora, mobilās ierīces. 
Pašlaik „OneDrive” glabājas visa 
mana skolas iedzīve: tajā kārtīgi 
pa mapēm ir sakārtotas prezen-
tācijas un stundu plāni, pieejamas 
visas darba lapas un nepiecieša-
mie mācību materiāli. Lai kur es 
atrastos, vienmēr varu pārskatīt 
un pielabot stundu materiālus, 
varu tos pēc nepieciešamības kop-
lietot ar skolēniem, nosūtot saites 
uz konkrētajām darba lapām, mā-
jas uzdevumiem vai stundas pre-
zentācijām. Turklāt „OneDrive” 
atvieglo arī ikdienu – visi attēli un 
video, kurus uzņemu ar telefonu, 
tiek sinhronizēti un nokļūst „One-
Drive” mapē. Piemēram, stundas 
laikā nofotografēju skolēnu darbu 
vai piemēru un uzreiz ar projekto-
ra palīdzību to varu demonstrēt, 

kā arī veikt nepieciešamos laboju-
mus un piezīmes.

Ikvienam labi pazīstamas ir 
„Microsoft Office” lietojum-
programmas „Word”, „Excel” un 
„PowerPoint”, tomēr izglītības 
kontekstā aizvien lielāku vietu 
ieņem „OneNote” – digitāla pie-
rakstu klade, kas ir paredzēta ik-
dienas piezīmju veikšanai un to 
organizēšanai. „OneNote” ir kā 
pierakstu grāmata, kurā visu ir 
iespējams kārtot pa nodaļām un 
apakšnodaļām. Pēc nepieciešamī-
bas tajās var ievietot visu iespē-
jamo saturu. Tomēr „OneNote” 
iespējas izglītībā visefektīvāk ir 
izmantot kopā ar „Office 365” un 
„OneNote Class Notebook”, kas 
palīdz skolotājam radīt klases pie-
zīmju grāmatu, kurā ir paredzēta 

sadaļa saturam, kopdarbības videi 
un katram skolēnam individuālā 
vide, kurā skolotājs var izvietot 
uzdevumus un tos labot vienkār-
šā veidā.

„Office 365” izglītības iestādēm 
piedāvā gan bezmaksas pakalpo-
jumus, gan abonējamas ekstras un 
visas jaunākās lietojumprogram-
mas. Siguldas pilsētas vidusskolā 
aktīvi izmantojam „Office 365” 
piedāvātās iespējas un nu jau vai-
rāku gadu garumā visas skolotāju 
aptaujas un atskaites tiek veiktas 
elektroniski, izmantojot „Offi-
ce 365”. Katram skolotājam ir 
sava skolas e-pasta adrese un pie-
eja koplietotajiem dokumentiem, 
atskaišu formām un pārskatiem. 
Arī katram skolēnam ir izveido-
ta e-pasta adrese un ir pieejami 

bezmaksas tiešsaistes lietojum-
programmu pakalpojumi. „Offi-
ce 365” piedāvā ne tikai lietotnes, 
bet arī virtuālu vietni sadarbībai 
„SharePoint”, kā arī daudzus citus 
instrumentus un iespējas. Viens 
no jaunākajiem „Office 365” uz-
labojumiem vai, godīgi sakot, sen 
esošas funkcijas veiksmīgs pār-
strādājums ir „Forms” – aptauju 
rīks, kas ļauj izveidot, nosūtīt un 
apkopot vienkāršas aptaujas un 
testus; to izmantoju, veidojot tes-
tus, mājasdarbus un pat kontrol-
darbus, kurus labot var ļoti veikli 
un vienkārši.

Ja gribas izmēģināt kādu jau-
nu rīku notikumu atspoguļošanai 
un stāstīšanai, tad iesaku „Sway”, 
kas ir jauna alternatīva ierastajām 
prezentāciju lietotnēm. Tajā ir ie-
spējams kombinēt tekstu, video, 
audio un vizuālos materiālus (to 
vidū grafikus, kartes), lai izveido-
tu vizuālu stāstu, kuru var publicēt 
savā „Sway” tiešsaistes blogā. Lie-
totne ir noderīga, jo ir vienkārši 
veidot un dalīties ar interaktīviem 
pārskatiem, prezentācijām, kā arī 
personīgajiem stāstiem. Lietotne 
„Sway” ir savienojama ar „One-
Drive”, dažādām ierīcēm, sociā-
lajiem tīkliem, ļaujot lietotājiem 
jebkurā laikā pievienot jaunus 
stāstus. Skolā esmu to izmantojis, 
gan gatavojot pārskatu par mā-
cību saturu, kuram skolēni var 
viegli piekļūt, gan kā uzdevumu 
skolēniem.

Skolotājiem, kuriem ir jāgata-
vo tālmācības materiāli vai mate-
riāli skolēniem, kuri nepiedalās 
stundā, noteikti patiks „Office 
Mix” iespējas. Tas ir vienkāršs 
lietotnes „PowerPoint” pievieno-

juma spraudnis, kurš dod iespēju 
padarīt prezentācijas interaktī-
vas, iekļaujot tajās jautājumus 
un uzdevumus, kā arī ierakstīt 
prezentāciju un runu un augšup-
ielādēt to. Viens no visbūtiskā-
kajiem un nozīmīgākajiem uzla-
bojumiem, kuru skolotājs iegūst 
pēc spraudņa pievienošanas, ir 
iespēja ievietot prezentācijā da-
baszinātņu simulācijas „PhET”, 
kā arī citus pieejamos izglītības 
resursus. Pēc tam tos ir iespējams 
vienkārši koplietot ar skolēniem 
un sekot uzdevumu izpildei un 
atbildēm. Esmu to izmantojis, ga-
tavojot uzdevumus un materiālus 
stundai, kura ir norisinājusies ār-
pus skolas, izmantojot planšetda-
torus: skolēni mierīgi strādāja, bet 
es tiešsaistē varēju redzēt, cik kurš 
tālu ir ticis.

Papildus dažādiem rīkiem un 
pakalpojumiem „Microsoft” pie-
dāvā arī profesionāļu kopienu 
izglītībā, kur ir iespējams atrast 
jaunas idejas un piemērus. Viens 
no interesantiem piemēriem ir 
programma „Skype in the Class-
room”, kas atbalsta skolotāju 
sadarbību, izmantojot „Skype” 
konferenču zvanu iespējas. Sko-
lotājam ir iespēja iepazīt pasauli 
un ceļot pa to, un sazināties ar 
skolēniem citās pasaules malās. 
Var iesaistīties arī virtuālajos ceļo-
jumos, ko piedāvā dažādas institū-
cijas – muzeji, firmas, augstskolas, 
piemēram, skolēni var iesaistīties, 
ceļojot zemūdens pasaulē vai uz 
starptautisko kosmosa staciju.

Tehnoloģiju lietošana ikdienā 
mācību procesu skolotājam var 
padarīt vienkāršāku un skolēniem 
interesantāku. 

   EDgaRs BaJaRunsiK

Tehnoloģijas skolas ikdienā

FOTO: Toms Nords

„Tehnoloģiju lietošana ikdienā mācību procesu skolotājam var 
padarīt vienkāršāku un skolēniem interesantāku,” apgalvo Siguldas 
pilsētas vidusskolas skolotājs Edgars Bajaruns.

FOTO: Kaspars Filips Dobrovoļskis 

Gandrīz 100 izglītības nozares līderu no visas Latvijas izzina Online4EDU metodikas iespējas.

Skolotāji aicināti pilnveidot digitālās prasmes, 
izmantojot  metodiku

   iK inFORMĀCiJaiK
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Vērīgi ielūkoties savas 
dzimtenes dabā un ļaudīs

VISC vecākā referente

1859. gada ģeogrāfijas grāma-
tā „Mūsu tēvzemes aprakstīšana” 
ir citēta Krišjāņa Barona atziņa: 
„Mācīties uz savām paša kājām 
staigāt, ar savu paša galvu domāt 
un vērīgi ielūkoties savas dzimte-
nes dabā un ļaudīs.”

PSRS laikos par Latvijas ģeo-
grāfiju atļāva runāt astoņās mācī-
bu stundās PSRS ģeogrāfijas satu-
ra tematā „Baltijas reģions”, taču 
jebkuros laikos viss ir atkarīgs no 
skolotāja. Protams, bija skolas, ku-
rās skolēni par Latvijas dabu tolaik 
neko ne mācījās, ne zināja.

Mācību satura reforma 90. gadu 
vidū vairāk skāra tieši ģeogrāfijas 
un vēstures mācību priekšmetu sa-
turu. Arī patlaban pieeja, kā orga-
nizēt mācību nodarbības, kā stāstīt 
par savu pilsētu un novadu, ir da-
žāda. Tas zināmā mērā ir pašsa-
protami, jo novados gan daba, gan 
cilvēku dzīves vide, ieskaitot iekār-
totās dabas takas, ir daudzveidīga.

Novadpētniecības mācību saturs 
tiek apgūts saistībā ar savas tuvākās 
apkārtnes, dzīves vides izzināšanu, 
daudzveidīgo sava novada, pagasta 
(pilsētas) dabas, kultūrvēsturisko 
objektu izpēti, cilvēku dzīvi un sa-
dzīvi, organizējot mācību nodar-
bības ārpus klases: dabā, muzejos, 
tiekoties ar cilvēkiem, kuri dzīvo 
un strādā pagastā, novadā, pilsētā. 
Skolēni šajās āra nodarbībās ir ak-
tīvāki un saudzīgāki pret apkārtējo 
vidi, iesaistās semināru darbā, kā 
tas, piemēram, notika Jelgavā un 
Limbažos.

Kopš 2010. gada regulāri katru 
gadu ir notikuši reģionālie semi-
nāri un konferences Latvijas nova-
dos un pilsētās: Liepājā, Ventspilī, 
Ērgļos, Alūksnē, Bauskā, Daugav-
pilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jēkabpilī, 
Talsos, Limbažos, Krāslavā.

Daudz jauna un 
neparasta Saldus pusē
Šovasar ar Saldus novada ģeo-

grāfijas skolotāju metodiskās 
apvienības (MA) vadītājas Zitas 
Andersones iniciatīvu un Saldus 
novada pašvaldības izglītības 
pārvaldes atbalstu 16. un 17. au-
gustā notika konference „Novad-
pētniecība – sava novada, pilsētas 
izzināšana un izpēte Latvijas ģeo-
grāfijas satura un skolēnu pētnie-
ciskās darbības pilnveidei” Saldū 
un Dienvidzemgalē.

Par spīti laikapstākļu progno-
zēm, ka līs, nelija, un bija ieradu-
šies pedagogi no tuviem un tā-
liem novadiem. Pagājušajā vasarā 
uz Krāslavu vistālāko ceļu bija 
mērojuši skolotāji no Ventspils 
novada, bet uz Kurzemi atbrauca 
arī Madonas novada skolotāji.

Pirmās dienas priekšpusdienā 
konference notika Saldus tehni-
kuma zālē: klausījāmies skolotāju 
pieredzi par mācību nodarbību 
organizēšanu dabā, par Austrum-
kursas augstienes reljefa veidoša-
nos, par Zvārdes teritorijas apdzī-
votību un notikumiem; ar Saldus 
novada attīstību mūs iepazīstinā-
ja pašvaldības attīstības nodaļas 
vadītāja Laine Blūma.

Pēcpusdienā apmeklējām Balti-
jā lielāko cementa ražotni SIA „Ce-
mex”. Daudz uzzinājām par ražo-
šanas procesu, iepazinām darbu 
laboratorijās. Lai ražotu tik pie-
prasītu augstas kvalitātes cementu, 
rūpīgi un kvalitatīvi ir jāstrādā jeb-
kurā sektorā. Pievakarē, tuvojoties 
krēslai, klausījāmies ģeologa Ivara 
Celiņa stāstījumu par kaļķakmens 
ieguvi atradnē „Kūmas”, no šā kar-
jera ar transportu kaļķakmens tiek 
vests uz SIA „Cemex”.

Esam sajūsmā par mācī-
bu stundu Saldus vēstures un 
mākslas muzejā. Tik daudzus 
oriģinālus mākslinieka Jaņa 
Rozentāla darbus redzēju pir-
mo reizi, arī tik informāci-
jas bagātu stāstījumu, ejot pa 
J. Rozentāla taku Saldū, dzir-
dēju pirmo reizi. Par to paldies 
Elitai Sproģei, kura ar savu iz-
ziņas bagāto stāstījumu mūs tā 
ieinteresēja, ka nemanījām ne 

vakara drēgnumu, ne tumsas 
tuvošanos!

Tā kā Valsts izglītības satura 
centra (VISC) vairāku dienu se-
mināru un konferenču darbu at-
balsta Latvijas Ģeogrāfijas biedrī-
ba, Latvijas Universitātes Ģeogrā-
fijas un zemes zinātņu fakultāte 
(LU ĢZZF), novadu pašvaldības, 
izglītības pārvaldes un, protams, 
ģeogrāfijas skolotāju MA vadī-
tāji, arī šoreiz mēs, 58 pedagogi, 
saplānotos dabas, kultūrvēsturis-
kos objektus varējām iepazīt, gan 
staigājot, gan kāpjot, gan pārvie-
tojoties ar autobusu pa šauriem 
meža ceļiem un pat pa nesen 
atmīnētu, sakoptu ceļu Zvārdes 
poligonā.

Skolotāji kļūst zinošāki, 
un stundas – interesantākas
Pārsteigumu netrūka, jo šajā 

Latvijas daļā reti kāds bija bijis. 
Pateicoties LU ĢZZF asociēta-
jam profesoram Ivaram Straut-
niekam un docentei Inetai Grī-
nei, skolotāji daudz uzzināja par 
Austrumkursas augstienes un Vi-
duslatvijas līdzenuma robežjoslas 
teritoriju un iepazina to no jauna. 
No Krievu kalniem skats uz ap-
kārtni mūs patiesi pārsteidza – 
radās izjūta, ka stāvētu Gaiziņa 
virsotnē… Neaprakstāms dabas 
ainavas skaistums! Uz brīdi pat 
piemirsās uzzinātais par cilvēku 
piedzīvoto Zvārdes izmēģināju-
mu poligona pierobežā un sprā-
dzienbīstamajās vietās izvietotās 
brīdinājuma zīmes.

Arī Vecauces pilī un sakoptajā 
parkā bija, ko redzēt un apjūsmot. 
Bet visu noteica laiks. Gan jau sko-
lotāji, organizējot mācību ekskursi-
jas no tālākiem novadiem, te atkal 
iegriezīsies – un Dienvidzemgale 
pārsteigs, tāpat kā ir pārsteiguši 
pārējie Latvijas novadi.

Neapšaubāmi, pēc šādām izzi-
nošām lekcijām un pārgājieniem 
skolotāji kļūst zinošāki un mācību 
nodarbības Latvijas ģeogrāfijā, 
vēsturē skolēniem kļūst saistošā-
kas un interesantākas. 

   NATāLIJA BUILEiK

FOTO: no dalībnieku personiskajiem arhīviem 

Armijas mācību uzbrukumus komandieri tika vadījuši no tā sau-
camā virsnieku kurgāna – mākslīgi veidota paugura apmēram po-
ligona vidū.

FOTO: no dalībnieku personiskajiem arhīviem 

Saldus vēstures un mākslas muzejā aizrautīgi klausāmies mācību 
stundā par Jani Rozentālu.

FOTO: no dalībnieku personiskajiem arhīviem 

Karjerā vērojām intensīvu transporta kustību – no atradnes 
kaļķakmeni ved pārstrādei.

FOTO: no dalībnieku personiskajiem arhīviem 

Iebraucot Kokmuižā un paveroties pāri laukam, ir grūti noticēt, ka 
Zemgalē var būt tik izteikti stāvs paugurs – Incēnu (Dobes) pils-
kalns. Šādas virsmas ģeomorfoloģiju vienkāršā un saprotamā valodā 
mums skaidro LU ĢZZF asociētais profesors Ivars Strautnieks.

FOTO: no dalībnieku personiskajiem arhīviem 

Klausāmies ģeologa Ivara Celiņa stāstījumu par kaļķakmens ieguvi atradnē „Kūmas”.
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Septiņkārtēja vosoruotuoja

Jau 10. reizi Rogovkā (Rēzek-
nes novads) sanāca kopā vasaras 
nometne skolotājiem un stu-
dentiem „Vosoruošona”. Tradī-
cija, kas iedibināta 2000. gadā, 
dažādās Latgales skolās kopta 
līdz pat 2006. gadam, atjaunota 
2012. gadā, pa šiem gadiem pul-
cējot vairāk par 300 pedagogiem 
un latgaliešu kultūras kopšanas 
interesentiem. Šoreiz nometnes 
tematika bija saistīta ar novad-
mācības priekšmeta standartu, 
paraugprogrammām, metodiku 
un saturu. Izglītojošo un kultū-
ras programmu no 31. jūlija līdz 
5. augustam nodrošināja 22 jomu 
speciālisti: mācībspēks no Rē-
zeknes Tehnoloģiju akadēmijas, 
Latvijas Universitātes, Daugav-
pils Universitātes, mūziķi, literāti, 
skolotāji, toponīmikas, kultūrvēs-
tures, psiholoģijas speciālisti.

Latgaliešu valodas, literatūras, 
kultūrvēstures skolotāju asociāci-
ja (LVLKSA, vadītāja Veronika 
Dundure), pateicoties Rēzeknes, 
Daugavpils un Kārsavas nova-
du pašvaldību, Rēzeknes pilsētas 
domes, Nautrēnu pagasta pado-
mes, Latviešu valodas aģentūras 
un Valsts kultūrkapitāla fonda 
AS „Latvijas valsts meži” atbalstī-
tās Latgales kultūras programmas 
finansējumam, varēja nodrošināt 
plašu un daudzveidīgu vasaras 
nometnes programmu.

Vosoruošonas ritms
Nometnes dalībnieku diena 

sākās ar psiholoģisku dopingu 
Kaspara Bikšes vadībā ap sep-
tiņiem no rīta un beidzās vēl 
brīsniņu pēc pusnakts mūzikas, 
dziesmu, literāru tekstu vai ra-
došu improvizāciju noskaņās. 
Var teikt, ka nometnē valdīja no-
vadmācības pilotēšanas gaisotne, 
proti, nodarbības notika latgalie-
šu un latviešu literārajā valodā, 

valodas, kultūras, psiholoģijas 
lekcijas un interaktīvas nodarbī-
bas mijās ar radošajām darbnī-
cām, kurās tika izšūtas latvju or-
namentu zīmes, veidoti smilšu un 
mandalu terapijas mākslas darbi, 
notika literāri un muzikāli vakari 
un improvizācijas, iejūtoties gan 
Alises Brīnumzemes pasaulē, 
gan atceroties Raiņa „Zelta zirga” 
vadmotīvus. Notika arī ekskur-
sija, iepazīstot Nautrēnu pagas-
tu un tā amatniekus: kalēju Jāni 
Ļubku, keramiķi Pēteri Gailumu, 
floristi un dārzu dizaineri Maiju 
Gailumu. Un tieši tā ir novadmā-
cības sāls – līdzdarboties, pieda-
līties, izjust, izgaršot, izdiskutēt, 
nevis paspēt izņemt programmu 
un darboties tikai klasē skolotāja 
virsvadībā.

Ko ieguva vosoruotuoji? Sav-
starpējas mijiedarbes gaisotnē 
dažam vēl tikai zemapziņā, citam 
jau skaidrā novadmācības stun-
du plānā ierakstījās gan izpratne 
par latgaliešu valodas juridisko 

statusu un leksikas bagātināša-
nas iespējām un nepieciešamību, 
gan dzimtas koka, radurakstu un 
semantiskās analīzes, psiholo-
ģiskie treniņi stundu veidošanas 
procesā, gan IT iespējas, apgūstot 
kulturoloģijas un novadmācības 
tematiku, gan suitu un latgaliešu 
biedrību pieredze kultūrmantoju-
ma saglabāšanā un nodošanā jau-
nākajām paaudzēm, mūziķu un 
literātu degsme, kopjot latgaliešu 
valodu.

Vosoruotuoji
LVLKSA, atjaunojot skolotāju 

nometņu rīkošanas tradīciju, ir 
apņēmusies to organizēt vismaz 
vienreiz divos gados. Šajā nomet-
nē bija samērā daudz debitantu, 
un priecēja, ka bija arī skolotāji 
no Vidzemes reģiona skolām. To-
mēr nometnes kodolu veido sko-
lotāji un latgaliešu kultūras kopē-
ji, kas jau vairākas reizes ir bijuši 
„Vosoruošonā” un kas diendienā 
kopj latgaliskās vērtības un veido 
tradīcijas. Ir svarīgi, ka lektori un 
klausītāji ir kopā gan izglītojošos, 
gan kultūras pasākumos, proti, 
norisinās nepārtraukts radošas 
mijiedarbes process nometnes 
garumā. Tā lektoriem ir iespē-
jams saprast, kas no viņu prak-
tizētajām tēmām vai metodēm ir 
tāla utopija skolai vai mūsdienu 
pusaudžu, jauniešu uztverei, sa-
vukārt skolotājiem – konsultēties 
individuāli, dibināt tiešus kon-
taktus kopīgu projektu realizāci-
jai. Un priecē fakts, ka Rēzeknes 
pilsētas skolotāji, kas ar Rēzeknes 
pašvaldības finansiālu atbalstu 
jau trīs gadus rēzekniešiem māca 
arī novadmācību, ir gatavi mācī-

bu līdzekļu veidošanai un labprāt 
savu pieredzi nodotu arī citiem 
skolotājiem.

Par nometnes dalībniekiem 
vismaz uz brīdi kļuva arī plašsa-
ziņas līdzekļu un pašvaldību pār-
stāvji, kas ieradās uz nometnes 
noslēguma diskusiju, kuras laikā 
tika pieņemts aicinājums Latvijas 
izglītības darbiniekiem un disku-
tēts par mērķdotācijas nepiecie-
šamību novadmācības praktis-
kai ieviešanai. LVLKSA vadītāja 
Nautrēnu vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 
Veronika Dundure atzina: „Sko-
lotājam mūsdienās pietiktu jau 
ar gribu vien un skolas vadības 
atbalstu, jo mācību līdzekļu ir 
pietiekami, bet argumentus un 
motivāciju, kāpēc novadmācībai 
būtu jābūt skolās, ir diktējis glo-
balizācijas un unifikācijas gad-
simts. Vajag tikai uzdrīkstēties.”

Ja arī jūsu skola ir ieinteresēta 
standarta un paraugprogrammu 
izstrādē, rakstiet uz lvlksa@inbox.
lv, veidosim novadmācības nā-
kotni kopā! 

ierosmei14

Rogovkā  30 novadmācības entuziasti

    iLga ŠupLinsKaiK

FOTO: Diāna Drozdova 

Radošo darbnīcu „Latvju zīmes” vadīja Ineta Melne.

FOTO: Diāna Drozdova 

Psiholoģiskā dopinga nodarbību vadīja Kaspars Bikše.
FOTO: Diāna Drozdova 

Nometnes darba grupa: Ineta Urtāne (no kreisās), Sandris Turlajs, Aija Urtāne, Sandra Timša, Diāna Drozdova, Veronika Dundure, Armands Ivulāns, Sintija Ludborža.

Novadmācības 
sāls – 

līdzdarboties, 
piedalīties, izjust, 
izgaršot, izdiskutēt, 
nevis paspēt izņemt 
programmu un 
darboties tikai klasē 
skolotāja virsvadībā.
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Rogovkā  30 novadmācības entuziasti

FOTO: Diāna Drozdova 

Nometnes darba grupa: Ineta Urtāne (no kreisās), Sandris Turlajs, Aija Urtāne, Sandra Timša, Diāna Drozdova, Veronika Dundure, Armands Ivulāns, Sintija Ludborža.

AICINāJUMS LATVIJAS 
IZGLīTīBAS DARBINIEKIEM

Vērojot sociālpolitiskos procesus valstī un pasaulē kopumā (nelabvēlīgā demogrā-
fiskā situācija, darbaspēka un jauniešu aizplūšana, emigrācija uz citām Eiropas val-
stīm, bēgļu krīze utt.), jau vairākus gadus tiek runāts un domāts par nepietiekamajiem 
patriotiskās, valstiskās audzināšanas akcentiem Latvijas valsts izglītības procesā.

Līdz šim lokālā kultūrapziņa tika saglabāta un stiprināta atkarībā no tā, par cik lielu 
vērtību to uzskatīja (uzskata) skolas un skolu dibinātāji. Tas bija un ir iespējams intere-
šu izglītībā, tomēr vienlaikus: l) netiek nodrošināta mērķtiecīgi virzītas kultūrapziņas 
veidošana visos skolēnos; 2) interešu izglītība ir papildu izglītība un attieksme pret to 
gan no vecāku, gan skolēnu, gan nereti arī no skolotāju puses ir formāla.

Protams, salīdzināmais aspekts un standarta vadlīnijas neierobežo skolotāju indi-
vidualizēt apgūstamo programmu, taču centralizēto eksāmenu prasības uzliek pienā-
kumu skolēnus sagatavot formālai kvantitatīvu zināšanu un prasmju pārbaudei. Nereti 
skolotājam pietrūkst laika tieši izpratnes un attieksmes veidošanai, un tas neļauj pildīt 
vienu no svarīgākajiem skolas uzdevumiem – atraisīt skolēna dotības, spējas un attīstīt 
prasmi izzināt sava novada kultūru un vēsturi, izglītot daudzpusīgu, domājošu perso-
nību, sava novada un valsts patriotu un atbildīgu pilsoni. Tieši šim izglītības aspektam, 
rēķinoties ar mūsdienu ģeopolitisko situāciju, būtu jāpievērš īpaša vērība. Viena no 
iespējām, kā to darīt sistēmiski, sistemātiski un mērķtiecīgi visā valstī, ir, izstrādājot 
jauno izglītības standartu, ieviest skolās novadmācības kursu.

Latgales situācijā attieksme pret novadmācību ir īpaša, jo 2010.–2012. gadā, izstrā-
dājot latgaliešu valodas un literatūras standartu, no vienas puses, bija skaidrs, ka mācī-
bu priekšmetu „Latgaliešu valoda” ir grūtības atjaunot, jo valodas aizliegumu periods 
ir bijis pārāk ilgs, tāpēc gan pedagogi, gan sabiedrība tam nebūtu gatava. No otras 
puses, bija jādomā par novada iedzīvotāju pašapziņas celšanu, teritoriālās identitātes 
stiprināšanu un valodas, citu kultūras vērtību saglabāšanu un pārmantošanu. Tāpēc, 
izstrādājot latgaliešu literatūras standartu, bija skaidrs, ka ir nepieciešams cits priekš-
mets, kas spētu ieinteresēt skolēnus holistiskā veidā, ietverot visus iepriekš nosauktos 
aspektus. Tāda var būt novadmācība. Sākotnēji likās, ka valodas specifikas dēļ tā ir sva-
rīga tieši Latgalei, taču pakāpeniski veidojas izpratne, ka tā ir svarīga visiem Latvijas 
novadiem. Par novadmācību, starp citu, tika runāts jau krietni senāk, 90. gados, VISC, 
kad sprieda, kā mainīt valodas un literatūras apguvi.

Priekšmeta „Novadmācība” pamatmērķis – veidot spēcīgu teritoriālo identitāti, celt 
skolēnu nacionālo, kultūras pašapziņu, radot lepnumu par dzimto pusi un piederības 
izjūtu savam novadam un valstij, izgaismojot katra novada vēsturi un parādot tā at-
tīstības iespējas dažādās jomās (ieskaitot tehnoloģiju) arī mūsdienās. Latvijas vērtību, 
tradīciju, ģeogrāfisko un sociālo īpatnību iepazīšana jau notiek latviešu valodas, litera-
tūras, kultūras vēstures priekšmetos, bet spēcīgai individualitātei un piederības apziņai 
ir nepieciešams zināt un saprast specifisko, katram novadam unikālo, tāpēc priekšmets 
,,Novadmācība” ir nepieciešams Latvijas skolās. Arī daudzās Eiropas Savienības val-
stīs, stiprinot pamatkompetenču (saziņa dzimtajā valodā, svešvalodā, digitālās un ma-
temātiskās pamatzināšanas, kultūrapziņa, kreativitāte, uzņēmējdarbība un iniciatīva, 
līderība, rakstītprasme un prasme mācīties) apguvi, ir ieviests priekšmets „Regional 
Studies” (novadmācība).

Respektējot līdzšinējās iestrādnes, ir tapuši un top daudzi mācību līdzekļi, kas ir 
izmantojami novadmācības priekšmeta īstenošanai (to vidū „Suitu novada mācība”, 
2014), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas skolotāja mācību programmā ir iekļau-
ta arī šāda priekšmeta apguves metodika, ir izstrādātas mūžizglītības programmas 
(2013. gadā kursu noklausījušies vairāk par 30 Rēzeknes pilsētas pedagogiem, kas 
interešu izglītībā piedāvā novadmācību Rēzeknes skolās; 2016. gadā skolotāju kursu 
,,Vosoruošona” laikā šo kursu noklausījušies vēl 30 pedagogi no dažādām Latgales un 
Vidzemes reģiona pašvaldībām), tomēr priekšmeta iedzīvināšanai būtu nepieciešams:

l) valstisks atbalsts mērķdotācijas veidā, kas ir paredzēts tieši šā priekšmeta apgu-
vei (35 stundu gada kurss vienai klasei vidēji varētu izmaksāt 500–750 eiro), svarīgi 
būtu nodrošināt 1 stundu nedēļā sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā (1.–4. klasē; 
5.–9. klasē; 10.–12. klasē, kopā katrai skolai 3 kursi pa 35 stundām); klasi, kurā notiek 
novadmācība, drīkst izvēlēties skola;

2) valsts pasūtījums plānveidīgai atbilstīgu mācību līdzekļu un paraugprogrammu 
sagatavošanai un izdošanai.

Valsts dotēta iespēja apgūt novadmācību būtu veiksmīgs rīks arī sabiedrības in-
tegrācijas politikas atveseļošanai, jo novadmācība ir priekšmets, kas respektē lokālo 
identitāti, arī lokālos valodas, izlokšņu variantus. Un izcilība jebkurā jomā ir sasnie-
dzama tikai tad, ja ir stabils vērtību pamats, tostarp stipra lokālās, valstiskās identitātes 
piederības apziņa.

Aicinājumu ir parakstījušas nodibinājuma „Latgaliešu valodas, literatūras, kul-
tūrvēstures skolotāju asociācija” valdes priekšsēdētāja Veronika Dundure; Latgaliešu 
Kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Līvija Plavinska, biedrības „Etniskās kultūras 
centrs „Suiti”” valdes priekšsēdētāja Dace Martinova.

FOTO: Diāna Drozdova 

2016. gada vosoruotuoji.
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Šā gada 8. septembrī plkst. 13.00 
peldošajā mākslas galerijā „Noass” 
(AB dambī) notiks bērnu dzejas 
diena „Garā pupa pāraug čīkstēša-
nu un top par brīvu drīkstēšanu”, 
kurā biedrība „Ascendum” sadar-
bībā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes 
literatūras padomi (LBJLP) atvērs 
2016. gada dzejas gadagrāmatu 

bērniem „Garā pupa”.
Gadagrāmatas atvēršanas svēt-

kos, ko vadīs „Garās pupas” sakār-
totāja Inese Zandere, piedalīsies 
dzejnieki un atdzejotāji Leons Brie-
dis, Uldis Auseklis, Ērika Bērziņa, 
Ieva Lešinska un Māris Salējs. Par 
muzikālo noskaņu gādās mūziķis 
Uģis Krišjānis.

„Valodā dzīvo brīvība,” saka dzej-
niece I. Zandere. „„Garā pupa” rāda 
bērniem un arī viņu vecākiem, kā 
valodas un dzejas brīvība, dažādība 
un drosme audzē brīvu cilvēku.”

Jaunajā dzejas krājumā ir atro-
dami gan bērnu dzejas jaunumi, 
gan līdz šim nepublicēti atradumi 
no Gunara Saliņa, Pētera Brūvera 
un Janas Mores arhīviem. Gada-
grāmatas veidošanā ar jauniem 
darbiem ir piedalījušies 26 latviešu 
dzejnieki, līdzās latviešu valodai 
pārstāvot arī latgaliešu un lībie-
šu valodu. Bērnu ceļvede latviešu 
tautasdziesmu bagātībās šoreiz ir 
režisore Roze Stiebra. Nodaļā „At-
gādinājums” ir pulcēti dzejas jubi-

lāri: Anna Brigadere, kurai īpašu 
pasaciņu ir veltījusi Nora Ikstena; 
Vizma Belševica, Astrīde Ivaska, 
Valdemārs Ancītis. Savus mīļākos 
U. Ausekļa un Arnolda Auziņa 
dzejoļus ir izraudzījušies labi viņu 
grāmatu pazinēji. Zem viena spār-
na ir apkopoti dzejoļi, kuros tiek 
atveidotas dažādu putnu balsis.

Atdzejotāji jaunos lasītājus iepa-
zīstina ar angļu, amerikāņu, krievu, 
poļu, lietuviešu un igauņu autoru 
dzejoļiem.

Pasaku „Vecīša cimdiņš”, ko par 
savu uzskata gan latvieši, gan krievi, 
gan ukraiņi, trejvalodīgā dzejas lu-
dziņā ir pārvērtusi I. Zandere. No-
daļā „Sākums” ir publicēti bērnu 
radošie darbi – veiksmīgākie inter-
neta žurnāla „Satori” un biedrības 
„Ascendum” izsludinātā konkursa 
dalībnieku dzejoļi.

Dzejas krājumu dāvanā (bez 
maksas) saņems 1000 Latvijas 
bibliotēku un skolu, bet ieņēmu-
mi no pārdotajām grāmatām tiks 
izmantoti bērnu kultūras projek-

tam „Garā pupa” (www.garapu-
pa.lv), kas rūpējas par to Latvijas 
reģionu bērnu iesaisti kultūras 
procesos, kuriem reģionālās un 
sociālās nevienlīdzības vai vecā-
ku kūtruma dēļ nav bijis iespējas 
apmeklēt kultūras pasākumus.

„Garās pupas” izdošanu 2014. gadā 
pēc ilgāka pārtraukuma atjaunoja 
biedrība „Ascendum” un LBJLP. Ga-
dagrāmatas veidolu ir dizainējuši Rūta 
Briede un Artis Briedis, 2016. gada 
izdevumu ilustrējusi māksliniece 
Anete Melece. 

Septembrī un oktobrī
Retrospektīvā Jaņa Rozentāla iz-

stāde (142 darbi) Latvijas Nacionāla-
jā mākslas muzejā (LNMM) – viens 
no 150. jubilejas gada programmas 
centrālajiem notikumiem. Mākslas 
darbu izlase lielākoties ir veidota no 
LNMM krājuma, kas pārliecinoši 
reprezentē klasiķa radošās darbības 
galvenos posmus un žanrus, stilis-
tisko mainību un tehniku dažādī-
bu. Papildus ir izmantoti eksponāti 
no Akseli Gallena-Kallelas muzeja, 
Rakstniecības un mūzikas muzeja, 
Liepājas muzeja, Tukuma muzeja un 
vairākām privātām kolekcijām Lat-
vijā un Somijā. Gadsimtu mijas gai-
sotni atdzīvina fotoattēlu klātbūtne, 
savukārt izstādes mobilā lietotne – 
ceļvedis „Jaņa Rozentāla gaismas bil-
des” – atklāj atsevišķu mākslas darbu 
sasauci ar fotogrāfijām, ko gleznotājs 

jaunrades vajadzībām ir uzņēmis 
pats ar savu fotokameru.

***
Muzeja Lielajā zālē skatāmo 

retrospekciju septembrī un oktobrī 
papildinās dažādi pasākumi: lekci-
ju cikls „Rozentāla laiks” piektdie-
nu vakaros, sarunas pie mākslas 
darbiem ar nozares speciālistiem, 
radošo darbnīcu nodarbības, glez-
notājam un viņa dzīvesbiedrei El-
lijai veltīti koncerti, kā arī Mūzikas 
un mākslas atbalsta fonda produ-
cētā teātra izrāde „No Rozentāla”.

***
Latviešu dzejnieces Aspazijas 

(1865–1943) dzīvojamā māja vasar-
nīca atrodas Dubultos, Z. Meierovica 
prospektā 18/20. Tur viņa pavadīja 
mūža pēdējos 10 gadus (1933–1943). 
Ēka ir tipisks Jūrmalas 20. gadsimta 
sākuma koka arhitektūras piemi-

neklis. Kopš 1987. gada Aspazijas 
māja ir Jūrmalas pilsētas muzeja 
īpašums. Patlaban ir atvērta jauna 
interaktīva muzeja ekspozīcija. Ik-
vienu sagaida platekrāna planšete, 
kurā ir iespēja ienirt Aspazijas bio-
grāfijā, daiļradē, uzzināt interesan-
tus faktus par dzīvi Dubultos. Mājā 
varēs satikt pašu dzejnieci, prātojot 
un rakstot dzeju, – viņa materializē-
sies apmeklētāju acu priekšā. Skolē-
nus gaida digitālās galda spēles, kad 
ar vienu plaukstas pieskārienu var 
pārcelties laikā un telpā. Tiek piedā-
vāta muzejpedagoģiskā programma 
skolēniem „Aspazija un tinte” (ar 
iepriekšēju pieteikšanos).

***
O. Vācieša ielā 6a Rīgā 1933. gadā 

pēc arhitekta Vernera Vitanda pro-
jekta dzejnieka, rakstnieka, sabied-
riskā darbinieka Jāņa Akuratera 

ģimene uzcēla koka savrupmāju, 
kur 1991. gadā tika izveidots J. Aku-
ratera muzejs. Muzeja ekspozī-
cija ir izvietota mājas kamīnzālē, 
ēdamistabā, rakstnieka kabinetā, 
Gaišajā salonā un Marijas istabā. 
Muzejā tiek piedāvātas muzejpeda-
goģiskas programmas un darbojas 
teātra pulciņš „Kolumbīne un Ar-
lekīns” (7.–12. klašu skolēniem). 
Nodarbības notiek katru ceturtdie-
nu plkst. 16.00. Uzziņai tālrunis: 
67619934.

***
Brāļu Kaudzīšu memoriālmu-

zejs „Kalna Kaibēni” ir viens no 
trim Vecpiebalgas pagasta muze-
ju apvienības „Orisāre” muzejiem. 
1929. gadā nodibinātais brāļu Reiņa 
un Matīsa Kaudzīšu piemiņas mu-
zejs ir vecākais memoriālais muzejs 
Latvijā un vienlaikus 19. gadsimta 

60.–70. gadu skolu vēstures piemi-
neklis. ,,Kalna Kaibēnos” Kaudzītes 
uzrakstīja romānu ,,Mērnieku laiki” 
un gandrīz visas pārējās no savām 
apmēram pussimts grāmatām, izlo-
loja daudzu sabiedrisko pasākumu 
ieceres un pirmajos 14 sava garā 
skolotāju darba mūža gados mācī-
ja 1229 skolēnus. 1868.–1882. gadā 
,,Kalna Kaibēnos” atradās pagast-
skola: M. Kaudzīte bija tās skolotājs, 
Reinis – skolotāja palīgs. Stundās 
Kaudzītes centās iemācīt skolēniem 
patstāvīgi vērot, spriest un darīt, 
censties izprast praktiskās dzīves 
lietu un parādību jēgu, uztvert skais-
tumu un priecāties par to. Patlaban 
pamatekspozīcijā atrodas R. Kau-
dzītes 170. dzimšanas dienas atceres 
izstāde un izstāde „Romānam „Mēr-
nieku laiki” – 130’’, kuras var pagūt 
apskatīt līdz 15. oktobrim.

Dzejas dienās nāk klajā dzejas 
gadagrāmata bērniem „Garā pupa”

ATVĒRTS KATRU DIENU no plkst. 10.00 līdz 18.00
S. Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079

Tālr.: 67025888, 27885202, info@motormuzejs.lv, motormuzejs.lv

DODIES 
IZZINĀT 
MOTORU 
PASAULI 
RĪGAS 
MOTORMUZEJĀ!

Rīgas Motormuzejs aicina iepazīt Baltijā lielāko un daudzveidīgāko seno 
spēkratu ekspozīciju, kas pēc vērienīgās rekonstrukcijas ir kļuvusi arī par teh-
noloģiski modernāko. Pirmajos divos mēnešos muzeju ir apskatījuši jau vairāk 
nekā 45 000 cilvēku.

Te ir apskatāmi pasaules autobūves pirmsākumu ražojumi, to vidū pir-
mais pasaules auto „Benz Patent-Motorwagen”, unikāli Kremļa limuzīni, 
leģendāri sacīkšu spēkrati, mūsdienu auto zīmolu vectētiņi, nostalģiju rai-
sošas padomju mašīnas, kā arī Latvijas autobūves vēstures lepnums, to vidū 
pirmais latvieša Augusta Krastiņa būvētais automobilis, kuru nebūs iespē-
jams apskatīt nekur citur pasaulē; kopumā vairāk nekā 100 seno spēkratu – 
katrs ar savu īpašo stāstu.

Piedzīvot un izzināt motoru pasauli palīdz skārienjutīgi ekrāni, pašdarbinā-
mi modeļi, videostāsti, virtuālā realitāte un citas mūsdienu tehnoloģijas. Te ir ie-
spējams gan virtuāli, gan reāli izzināt automobiļa darbības principus, iemūžināt 
sevi armijas parādē, doties virtuālā braucienā ar PAZ autobusu, iejusties sacīkšu 
trases operatora lomā, kā arī, mainot multimediālo projekciju, izkrāsot mikro-
autobusu „RAF Elektro”.

Piedāvājam arī virkni dažādu pakalpojumu – interaktīvas nodarbes bēr-
nu rotaļu zonā, izzinošas ekskursijas gida pavadībā, muzeja kafejnīcu, suve-
nīru veikalu un, protams, plašu bezmaksas autostāvvietu.

Seko mums: 
    iK inFORMĀCiJaiK

MUZEJU PEDAGOĢISKĀS PROGRAMMAS
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Projekta koordinatore

Trapenes pamatskolas skolē-
niem un skolotājiem starptau-
tiskā programmas „Erasmus+” 
projekta divu gadu darbības 
laikā radās jauna iespēja un pie-
redze vairāk uzzināt, apgūt, ie-
viest, redzēt un izmantot.

Darbība projektā par tēmu 
„Share Play” („Dalies ar spē-
li”) kopā ar septiņu citu valstu 
(Norvēģijas, Polijas, Vācijas, 
Igaunijas, Rumānijas, Turcijas, 
Portugāles) dalībniekiem kļuva 
par mūsu pieredzes un veiksmes 
stāstu. Tās bija regulāras tikša-
nās kādā no valstīm, aktivitātes 
savā un partneru skolās, jaunu 

iemaņu apguve, citāda pasaules 
redzējuma iegūšana.

Jau pirmā projekta gada sā-
kumā izveidojām darba grupu, 
kurā sāka darboties skolēni un 
skolotāji. Pakāpeniski šī grupa 
kļuva lielāka. Pirmo prezentā-
ciju (par skolu, novadu, Latviju) 
apmaiņa „Facebook” izveidota-
jās draugu grupās „Share Play” 
un „Share Play Students” visiem 
projekta dalībniekiem deva sā-
kotnējo priekšstatu vienam par 
otru. Sākās regulāra sadarbība, 
un jau 2014. gada novembrī klā-
tienē tikāmies Portugālē. Paralē-
li tam Trapenes skolā par šo pašu 
tēmu notika projektu nedēļa, ku-
ras laikā katra klase gatavoja un 
prezentēja radošas spēles. Sākām 
īstenot projekta aktivitātes, kas 

kļuva par motivāciju interesan-
tāk darboties stundās un ārpus 
tām. Mācību gada laikā iemā-
cījāmies jaunas spēles, rotaļas, 
veidojām par tām video, mācī-
jām tās citu valstu dalībniekiem 
un mācījāmies no viņiem. Spēļu 
daudzveidība vairāk ienāca arī 
ikdienas dzīvē – jaunas sporta 
spēles, radošās spēles, izzinošās 
spēles un rotaļas, mūsu vecvecā-
ku bērnības spēles, to pagatavo-
šana no izlietota materiāla.

Katra dalībvalsts mobilitā-
tes laikā iepazīstināja ar savām 
kultūras tradīcijām, kultūrvēs-
turiskajām vietām, izglītības sis-
tēmu. Savstarpējā komunikācija 
veicināja angļu valodas lietošanu 
un apliecināja tās izmantošanas 
nozīmi.

Skolēnu un skolotāju aptauja 
„Ko tu zini par projekta partne-
ru valstīm?” projekta divu gadu 
darbības laikā notika atkārtoti 
un parādīja, ka kļūstam zinošā-
ki, ieinteresētāki.

Pirmās mācību (mācīšanās) 
aktivitātes skolēniem un skolotā-
jiem notika tieši mūsu skolā, kur 
mēs visus iesaistījām daudzvei-
dīgos pasākumos: sniedzām kon-
certu, organizējām sporta spēles, 
piedalījāmies armijas bataljona 
rīkotajās izturības spēlēs, mācī-
jām latviešu tautas rotaļas, aizrā-
vām radošās spēlēs Kalncempju 
pagasta Ates dzirnavu muzejā, 
Cēsu pilī, mācījām veidot rado-
šus darbus (piemiņas veltes sev) 
mākslas skolā, bet noslēguma 
dienā visu dienu organizējām 
spēļu turnīrus, izmantojot sko-
lā gatavotos materiālus un spēļu 
piederumus. Tā bija plaša iespēja 
iepazīt Vidzemē populāras tū-
risma vietas – Alūksnes bānīti, 
Cēsis, Gulbeni, Siguldu, Valmie-
ru, Alūksni, apmeklēt Zigurda 
Safranoviča privātkolekciju un 
rokdarbnieku izstādi Trapenē.

Projektā iesākām tradīciju at-
stāt paliekošu piemiņu no tās da-
lībniekiem. Tā tapa „Share Play” 
dārzs. Trapenes skolas priekšā ir 
rotaļu laukums ar paštaisītu vil-
cieniņu, kuru tagad rotā katras 
valsts projekta dalībnieku ap-
gleznota siena.

Pirmā gada noslēgumā, iz-
vērtējot projekta darbu, skolēni, 
kuri apmeklēja mūsu skolu, kā 
galveno ieguvumu nosauca at-
vērtību, uzdrošināšanos pieda-
līties, novērtēja, ka tieši spēles 
vieno un attīsta domāšanu.

Par otrā gada galvenajiem 
darbības virzieniem kļuva prak-
tisku galaproduktu sagatavoša-
na – tā tapa mūsu projekta him-
na, vārdnīca ar svarīgām frāzēm 
visu dalībnieku valodās, mūsu 

iestādītie ziedu un koku dārzi, 
prezentācijas, plakāti, video. Tas 
viss pilnveidoja mūsu prasmes 
un zināšanas.

Savukārt tieši Trapenes pa-
matskolā tika ieviesta jauna tra-
dīcija – spēļu diena, kurā izpau-
žas katras klases skolēnu izdoma 
un prasme organizēt.

Projekta partneru Gumusu 
skolā Turcijā ļoti emocionāli iz-
skanēja noslēguma prezentāci-
jas, kurās runu teica katras valsts 
koordinators, kopīgi skatījāmies 
visa projekta laikā veidotās fil-
mas, saņēmām ne tikai sertifi-
kātus un piemiņas veltes, bet arī 
daudz sirsnīgu vārdu par sav-
starpējo sadarbību un draudzī-
bu, jo pa šo laiku esam izveidoju-
ši lielisku komandu, kas ir viens 
no galvenajiem ieguvumiem. 
Atbilstīgi noslēgumam apkopo-
jām projekta rezultātus – video, 
vārdnīcu ar svarīgām frāzēm 
visās projektā iesaistīto valstu 
valodās, atkal un atkal skanēja 
projekta dalībnieku sacerētā īpa-
šā projekta himna. Šajā laikā ir 
iegūts un paveikts daudz: daudz-
veidīgas izstādes, apsveikumu 
veidošana, regulāra (ik pēc di-
viem mēnešiem) biļetenu veido-
šana, anketēšana, jaunu rotaļu 
un spēļu apgūšana un apmaiņa, 
savstarpējā komunikācija, izglī-
tības sistēmas iepazīšana astoņu 
valstu skolās, tradīciju un kultū-
ras iepazīšana utt.

Mēs, skolēni un skolotāji no 
Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas, 
Vācijas, Rumānijas, Polijas, Vā-
cijas, Portugāles, atzinīgi novēr-
tējam iespēju, ko starptautiskais 
projekts dod redzesloka paplaši-
nāšanai un pasaules iepazīšanai 
daudz atvērtāk un tuvāk, jaunu 
draugu un zināšanu iegūšanai. 
Savstarpējā sadarbība ar kopī-
giem mērķiem padara pasauli 
labāku un drošāku. 

    LūCIJA KAPAčAiK

Iepazīt pasauli

FOTO: no projekta arhīva

Katra dalībvalsts mobilitātes laikā veidoja prezentācijas, lai iepazīstinātu ar savām kultūras tradīcijām, 
kultūrvēsturiskajām vietām, izglītības sistēmu.

Telpiskais 
„Cirks”

Viena no pašu veidotajām 
spēlēm bija skolotājas Ineses 
Lipstokas vadībā veidotais tel-
piskais „Cirks”. Skolēni uz bie-
zas, baltas dienas segas, sašujot 
to no vairākām segām, izveido-
ja noteikta lieluma laukumu. 
Tad tika plānots laukuma sa-
dalījums kvadrātos. Lielākais 
darbs bija ieskicēt darbojošos 
spēles objektus. Nu sāka darbo-
ties mākslinieki un roku vaja-

dzēja pielikt ikvienam: cits ski-
cēja, cits pārvilka kontūras, cits 
krāsoja. Lai spēli varētu spēlēt, 
zēnu uzdevums bija no koka sa-
gatavot 0,5 m lielus kauliņus.

Kad telpiskā spēle bija gata-
va, bērni to prezentēja. Arī pā-
rējiem bija interese to spēlēt, jo 
katrs bērns varēja staigāt pa rū-
tiņām un nest savu kauliņu. 
Īpaši priecīgi bija jaunāko kla-
šu skolēni. 
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Grundzāles pamatskolas 
latviešu valodas un literatūras
skolotāja, izglītības metodiķe 
un projektu koordinatore

Kad galva nav piebāzta ar ik-
dienas domām par mājasdarbiem 
un ir mēnesis pirms jaunā mācī-
bu gada sākuma, tad kā kulaks uz 
acs ir programmas „Erasmus+” 
KA1 sniegtā iespēja Grundzāles 
pamatskolas skolotāju tālākizglī-
tības projektā apmeklēt kursus 
„Programme for International 
Student Assessment (PISA) re-
zultātu analīze” Somijā, Joensū 
pilsētā.

Piecās dienās 46 kursu dalīb-
nieki no septiņām Eiropas val-
stīm iepazina Somijas izglītības 
sistēmu no pirmskolas līdz augst-
skolai un tās ietekmi uz PISA pē-
tījuma rezultātiem. Ir jāatzīst, ka 
pasniedzēju prezentācijās parā-
dās skaitļi un fakti, kurus varētu 
iegūt arī internetā, bet svarīgākais 
jeb tas, kas maina mūsu domāša-
nu, atklājas sarunās, jautājumos 
par ikdienu skolā. Un tas ir no-
tverams tikai dažos mirkļos.

Pēcpusdienās, pārrunājot die-
nu ar citiem skolotājiem, kā gal-
venos secinājumus skolotāji mi-
nēja ne jau faktus vai skaitļus, vai 
izglītībā ieguldītos līdzekļus, kas, 
jāatzīst, ir ievērojami (piemēram, 
pašlaik Joensū (75 000 iedzīvotā-
ju) ceļ jaunu skolu par 22,3 mil-
joniem eiro un inventāra iegādei 
ir paredzēti 10 % no būvniecības 
izmaksām), bet tādus jēdzienus 
kā uzticēšanās (trust), atbalsts 
(support), autonomija, fleksibili-
tāte un brīva telpa (space).

Uzticēšanās un ticība visos 
virzienos: ministrija uzticas 
izglītības pārvaldei, tā – direk-
toram, kas, savukārt, – skolotā-
jiem, un viņi – skolēniem. Viņi 
nepārbauda, nekontrolē, nepie-
prasa atskaites, viņi tic, ka ik-
viens dara, cik labi vien var. Nav 
obligātas stundu hospitācijas, 
tās vietā ir tikai 45 minūšu ilga 
direktora un skolotāja saruna; 

9. klasi beidzot, nav eksāmenu. 
Varbūt tāpēc skolu direktori So-
mijā kādā pētījumā tika atzīti 
par vislaimīgāko profesiju, jo 
viņu laiku neaizņem nemitīgu 
atskaišu rakstīšana.

Atbalsta sistēma: katram 
skolēnam kopīgās sarunās ar 
skolēnu, vecākiem, klases au-
dzinātāju (augstskolā ir vislie-
lākais konkurss šajā papildu 
specialitātē), ja vajag, speciālās 
izglītības skolotāju, sociālo pe-

dagogu, psihologu tiek izstrā-
dāts labklājības plāns (students’ 
welfare plan). Un, ja kādā mir-
klī kas sāk iet greizi, momentā 
tiek pieslēgti visi nepieciešamie 
speciālisti, lai pēc iespējas ātrāk 
bērns tiktu uz sliedēm atpa-
kaļ; jo valda uzskats, ka somi ir 
maza nācija (tikai 5,5 miljoni), 
ikviens ir svarīgs un nedrīkst 
zaudēt nevienu, jo tas vēlāk sa-
biedrībai izmaksā pārāk dārgi. 
Ne velti skolas beigšanas rādī-
tājs ir 99,7 %.

Brīva telpa vai vieta, lai dzī-
votu, lai nelīstu otra zonā. Kla-
ses ir gaišas, plašas, gaiteņos ir 
krēsli vai pufi, vai matrači. Stun-
dās ir maksimāli efektīvs darbs, 
lai mājasdarbi neaizņemtu vai-
rāk par vienu stundu. Un tas ir 
mīts, ka somu skolēniem nav 

mājasdarbu: viņi mācās mājās. 
Pēc stundām ir skolēnu brīvais 
laiks – viņu telpa, ko piepildīt 
ar mācīšanos no dzīves. (PISA 
pētījumā somu skolēni uzrāda 
gandrīz tikpat labus rezultātus 
kā Āzijas skolēni, kuri mācās 
16 stundu dienā.) Viņi dzīvo 
ārpus skolas un izmanto skolā 
iegūtās zināšanas, nevis turpina 
gatavoties skolai.

Resursu izmantojamība. Pēc 
stundām skola nepaliek klusa. 
Tajā ieguldītos resursus izmanto 
pieaugušo izglītībā: mājturības 
kabinetā norit kulinārijas vai 
šūšanas kursi, zēnu mājturības 
kabinetā pieaugušie izgatavo 
priekšmetus no koka vai metā-
la, skolas mākslas studijā glez-
no vai veido, mūzikas kabineta 
instrumentus (visi iespējamie) 
izmanto skolēnu vai pieaugušo 
mūzikas grupas saviem mēģi-
nājumiem, arī sporta un trena-
žieru zāli. Skolu gaiteņu sienas 
var izmantot gleznu izstādēm. 
Jauniešu centri darbojas skolā 
(starpbrīžos nevis skolotāji de-
žurē, bet strādā jauniešu dar-
binieki). Un kāpēc gan pilsētas 
vai pagasta bibliotēka nevarētu 
atrasties skolā?

Vēl dažas domas kontekstā ar 
Latvijas izglītības sistēmas prob-
lēmām.

1. Beidzot profesionālās izglī-
tības iestādi, visiem nav jāliek 
tas pats eksāmens, kas vidussko-
las beidzējiem. To dara tikai tie, 
kas ir nolēmuši studēt. Arī citu 
valstu skolotāji atzīst to par ne-
pareizu pieeju.

2. Somijā ļoti nopietni domā 
par karjeras izglītību – 9. klasē ir 
viena stunda nedēļā, kas veltīta 
nākamās profesijas vai mācību 
iestādes izvēlei. Skolā uz katriem 
250 bērniem ir viens karjeras 
konsultants. 9. klasē veselu ne-
dēļu ir darba dzīves iepazīšana 

(„Ēnu nedēļa”), jo katra nepa-
reiza izvēle ir nākotnes bezdarb-
nieks, kas valstij izmaksā krietni 
vairāk nekā viens karjeras kon-
sultants.

3. Speciālo programmu skolē-
ni tiek iekļauti vispārizglītojoša-
jās skolās, un atkarībā no katra 
speciālajām vajadzībām skolēni 
atsevišķās stundās var būt ar vi-
siem kopā, citās – atsevišķi.

4. Veicot remontu, uzreiz ie-
gulda IT jomā: elektrības kon-
takti pie katra galda vismaz 
divi, gaiteņos – kustības sensori, 
interneta ātrums un apjoms – 
tāds, lai visi 25 klases skolēni 
bez problēmām varētu meklēt 
info internetā. Pirms pārbūvē, 
jautā viedokli priekšmetu skolo-
tājiem; pirms pērk jaunus krēs-
lus, vaicā skolēniem, uz kuriem 
krēsliem sēdēt ir visērtāk.

5. Galvenais jaunajā izglītības 
standartā ir nevis tas, ko māca, 
bet gan tas, kā mēs mācām. 
Skolai ir jāiemāca mācīties. Nav 
sarežģīts mācību saturs: to, ko 
somu skolēni apgūst matemātikā 
9. klasē, Latvijā māca 6. klasē.

6. Bezmaksas augstākā izglī-
tība, un tu nevari to iegūt citādi, 
kā tikai iekļūstot labāko reflek-
tantu vidū, nevis samaksājot 
mācību maksu pats. Un studen-
ti mēģina stāties savā izvēlētajā 
programmā pat sešus gadus pēc 
kārtas (piemēram, sākumskolas 
vai medicīnas, jo tajās ir vieni no 
lielākajiem konkursiem).

Varbūt skolotājam parasta-
jam nav lielu iespēju mainīt sis-
tēmu kopumā, bet šādi kursi ļauj 
paraudzīties no malas uz savu 
dīķi un iemest tajā akmeni, kas 
rada viļņošanos. 

18 domāsim kopā

Galvenais ir 
uzticēšanās un atbalsts

   DaCE KaLniņaiK

Pēc stundām skola 
nepaliek klusa. 

Tajā ieguldītos resursus 
izmanto pieaugušo 
izglītībā: mājturības 
kabinetā norit 
kulinārijas vai šūšanas 
kursi, zēnu mājturības 
kabinetā pieaugušie 
izgatavo priekšmetus 
no koka vai metāla, 
skolas mākslas studijā 
glezno vai veido, 
mūzikas kabineta 
instrumentus (visi 
iespējamie) izmanto 
skolēnu vai pieaugušo 
mūzikas grupas saviem 
mēģinājumiem, arī 
sporta un trenažieru zāli.



Tas ir mīts, ka 
somu skolēniem 

nav mājasdarbu: viņi 
mācās mājās. Pēc 
stundām ir skolēnu 
brīvais laiks – viņu 
telpa, ko piepildīt ar 
mācīšanos no dzīves. 
Viņi dzīvo ārpus skolas 
un izmanto skolā 
iegūtās zināšanas, 
nevis turpina 
gatavoties skolai.

 Nav obligātas 
stundu 

hospitācijas, tās vietā 
ir tikai 45 minūšu ilga 
direktora un skolotāja 
saruna; 9. klasi beidzot, 
nav eksāmenu. 
Varbūt tāpēc skolu 
direktori Somijā kādā 
pētījumā tika atzīti par 
vislaimīgāko profesiju, 
jo viņu laiku neaizņem 
nemitīgu atskaišu 
rakstīšana.



FOTO: no personiskā arhīva

„Varbūt skolotājam parastajam 
nav lielu iespēju mainīt sistēmu 
kopumā, bet šādi kursi ļauj pa-
raudzīties no malas uz savu dīķi 
un iemest tajā akmeni, kas rada 
viļņošanos,” rosina Grundzāles 
pamatskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotāja, izglītī-
bas metodiķe un projektu koor-
dinatore Dace Kalniņa.

Uzticēšanās 
un ticība visos 

virzienos: ministrija 
uzticas izglītības 
pārvaldei, tā – 
direktoram, kas, 
savukārt, – skolotājiem, 
un viņi – skolēniem. 
Viņi nepārbauda, 
nekontrolē, nepieprasa 
atskaites, viņi tic, ka 
ikviens dara, cik labi 
vien var.



Galvenais 
jaunajā izglītības 

standartā ir nevis tas, 
ko māca, bet gan 
tas, kā mēs mācām. 
Skolai ir jāiemāca 
mācīties. Nav sarežģīts 
mācību saturs: to, ko 
somu skolēni apgūst 
matemātikā 9. klasē, 
Latvijā māca 6. klasē.



Katra nepareiza 
izvēle ir nākotnes 

bezdarbnieks, kas 
valstij izmaksā krietni 
vairāk nekā viens 
karjeras konsultants.
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Dundadznieka Ernesta Dinsberga 
devums valodniecībā

Valodniece

Šogad, 24. janvārī, apritēja 
200 gadu, kopš ir dzimis Er-
nests Dinsbergs (24.01.1816. 
Dundagas pagastā – 30.04.1902. 
Rīgā). Izglītību viņš ir ieguvis 
galvenokārt pašmācības ceļā, 
lasīt iemācījies sešu gadu vecu-
mā. Jau agrā jaunībā E. Dins-
bergs ir tiecies apgūt plašas zi-
nāšanas, piemēram, iemācījies 
arī vācu valodu un iepazinis 
vācu klasisko literatūru. Viņš 
ir bijis daudzpusīga personība, 
kuras vārds laikrakstu slejās ir 
lasāms jau kopš 19. gadsimta 
30. gadiem. Skolotājs, rakst-
nieks, tulkotājs un zinātņu po-
pularizētājs – tā ir rakstīts lat-
viešu rakstnieku biogrāfiskajā 
vārdnīcā. 19. gadsimta vidū 
E. Dinsbergs ir bijis ražīgākais 
un populārākais literāts.

Mazāk ir pieminēts E. Dins-
berga devums valodniecībā. 
Taču 19. gadsimta otrajā pusē, it 
īpaši 70. gados, viņa redzeslokā 
ir bijuši arī valodas jautājumi – 
viņš ir iesaistījies tolaik aktuā-
lo rakstības un valodas jautā-
jumu risināšanā. Piemēram, 
1873. gada janvārī Kubeles skolā 
(kurā E. Dinsbergs strādāja par 
skolotāju) notikušajā novada 
skolotāju kārtējā sapulcē viņš ir 
nolasījis ziņojumu „Kāds vārds 
par mūsu valodu”. Tajā viņš ir 
izteicies par pakāpenisku latīņu 
burtu ieviešanu iespieddarbos, 

par atsevišķu vārdu, vārdformu 
rakstību un lūdzis sapulces da-
lībniekus šos viņa priekšlikumus 
pārdomāt (referāts ir arī pub-
licēts: „Latviešu Avīzes”, 1873, 
Nr. 28). Savukārt 1876. gadā 
E. Dinsbergs, būdams latviešu 
ortogrāfijas komisijas loceklis, 
septiņos laikraksta „Baltijas 
Zemkopis” numuros turpināju-
mos publicējis plašu rakstu „Par 
latvisku pareizrakstību jeb or-
togrāfiju”. Arī tajā E. Dinsbergs 
ir paudis savas domas par kon-
krētiem valodas un rakstības 
jautājumiem. Raksts liecina, ka 
tā autors ir iedziļinājies latvie-
šu valodā, centies savas atziņas 
pamatot, lai tās būtu „pēc mūsu 
valodas dabas”. Tomēr ir jāse-
cina, ka vairāki viņa ieteikumi 
bija strīdīgi un valodā netika 
īstenoti. Savas domas un rūpes 
par valodu E. Dinsbergs ir iztei-
cis arī vārsmotā valodā dzejolī 
„Mūsu valoda”.

Bet jau pirms iesaistīšanās 
valodas un rakstības jautājumu 
risināšanā – kopš 60. gadiem – 
E. Dinsbergs ir pievērsis uzma-
nību Dundagas izloksnei. Tās 
apjūsmošanai ir veltīts dzejolis 
„Mātes valoda”: „Skani, skani 
allažin, / Mīļa mātes valodiņ! / 
Kāpi ār’ no veceem kakteem, / 
Vec’ aizmirsta dzeesmiņa! / At-
skani eekš tautas=raksteem, / 
Zeedi katrā sirsniņā!”

E. Dinsberga vārds daudzās 
jomās ir minams starp pirma-
jiem, un viņš ir arī viens no pir-
majiem latviešu autoriem, kas 

vairākus darbus tika rakstījis 
savā dzimtajā izloksnē. Tiek at-
zīts, ka vairāki E. Dinsberga ori-
ģināldarbi ir mākslinieciski ne-
izstrādāti, bet izloksnē sarakstī-
tie darbi ir vērtēti atzinīgāk. Pēc 
filologu Jāņa Alberta Jansona 
un Konstantīna Karuļa domām, 
„reālistiski un arī māksliniecis-
kā ziņā respektējami ir sadzī-
ves ainu tēlojumi, kas rakstīti 
Dundagas izloksnē. Līdz šim 
literatūrvēsturnieki tos vēl nav 
novērtējuši, kaut arī liekas, ka 
izloksnē rakstītie panti ir dzīvā-
ki, spraigāki un mākslinieciski 
vērtīgāki nekā literārajā valodā 
sacerētie”.

Lasītāju dundadznieku iz-
loksnē ieved jau dzejoļu virs-
raksti, piemēram, „Tād’ ju viņņ’ 
i”, „Bēn’ glabb’tes”, „Cill’kam tik 
veenreiz pousers zeed”, „Pou-
sers”, „Rudiš”, „Sainik dzeesam 
us rudiņ”. Ir piebilstams, ka garo 
dzejojumu „Pousers” E. Dins-
bergs ir rakstījis pēc vācu tautības 
valodnieka Adalberta Becenber-
gera aicinājuma. A. Becenber-
gers to ir atzinīgi novērtējis un 
kā Dundagas izloksnes paraugu 
iekļāvis savā darbā „Lettische 
Dialekt-Studien” (1885). No šā 
avota dzejojumu ir pārņēmis 
Jānis Endzelīns, ievietodams 
to 1922. gadā publicētajā darbā 
„Lettisches Lesebuch”. Savukārt 
20. gadsimta otrajā pusē izdota-
jos (galvenokārt studentiem do-
mātajos) latviešu izlokšņu tek-
stu krājumos, ko ir sakārtojušas 

valodnieces Marta Rudzīte un 
Benita Laumane, ir ietverts arī 
dzejolis „Rudiš”. Papildus dze-
joļiem E. Dinsbergs pa dundzi-
niski, dundzenieku dialektā jeb 
dundzinieku vīzē ir sarakstījis 
arī stāstu „Jāhpaks” un „Ģeerts 
isspreežes par skohl”. Izloksnē 
viņš ir pierakstījis arī vairākas 
novadā dzirdētas pasakas un 
teikas, kas tika ietvertas Anša 
Lerha-Puškaiša līdz 19. gadsim-
ta beigām sagatavotajā „Latviešu 
tautas teiku un pasaku” 7. daļas 
2. sējuma manuskriptā. Ir jāpie-
zīmē, ka minēto darbu pārpubli-
cējumos rakstībā nereti ir vēro-

jamas atšķirības, tā ir precizēta 
(piemēram, J. Endzelīna darbā 
pēc novadnieka filologa Friča 
Adamoviča norādījumiem).

Iepazīstoties ar izloksnē rak-
stītajiem dzejoļiem, pasakām, 
teikām, ir jāatzīst, ka E. Dins-
bergs ir atklājis Dundagas iz-
loksnes iezīmes dažādos valodas 
līmeņos. Fonētiskajā skatījumā 
ir vērojamas izloksnē sastopa-
mās skaņu maiņas, piemēram, 
divskaņa au vietā lietots divska-
nis ou (cour, doudz, souc), garā 
patskaņa ē vietā divskanis ei 
(kapeic, seide ‘sēdēja’), īso pat-
skaņu a un e vietā (ja tajā pašā 
zilbē seko līdzskanis r) – garie 
patskaņi (dārbs, pasārge, vērg), 
savienojumu ir, ur vietā – eer, 
uor (beerzem ‘birzēm’, bohrt 
‘burt’, peegohrst ‘piegurst’). 
E. Dinsbergs ir atspoguļojis 
izloksnē raksturīgo gala zilbju 
patskaņu zudumu, garo pat-
skaņu saīsinājumu šajā pozīcijā 
(jagaid, pussem, leelak, darr’t). 
Par dažādu citu skaņu zudumu 
izloksnē liecina, piemēram, arī 
vārdi cillaks, gāl ’, tehs, bens, sai-
niks, viš, akkal, a ‘ar’. Izloksnē 
sastopamais skaņu pārstatījums 
(metatēze) ir vērojams vārdos 
peedrab’ ‘piedarba’, Jahpaks ‘Jē-
kaps’. Dažādas parādības atklāj 
vārdi apš ‘apakšā’, pe ‘pie’, le 
‘lai’.

E. Dinsbergs ir fiksējis arī 
vairākas morfoloģiskas parādī-
bas, piemēram, vietniekvārdu 
daudzskaitļa datīva arhaiskās 
formas šeems, teems, tādems, 
pašems, viņņems, vissems, retāk 
ir minēti lietvārdi un īpašības 
vārdi ar šo galotni, piemēram, 
bēnems, neekems, trakkems. 
Pēc E. Dinsberga pierakstiem, 
19. gadsimtā izloksnē acīm-
redzot vēl ir bijusi sastopama 
vietniekvārda mēs daudzskait-
ļa datīva un instrumentāļa for-
ma muns ‘mums’. E. Dinsbergs 
ir atspoguļojis izloksnei rak-
sturīgo priedēkļverbu atgrie-
zenisko formu darināšanu, ie-
spraužot ref leksīvo elementu s 
starp priedēkli un verba sakni 
un pievienojot arī vārda bei-
gās, piemēram, apsskattes, nos-
beigšes, pasraugees, jasbrihnes. 
Tekstos ir rodamas arī verbu 
formas ar priedēkli ās-, piemē-
ram, ahsbehg, ahseet, āsmeeg, 
āssuhte.

Vairāki fragmenti atklāj 
izloksnē vērojamo sieviešu 
dzimtes sarukumu, piemēram, 
vīriešu dzimtes vietniekvārda 
lietojumu blakus sieviešu dzim-
tes lietvārdam (tas paš’ meit’, 
a teem uttem), vīriešu dzimtes 
īpašības vārda lietojumu līdzās 
teikuma priekšmetam sieviešu 
dzimtē (sird’ nav meerigs).

E. Dinsberga pa dundziniski 
rakstītajos darbos ir sastopa-

ma virkne novadā lietotu ap-
vidvārdu, piemēram, ābelcen’ 
‘ābele’, aj’s ‘aitas’, kobe ‘puto’, 
pakohd’ ‘aizdaru’, plaisk’ ‘pļāpa’, 
ceem’ņem ‘kaimiņiem’, dzihv’t 
‘strādāt’.

Ir jāuzsver, ka daudzas no 
E. Dinsberga darbos fiksētajām 
izloksnes parādībām plašāk ir 
sastopamas Kurzemes lībiska-
jās izloksnēs. Bet E. Dinsbergs 
bija pirmais, kas tās Dundagas 
izloksnē ir fiksējis jau 19. gad-
simta 60. gados. Tas ir nozīmīgs 
materiāls izloksnes dinamikas 
izpētei mūsdienās, kad izlok-
snes izzināšanas darbu ir tur-
pinājuši jaunāku paaudžu dun-
dadznieki.

Šogad aprit 70 gadu, kopš ir 
izdots Kārļa Mīlenbaha, J. En-
dzelīna un Edītes Hauzenbergas-
Šturmas apjomīgās, visaptvero-
šās „Latviešu valodas vārdnīcas” 
pēdējais sējums. Nav drošu liecī-
bu, ka tajā ir ietverta E. Dinsber-
ga izloksnē sarakstītajos darbos 
iekļautā leksika, bet viņa vārds ir 
sastopams vārdnīcas 4. sējuma 
beigās apkopotajā izmantotās li-
teratūras sarakstā, kurā ir minēti 
viņa tulkojumi, piemēram, Gē-
tes pasaka „Lapsa kūmiņš”, Ho-
mēra „Odiseja”. Dundagas iz-
loksnes leksiku 20. gadsimta 
20., 30. gados notikušajās Rīgas 
latviešu biedrības valodniecības 
nodaļas sēdēs, kurās tika apzinā-
ta izlokšņu leksika, ir sniedzis 
F. Adamovičs. Viņš 20. gadu sā-
kumā „Filologu biedrības rak-
stos” ir publicējis arī plašāku 
Dundagas izloksnes aprakstu. 
E. Dinsberga un F. Adamoviča 
aizsākto Dundagas izloksnes ap-
zināšanas darbu 20. gadsimta 
otrajā pusē ir turpinājušas dun-
dadznieces Sofija Dravniece un 
Vilma Vēberga. Viņu izveidotajā 
Dundagas izloksnes leksikas 
kartotēkā, kas glabājas Latvijas 
Universitātes Latviešu valodas 
institūtā, ir ap 63 000 kartotēkas 
vienību, un tas ir viens no bagā-
tākajiem kādas Kurzemes izlok-
snes vārdu krājumiem. 

   BRigiTa BuŠManEiK

Viņš ir bijis 
daudzpusīga 

personība, kuras 
vārds laikrakstu slejās 
ir lasāms jau kopš 19. 
gadsimta 30. gadiem. 
Skolotājs, rakstnieks, 
tulkotājs un zinātņu 
popularizētājs – tā 
ir rakstīts latviešu 
rakstnieku biogrāfiskajā 
vārdnīcā.



E. Dinsberga un 
F. Adamoviča 

aizsākto Dundagas 
izloksnes apzināšanas 
darbu 20. gadsimta 
otrajā pusē ir 
turpinājušas 
dundadznieces Sofija 
Dravniece un Vilma 
Vēberga.



FOTO: no www.biblioteka.lu.lv 

Ernests Dinsbergs (24.01.1816. Dundagas pagastā – 30.04.1902. 
Rīgā).
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Lasītājiem jau vēstījām („Iz-
glītība un Kultūra”, Nr. 13) 
par Latviešu valodas aģentū-
ras (LVA) organizētajiem dia-
sporas nedēļas nogales skolu 
skolotāju kursiem, kas šogad 
norisinājās 26.–28. jūlijā Rāznas 
ezera krastā, Rēzeknes novada 
„Ezermalā”. Diasporas pedago-
gu tālākizglītībai veltīti kursi 
notiek vairākus gadus pēc kār-
tas, taču šajā reizē to organiza-
tori bija sagatavojuši kādu īpašu 
novitāti. Tā kā latviešu valodu 
ārpus Latvijas apgūst ne tikai 
bērni un jaunieši, bet arī vairā-
ku Eiropas valstu un pat vienas 
ASV universitātes studenti, LVA 
pārstāvji šogad pirmo reizi uz 
kursiem aicināja arī ārvalstu 
augstskolu mācībspēku, kurš 
docē studiju priekšmetu „Lat-
viešu valoda kā svešvaloda”. 
Viņi diasporas nedēļas nogales 
skolu skolotājiem veltīto kursu 
otrajā dienā piedalījās atsevišķā 
programmā, kurā tika iekļautas 
nozares profesionāļu lekcijas. 
Liepājas Universitātes profeso-
re Linda Lauze vadīja lekciju 
„Globālais un lokālais latviešu 
valodas kā svešvalodas apguvē. 
Dzīvās valodas lietojums mācī-
bu procesā”, savukārt LVA Izglī-
tības daļas metodiķe Indra La-
pinska mācībspēku iepazīstināja 
ar aģentūras jaunumiem.

Diasporas nedēļas nogales 
skolu skolotāju kursos organi-
zētajā seminārā ārvalstu augst-
skolu docētājiem piedalījās mā-
cībspēks, kurš latviešu valodu 
kā svešvalodu docē universitātēs 
Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Vācijā 
un ASV.

Valodu mācās 
gan jauni, gan veci
Par to, kā latviešu valodas do-

cētāji strādā ar ārvalstu augst-
skolu studentiem un kādi ir šā 
darba augļi, publiski pieejamas 
informācijas ir ļoti maz. Iespē-
jams, tieši tādēļ šogad, 24. feb-
ruārī, kad Vestfāles Vilhelma 
universitātes (VVU) docente 
Dr. philol. Magdalene Hilmane 
(Magdalene Huelmann) Latvijas 
Universitātes (LU) Humanitā-
ro zinātņu fakultātē uzstājās ar 
priekšlasījumu „Latviešu valo-
das apmācība Minsteres univer-
sitātē – ikdienas prakse”, audito-
rija bija cilvēku pārpilna. Klāt-
esošie ar lielu interesi klausījās 
docentes vēstījumā par viņas 
darbu augstskolas Starpdiscip-
lināro Baltijas studiju institūtā 
(Institut für Interdisziplinäre 
Baltische Studien).

„Diemžēl pašlaik mūsu uni-
versitātē šīs bakalaura studijas ir 
pārtrauktas. Palikuši vairs tikai 
atsevišķi studenti, kuriem vēl ir 

jānokārto eksāmens,” M. Hil-
mane, uzrunāta semināra laikā, 
stāstījumu sāk pesimistiskā no-
skaņā. VVU studenti latviešu 
valodu apgūst bakalaura studi-
ju programmā „Austrumeiro-
pas un Viduseiropas reģionālās 
studijas”. „Mūsu tagadējie in-
teresenti nāk no citiem studiju 
virzieniem; viņi izvēlas latviešu 
valodu kā brīvās izvēles kursu. 
Pie mums to sauc par vispārī-
gajām studijām (allgemeine Stu-
dien). Ik pa laikam pievienojas 
arī kāds vecākās paaudzes pār-
stāvis. Viņiem tiek organizētas 
specifiskas studiju formas, ko 
dēvē par studijām vecumdienās 
(Studium im Alter). Arī šai pub-
likai docētāji var piedāvāt savus 
kursus. Un gadās dalībnieki, ku-
rus vienkārši interesē konkrētā 
valoda. Tas tad ir pilnīgi neatka-
rīgi no jebkuras programmas,” 
stāsta M. Hilmane.

Kāda ir motivācija, lai vācu 
students vispār sāktu mācīties 
tik sarežģītu un retu valodu, 
kāda ir latviešu valoda? „Pašlaik 
tipiskais latviešu valodas nodar-
bību dalībnieks plāno kādu laiku 
pavadīt Latvijā – vai nu saistībā 
ar starptautisko programmu 
„Erasmus”, vai arī lai Rīgas Stra-
diņa universitātē studētu medi-
cīnu. Gatavojoties šim mērķim, 
students apzinīgi apgūst valo-
du,” atklāj M. Hilmane. „Vecāki 
cilvēki un pensionāri – viņi bieži 
vien ļoti interesējas par vēsturi. 
Daži atceras, ka pastāv senas ģi-
menes saites ar Latviju. Un vēl ir 
arī tādi ļaudis, kuru motivācija ir 
pilnīgi personīga. Visbiežāk viņi 
ir iemīlējušies kādā latvietī vai 
latvietē.” Docente gan piebilst, 
ka ne vienmēr studentu motivā-
cija ir tik spēcīga un pārdomāta: 
„Ļaudis vada arī pragmatiski ap-
svērumi. Kādam saistībā ar savu 

studiju programmu vajag vēl 
piecus kredītpunktus, taču viņa 
nedēļas plāns jau ir ļoti pilns. 
Students nevar piedalīties valo-
das X kursā, jo tajā laikā viņam 
ir cits obligātais kurss. Tad viņš 
vienkārši ņem sarakstu un izvē-
las… vienalga, kādu valodu.”

Latviešu valodas nodarbībās 
VVU pārsvarā tiek izmantots 
Bertolda Forsmana (Berthold 
Forssman) mācību līdzeklis „Lab-
dien!: Lettisch für Deutschspra-
chige. Lehrbuch der lettischen 
Sprache”, kas izdots Brēmenē 
2008. un 2010. gadā. Protams, ar 
labu mācību grāmatu vien ir par 
maz, tāpēc ļoti liela loma ir docē-
tāja mācību metožu izvēlei. „Ar 
gadiem esmu iepraktizējusies tā, 
lai pēc iespējas īsā laikā varētu 
iemācīt pēc iespējas vairāk. Tā kā 
pie mums kontaktstundu skaits 
ir ļoti ierobežots, cenšos izņemt 
svarīgākos gramatikas tematus 
un ieplānoju, ka studenti strādās 
vieni paši mājās. Tādēļ viņiem ir 
jāsarūpē attiecīgie uzdevumi,” 
atklāj M. Hilmane.

Somu studenti 
brīvi runā latviski
Vienīgā vieta Somijā, kur aka-

dēmiskā līmenī var apgūt baltu 
valodas un iegūt bakalaura un 
maģistra akadēmisko grādu bal-
tistikā, ir Helsinku Universitātes 
Humanitāro zinātņu fakultātes 
Mūsdienu valodu nodaļa. Bal-
tu valodas – gan lietuviešu, gan 
latviešu –, kas tiek dēvētas par 
retajām valodām, šajā universi-
tātē studiju programmā „Baltu 
valodas un kultūras” tiek docē-
tas jau 25 gadus. Starp citu, tas ir 
arī visvairāk uz ziemeļiem eso-
šais ģeogrāfiskais punkts, kur ir 
iespējams studēt baltistiku.

Diasporas skolotāju kursu 
seminārā ārvalstu augstsko-

lu docētājiem piedalījās LU un 
Helsinku Universitātes asociē-
tā profesore, baltistikas studiju 
vadītāja Helsinku Universitātē 
Laimute Balode. Arī viņa laipni 
piekrita atbildēt uz dažiem jau-
tājumiem.

Protams, vispirms jautāju par 
somu studentu motivāciju mācī-
ties latviešu valodu. „Katru otro 
gadu par budžeta līdzekļiem 
tiek uzņemti pieci somu studenti 
latvistikā, katru otro gadu – li-
tuānistikā. Pagājušajā mācību 
gadā latviešu valodu studēja 11, 
lietuviešu valodu – 17 studentu, 
ļoti bieži studenti izvēlas studēt 
abas baltu valodas. Par interesi 
un studentu trūkumu būtu grēks 
sūdzēties: aizpagājušajā gadā tika 
saņemti pat 64 pieteikumi,” stāsta 
profesore. „Studentu motivācija 
apgūt latviešu valodu ir dažāda. 
Lielākoties studenti vēlas kļūt par 
tulkiem un tulkotājiem. Pirms 
10–15 gadiem vēl bija samērā 
daudzi, kas savu nākotni saistī-
ja ar zinātniskiem pētījumiem 
indoeiropeistikā, valodniecībā, 
bet mūsdienās studenti ir prak-
tiskāki. Daudzi jau studiju laikā 
strādā Somijas un Latvijas kop-
firmās, daži arī diplomātijā. Ir 
arī tādi, kam radinieki vai tuvi 
draugi ir no Baltijas valstīm, 
kā arī mīlestības studenti, kas 
savu otro pusīti ir atraduši 
mūsu valstī.”

Ilgus gadus docēdama stu-
dentiem, kuri tikko sāk apgūt 
latviešu valodu, L. Balode izman-
to īpaši somiem sarakstīto mācī-
bu grāmatu: Valentīna Gurtaja, 
Mirja Itkonens. „Laipni lūdzu! 
Latviaasuomalaisille – Tervetu-
loa” (Helsinki, 1996). Viena no 
minētā mācību līdzekļa autorēm 
ir bijusī latviešu valodas lektore 
Helsinku Universitātē. „Tomēr 
arī labas grāmatas noveco,” pro-

fesore piebilst. „Pašlaik vairāk 
izmantojam Ingas Klēveres-Vel-
hli un Nikoles Nauas mācību 
grāmatu „Latviešu valoda stu-
dentiem” (Rīga, 2012), kas gan 
iesācējiem ir pārāk sarežģīta. 
Protams, plaši izmantojam vi-
sas interneta tīmekļa iespējas – 
gan TV, gan radiopārraides, gan 
filmas, gan dziesmu ierakstus. 
Un tas ir tikai mīts, ka somi ne-
dzied…”

Taujāta par studiju procesa 
organizāciju un sagaidāmajiem 
rezultātiem, L. Balode atklāj: 
„Helsinku Universitātes baka-
laura programmas studenti bal-
tistiku studē trīs gadus, vēl divus 
gadus – maģistrantūrā. Praktis-
kās nodarbības notiek trīs reizes 
nedēļā, turklāt ir arī dažādi kop-
kursi, piemēram, ievads baltisti-
kā, ievads latviešu un lietuviešu 
vēsturē un kultūrā, latviešu un 
lietuviešu salīdzināmā gramati-
ka, latviešu verbu prefiksācija, 
leksikoloģija, baltu onomastika, 
tulkošana un citi. Mūsu studen-
tiem ir obligāti arī vasaras kursi 
Latvijā vai Lietuvā, kā arī maģis-
tra studiju programmā vismaz 
viens semestris ir jāmācās Latvi-
jas vai Lietuvas augstskolās. Ir 
jāatzīst, ka jau pēc trim gadiem 
studenti brīvi runā latviski un 
kļūst par Latvijas draugiem uz 
mūžu. No studiju metodēm, ko 
izmantoju, galvenā ir komuni-
katīvā metode, kas somu audito-
rijā nemaz nav tik vienkārši iz-
mantojama, tomēr nav atmeta-
ma arī gramatiskā metode. Sa-
vukārt pēdējo gadu tendence 
Helsinku Universitātē ir tāda, ka 
arvien vairāk ir patstāvīgu uz-
devumu, vairāk tā dēvējamo 
grāmatu eksāmenu, arvien vai-
rāk laika studenti pavada biblio-
tēkās, bet docētāji kļūst par kon-
sultantiem.” 

diaspora20

Diasporas nedēļas nogales 
skolu pedagogu kursos piedalās arī augstskolu mācībspēks

   LāSMA GAITNIECEiK  

FOTO: no Laimutes Balodes personiskā arhīva

LU un Helsinku Universitātes asociētā profesore, baltistikas studiju vadītāja Helsinku Universitātē Laimute Balode kopā ar saviem somu studentiem 
Helsinku Universitātē.
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Mg. art.

Šajā gadā pīlādžu kuplie zari ir pilni ar oranžām, sar-
kanām un dzeltenām ogām. Tie iedvesmo lielus un mazus 
radīt savus mākslas darbus. Kā attēlot pīlādzi ar daudz-
krāsainajām ogām? Tas nemaz nav grūti.

Mērķis: attīstīt skolēnu radošumu un iztēli.
Uzdevumi: apgūt dažādas gleznošanas tehnikas, iepa-

zīstināt sākumskolas un interešu izglītības skolēnus ar pa-
matkrāsu jaukšanu un netradicionālām darba metodēm.

Krāšņie pīlādžu ķekari

FOTO: Līga Jukša

2. A4 formāta zīmēšanas lapu nokrāso gaiši zilā krāsā, veido-
jot krāsu pāreju no tumšāka uz gaišāku toni.

FOTO: Līga Jukša

3. Sajauc dzeltenu un sarkanu krāsu, iegūstot dažādus oranžās 
krāsas toņus. Izgrieztajā ovālā rūpīgi ar otiņu iekrāso katru 
burbuļplēves punktiņu.

FOTO: Līga Jukša

Darbu secība. 1. No burbuļplēves izgriež pīlādža ķekara lielu-
mam atbilstīgu ovālu formu.

   Līga JuKŠaiK

FOTO: Līga Jukša

Darbam nepieciešamie materiāli: guaša krāsas, plakanas un 
apaļas otas, palete, ūdens trauks, burbuļplēve (iepakojumu 
plēve ar burbulīšiem), A4 formāta zīmēšanas lapa.

FOTO: Līga Jukša

4. Nokrāsoto burbuļplēves gabaliņu rūpīgi uzliek uz zilā pamat-
toņa un piespiež. Burbuļplēves punktiņus vēlreiz krāso oranžus, 
piespiež uz zilā fona, lai kopā izveidotos trīs pīlādžu ķekari.

FOTO: Līga Jukša

5. Oranžajiem nospiedumiem piezīmē kātiņus brūnā krāsā, 
lai tie izskatītos pēc pīlādžiem. Ogām ievelk brūnus, pīlādžiem 
raksturīgus krustiņus ķekara lejasdaļā un ieliek gaismas 
laukumu ogu kreisajā pusē.

FOTO: Līga Jukša

6. Piezīmē pīlādžu lapas, jaucot zaļo toni no dzeltenās un zilās 
krāsas.

FOTO: Līga Jukša

7. Darbs ir gatavs!

„Pasaciņas” dejotāji Beļģijā

Rīgas 25. vidusskolas 
TDK „Pasaciņa” vadītāja

Rīgas 25. vidusskolas tautas 
deju kolektīva (TDK) „Pasaci-
ņa” dejotāji 20.–24. jūlijā pieda-
lījās festivālā „Eiropiāde 2016”, 
kas šogad norisinājās Beļģijas 
pilsētā Namūrā. „Eiropiāde” ir 
lielākais Eiropas tautas kultūras 
festivāls, kas katru gadu notiek 
citā Eiropas valstī. Šogad Latviju 
tajā pārstāvēja 10 kolektīvu, t. sk. 
TDK „Pasaciņa”.

„Pasaciņas” dejotāji piedalījās 
„Eiropiādes” atklāšanas koncertā, 
ielu koncertā un svētku gājienā 
cauri pilsētai – to nespēja sabo-
jāt pat lietus. Viņi kopā ar bērnu 
kolektīviem no citām Eiropas val-
stīm mācījās beļģu deju, ko kopā 
dejoja noslēguma koncertā. „Pa-
saciņas” dejotāji atsaucīgo „Ei-

ropiādes” publiku iepriecināja ar 
dejām „Brālīt’s māsas dancināja”, 
„Audējiņas”, „Rudā lapsa”, „Rīgas 
ragana”, „Andžiņš”, „Latiņ, lec!”, 
„Ļipa kust”.

No koncertiem un mēģināju-
miem brīvajā laikā dejotāji apska-
tīja Namūru, puiši sarīkoja futbola 
maču ar igauņu un somu kaimi-
ņiem, bērni piedalījās sadziedāša-
nās pasākumā un citās aktivitātēs. 
Mājupceļā Vācijā notika ekskursi-
ja pa safari tipa zoodārzu, kur visi 
dzīvnieki ir redzami brīvā dabā, 
nevis šauros būros.

Dejotāju raito soli vadīja sko-
lotāja Sigita Bukovska, viņai palī-
dzēja skolotāja Zanda Ābele. Pal-
dies arī vecākiem, kas brauca līdzi 
un atbalstīja dejotājus!

Bērni bija lepni pārstāvēt Lat-
viju Eiropas mēroga pasākumā, 
un mājās deju kolektīvs atgriezās 
ar domām par piedalīšanos nāka-
mā gada „Eiropiādē” Somijā.  

   sigiTa BuKOvsKaiK

FOTO: no personiskā arhīva  

No koncertiem un mēģinājumiem brīvajā laikā Rīgas 25. vidusskolas TDK „Pasaciņa” dejotāji un viņu skolotāji 
apskatīja Namūru.
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Deju skolotāja
Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Pēc kalendāra spriežot, rak-
stam vajadzēja tapt jau tūlīt pēc 
Jāņiem, bet… vasara, atvaļinā-
jumu laiks (arī avīzēm), un ir 
lietas, kas nenoveco. Tādi ir arī 
mani iespaidi par trīs patiesi di-
žām un iespaidīgām jubilejām 
un to svinēšanu latviešu deju 
pasaulē – tautas deju ansamb-
lis (TDA) „Dancis” (koncerts 
Latvijas Nacionālajā operā un 
baletā 18. aprīlī), TDA „Teik-
sma” (koncerti Ķīpsalas hallē 
17. un 18. jūnijā) un TDA „Rota-
ļa” (koncerts Dailes teātrī 19. jū-
nijā).

Taisnību sakot, bija arī vēl ce-
turtais jubilārs – TDA „Liesma” 
(koncerts Ķīpsalas hallē 30. ap-
rīlī), bet, tā kā man nebija lemts 
gods to apmeklēt, tad, kā teikt – 
nav komentāru. Tātad šoreiz – 
par trīs labiem, izciliem notiku-
miem un to, kāpēc par to būtu 
jāraksta „Izglītībā un Kultūrā”.

Vispirms jau tāpēc, ka izglītī-
ba un kultūra iet roku rokā, vie-
na otru papildinot un veicinot, 
arī tāpēc, ka visi šo ansambļu 
dejotāji savulaik ir mācījušies 
mūsu skolās un pašlaik liela daļa 
no viņiem ir studenti. Un viņi 
ar savu augstvērtīgo veikumu 
vislabāk, bez liekām diskusijām 
pierāda dejas (patiesībā jebkuras 
ārpusskolas nodarbošanās) lab-
vēlīgo ietekmi uz mācību pro-
cesu, māku sadalīt savu laiku, 
kolektīvās domāšanas un komu-
nicēšanas prasmes apgūšanas 
un – galu galā – uz jaunā Latvi-
jas pilsoņa, savas zemes patriota 
veidošanu.

Par „Danci” rakstīt man ir gan 
viegli, gan grūti. Pati tajā nodan-
coju no 1958. līdz 1969. gadam, 
izbaudot visu triju dižvadoņu – 
Harija Sūnas, Ulda Žagatas un 
mazliet arī Alfrēda Spuras – 
vadības stilu un radošo poten-
ciālu. Tur iepazinu savu pirmo 
lielo mīlestību, ieguvu daudzus 
mūža draugus, sāku sevi veidot 
un apzināties kā deju pedagoģe. 
Bet neba jau es viena! Patiesībā 
„Dancis” bija un, šķiet, joprojām 
ir tāda liela deju skolotāju radī-
šanas un veidošanas laboratori-
ja, kas daudziem jauniem cen-
soņiem ir pavērusi ceļu uz dejas 
mācīšanas un radīšanas pasauli. 
Atliek minēt TDA „Vektora” 
Uldi Šteinu, „Liesmas” Imantu 
Magoni, „Gatves” Gunāru Ru-
beni, „Lāčplēša” Vairi Ceimeru, 
„Dzintariņa” Olgu Freibergu, 
„Zelta sietiņa” B. Šteinu, „Dan-
ča” Rolandu Juraševski, „Kalves” 
Guntu Skuju, „Pērkona” Andri 
Bergmani. Vēl jau arī ar deju pa-
sauli saistītos – Jadvigu Darbi-
nieci, Ojāru Lamasu, Juri Laini, 

Jēkabu Nurku, Mairitu Ramzu, 
Guntu Rudeni, Sanitu Misiku, 
Aigaru Bojāru. Droši var teikt: ja 
esi dančenieks – tas ir uz mūžu! 
„Dancis” savu vērtējuma latiņu 
nekad un nekur nav nolaidis ze-
māk par pirmajām vietām. Ja nu 
tomēr, tad vēl pirms dažiem ga-
diem man personīgi sāka likties, 
ka dejotāju sniegumā tehnika 
sāka prevalēt pār dvēseliskumu 
un dejiskumu: nav, pie kā pie-
sieties, bet nav arī, pie kā dvēseli 
piesiet! Taču jubilejas koncerts 
„No saknēm līdz galotnēm augt” 
pierādīja pretējo – viss ir precīzi 
izsvērts un pārdomāts. Un tik 
dvēseliski dejisku „Danci” bija 
prieks atkal redzēt! Kā jau jubi-
lejās mēdz būt – visatdevīgākie 
un iespaidīgākie bija bijušie pa-
matsastāva dejotāji, tā sauktās 
vidējās paaudzes pārstāvji. Nu 
kādi tur bijušie?! Lec uz nebēdu, 
smaida kā saulītes, un sirds at-
veras ikvienam gan uz skatuves, 
gan zālē. Īpaši ir jāuzteic koncer-
ta un ansambļa mākslinieciskā 
vadītāja R. Juraševska prasme, 
māka un vēlme attiecīgās devās 
koncertā sabalansēt laika lokus, 
tā attaisnojot koncerta nosau-
kumu. Pirmajā daļā bija jaunā-
ko laiku dejas, arīdzan dažādu 
autoru īpaši „Dancim” radītās 
horeogrāfijas, kuru vērti parā-
dīs laiks, bet otrā daļa pilnībā 
bija veltīta treju dižo daiļradei. 
Ar patiesu atdevi tika izdejo-
tas leģendārās „Pie Daugavas”, 
„Audēju deja”, „Es mācēju danci 
vest”, „Ai, tēvu zeme”, „Pie Die-
viņa gari galdi”, „Ačikops” un 
vēl citas. Te nu gan dejotāju, gan 
publikas attieksmē pierādījās, ka 
īstas vērtības nenoveco.

Pašā vasaras viducī siltā pie-
vakarē uz Ķīpsalu plūstošās 
deju mīļotāju masas izstāžu 
halle vispirms sagaida ar savam 
nosaukumam īsteni atbilstīgu 
pasākumu. Foajē stendos gau-
mīgi ir izkārtoti dažādu gadu 
TDA „Teiksma” nodarbību tre-
niņtērpi un citi atribūti. Te arī 
uzzinām, ka no gandrīz 100 pa-
matsastāva un vidējās paaudzes 
dejotājiem vidējā izglītība ir 18, 
bakalaura grāds – 26, augstākā 
profesionālā izglītība – 5, bet 
maģistra grāds – 26. Īsteni raibs 
ir arī profesiju loks, kurā ir no-
darbināti teiksmieši: 8 tirdznie-
cības un mārketinga darbinieki, 
7 finansisti, pa 6 no IT, kultūras 
un veselības aprūpes sfērām, 
tikpat – vēl skolas solā sēdošie, 
4 – juristi un kvalitātes speciā-
listi, kā arī ar mākslu un dizainu 
saistītie, pa kādam grāmatve-
dim, bārmenim, transporta dar-
biniekam. Deju pedagogi – 3, 
bet pedagogi – tikai 2! Laikam 
jau skolotāja darbs paņem tik 
daudz enerģijas un laika, ka de-
jai vairs neatliek. Vēl no dažā-
diem grafikiem uzzinām, no kā-

diem novadiem un kolektīviem 
nāk „Teiksmas” dejotāji, kādi ir 
viņu horoskopi, kāds ir viņu ve-
cums un vēl daudz interesantu 
datu. Tos ir savākusi un apko-
pojusi Līga Līdumniece, dejotāja 
ar 14 gadu stāžu, vairākkārtēja 
ansambļa prezidente, kura uz-
skata, ka katram dejotājam ir 
jāzina sava kolektīva vēsture, 
un šo darbiņu ir veikusi lielajai 
jubilejai par godu. Šis, protams, 
nebija vienīgais brīnišķīgi oriģi-
nālais pārsteigums divu dienu 
deju jubilejā. Uzskatot Jāni Ērgli 
par horeogrāfu, kurš apveltīts 
ar dievišķa jaunradītāja talan-
tu, nemaz neņemos dalīt laurus 
starp viņu un koncerta režisoru 
Reini Suhanovu par oriģinālo 
ideju pirmo koncertu veidot kā 
ģenerālmēģinājumu īstajam – 
otrās dienas koncertam. Un ne-
esmu arī tik naiva, lai domātu un 
ticētu, ka gatavošanās nu patiesi 
notiek te un tagad. Ar neviltotu 
prieku un milzīgu atdevi īpaši 
jubilejas reizei sagādātos treniņ-
tērpos (kas gan savas pelēcīgās 
nokrāsas, materiāla un īpaši 
puišiem ne sevišķi piemērotā 
piegriezuma dēļ manī sajūsmu 
neradīja) dejotāji azartiski uzbū-
ra to mēģinājumu treniņstundas 
atmosfēru, kas man ir pazīstama 
un īpaši tuva no „Dancī” node-
jotā U. Žagatas laika. Tu ne tikai 
iekustini katru muskulīti, izstai-
pi katru ķermeņa šķiedriņu, bet 
tu vienlīdz arī dejo! Katrs vin-
grinājums ir paredzēts tam, lai 
atraisītu dejiskumu, dejotprie-
ku! Tam tiek izmantoti arī soļi 
un kombinācijas no cittautu un 
sarīkojumu dejām. Uz patlaban 
ieviestā, tik populārā, akrobātis-
ki robotiskā dejošanas stila fona 

tā bija patiesi veldzējoša – tīra 
un skaidra latviešu dejas pa-
raugstunda! Un noslēguma spi-
rāle, kurai pamazām satinoties 
visiem koncerta dalībniekiem 
kā pēdējais pievienojās 31 gadu 
nodejojušais dejā nepārspēja-
mais raksturotājs solists Andris 
Blomnieks, radīja pārliecību par 
„Teiksmas” kā latviešu dejas ko-
pējas un uzturētājas lomu. Par 
to pārliecinājāmies arī 18. jū-
nija koncertā, kurā tika izdejo-
tas gan jau redzētas, skatītāju 
iemīļotās „Ābelīte”, „Krustami 
dejami, krustami lecami”, gan 
jaunas, speciāli jubilejai radītās 
„Rakstu raksti”, „Skaista mana 
tēva zeme” un vēl citas. Mazliet 
pagurušajai (nenoliedzama va-
kardienas emocionālā un fiziskā 
atdeve) „Teiksmai” palīgā nāca 
tās nemainīgā un vienmēr atzītā 
rezervju kalve – prasmīgās Ingas 
Pulmanes vadītā studija un bēr-
nu deju kolektīvs „Teiksmiņa”. 
Īstu ovāciju vētru publikā izrai-
sīja īsteni J. Ērgļa vienreizīgi hu-
moristiskajā stilā horeografētā 
„Čigānam bij’ sešas sievas”, pa-
rādot gan dejotāju visaugstākās 
raudzes tehnisko sagatavotību, 
gan neizsmeļamo dejotprieku! 
Tā viņiem pietika, pat pēc ne-
atlaidīga publikas pieprasījuma 
deju atkārtojot.

„Pa saules ceļu” savā deju pa-
saulē skatītājus ieveda TDA „Ro-
taļa”. Skatītāju pārpildītā Dailes 
teātra zāle ir gaidu un patīkama 
satraukuma pilna. Ko šajā reizē 
parādīs jau kopš latviešu dejas 
granddāmas Aijas Baumanes lai-
kiem allaž fenomenāli radošais, 
allaž dzīvespriekā dzirkstošais 
kolektīvs? Valda īsteni ģimenis-
ka, silta atmosfēra. Un kālab ne? 

Triju „Rotaļu” – pamatsastāva, 
„VPDK „Mana rotaļa””, „Rotaļa 
XO”, arī senioru grupā „Nezāles 
neiznīkst” – vismaz puse no de-
jotājiem ir pazīstami no bērnī-
bas, viņi nāk no TDA „Zelta sie-
tiņš”. Tātad viņu dejotāju stāžs 
nereti ir skaitāms vairākos gadu 
desmitos! Strādājot ar šādu ma-
teriālu, vadītājs var uzdrīkstēties 
piepildīt vispārdrošākās ieceres. 
Un Gints Baumanis to arī dara! 
Veiksmīgi sadarbojoties ar kom-
ponistu Juri Vaivodu, jau agrāk 
ir tapušas interesantas dejas 
un deju uzvedumi, arī jubilejas 
koncerta ideja izdejot saules gai-
tu četros gadalaikos ir radusies 
šajā sadarbībā. Līdztekus maz-
liet nostalģiskām noskaņas de-
jām „Es redzēju saulītē”, „Pūti, 
pūti, ziemelīti” dejotāji uzdzirk-
stī draiskajās „Tu kā, es kā” un 
„Kruuga Madalenā”. Koncerta 
ieceri lieliski papildina Daces 
Adviljones jaunrades „Lai zālī-
te zaļojās” un „Uguntiņa, saules 
māsa”. Savdabīgs, bet daudzso-
lošs ir jaunās autores Diānas Ga-
vares devums deju virknē „Mā-
ras meitas”.

Un tomēr pāri visam savā 
žanrā joprojām nepārspēti ir 
A. Baumanes sacerētie dejiskie 
stāsti „Vasaras dziesmas”, „Rū-
dolfa smaids” un citi. Viņa ne-
paspēja radīt daudz, bet katra 
viņas deja, katrs uzvedums bija 
kā rūpīgi noslīpēts, ar sirdi izlo-
lots dimanta gabaliņš latvju deju 
vainagā. Un tas, kā tos izdejo 
„Rotaļa”, arī ir neatkārtojami un 
nepārspējami!

Cerīga un piepildīta bija šī 
deju vasara. Nāks rudentiņ(i)s, 
priekšā jaunas jubilejas. Deja un 
kustība ir mūžīgas! 

Dižie deju septiņdesmitgadnieki jeb
DANCIS-ki TEIKSMA-inā ROTAĻA-šanās

   BAIBA ŠTEINAiK

FOTO: no personiskā arhīva  

TDA „Rotaļa” koncertā jubilārus sveic „Zelta sietiņa” kolēģi.
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SEMINĀRI, KURSI

8. septembrī
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 15.00–18.30 sākas kursi 
„Darba lapu veidošana un ilus-
trēšana programmā „Word”” 
pirmskolu pedagogiem.

13. septembrī
LSPA vieglatlētikas manēžā 

Brīvības gatvē 333 plkst. 15.00–
18.30 sākas kursi „Mācību lī-
dzekļu un metožu daudzveidība 
vieglatlētikas prasmju apguvē” 
sporta pedagogiem.

14. septembrī
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 15.00–18.30 notiks semi-
nārs un meistarklase „Karjeras 
vadība matemātikas mācību stun-
dās” (4 h) matemātikas skolotā-
jiem.

20. septembrī
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 15.00–18.30 notiks semi-
nārs „Darbs ar talantīgiem sko-
lēniem” mājturības un tehnolo-
ģiju I (tekstila) skolotājiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 (2. da-
torklasē) plkst. 15.00–18.30 no-
tiks kursi „Literatūras stunda 
digitālajā laikmetā: iespējas, izai-
cinājumi un risinājumi” latviešu 
valodas un literatūras skolotā-
jiem.

21. septembrī
Rīgas 3. speciālajā pamatsko-

lā Telts ielā 2a plkst. 15.00–18.30 
sākas kursi „Karjeras vadības 
prasmju attīstīšana un pielāgo-
šana speciālajā skolā” speciālo 
skolu pedagogiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 15.00–17.30 sākas kursi 
„7., 8. klašu skolēnu lasītprasmes 
attīstīšana matemātikas olimpiāžu 
uzdevumu risināšanai” matemāti-
kas skolotājiem, matemātikas pul-
ciņu vadītājiem (7., 8. klasē).

26. septembrī
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 10.00–15.30 sākas kursi 
„Fiziskās aktivitātes „Dinamiskā 
pauze” saturs un didaktika mā-
cību procesā pirmskolas un pa-
matskolas sporta pedagogiem” 
pirmskolas sporta pedagogiem.

27. septembrī
Rīgas 80. vidusskolā Androme-

das gatvē 11 plkst. 15.00–18.00 sākas 
kursi „Videokonferences iespējas un 
lietojums mācību procesā skolās” 
visu skolu pedagogiem, kuriem ir 
priekšzināšanas dažādu IKT rīku 
un programmu izmantošanā mācī-
bu procesa organizēšanai skolā.

1. septembrī
Jaņa Rozentāla un Rūdol-

fa Blaumaņa muzejā Alberta 
ielā 12–9 (ieeja no Strēlnieku ie-
las, 5. stāvā), J. Rozentāla studi-
jā, notiks radošās darbnīcas; ar 
16. septembri būs apskatāma iz-
stāde „Jaņa Rozentāla biogrāfijas 
fotostāsts”.

Skolotāja 
dienasgrāmata 2016/2017

Izdota „Skolotāja miera, saskaņas un darba dienasgrāmata 
2016/2017”. Dienasgrāmata ir veidota kā krāsojamā mandalu 
un afirmāciju grāmata pozitīvākai skolas vides uztverei un tera-
peitiskiem uzmundrinājumiem – Kaspara Bikšes autordarbs.

Pasūtināt: kanceleja@pedagogs.lv.
Sīkāk: www.pedagogs.lv

PASĀKUMS

Pedagogu profesionālās 
pilnveides un 

tālākizglītības kursu 
grafiks septembrim

Saskaņoti 12 h kursi notiek piekt-
dienās Rīgas Lietuviešu vidussko-
lā Prūšu ielā 42A no plkst. 10.00 
līdz 14.00. Katra programma klā-
tienē notiek vienu dienu, bet otrās 
dienas saturu klausītāji apgūst ne-

klātienē pēc lektora izsniegtajiem materiāliem.
Klātienes kursi vienlaikus tiek translēti arī videorežīmā (klātie-

ne + vebinārs), tāpēc kursos var piedalīties, arī neatrodoties kursu 
norises vietā.

Tas nozīmē, ka kursos var piedalīties, arī atrodoties pie sava da-
tora mājās vai klausoties darbavietā kolektīvi (pieslēdzot datoru 
pie videoprojektora).

Tiešā translācija, kur var vērot lektora uzstāšanos (video) un 
čata logā uzdot jautājumus. Ir nepieciešams tikai dators ar inter-
neta pieslēgumu un skandas stāstījuma uztveršanai.

9. septembrī – „Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana iz-
glītības iestādē”; apakšmodulis – „Krāsu un kustību ietekme uz 
uzvedību”

16. septembrī – „Mobings izglītības iestādē un darbs ar pus-
audžiem”

23. septembrī – „Skolotāja un izglītības iestādes psihohigiēna”
30. septembrī – „Darbs ar talantīgiem bērniem”
Ar programmām un to anotācijām var iepazīties www.peda-

gogs.lv sadaļā „Anotācijas”.
Visas programmas ir saskaņotas ar pašvaldību.
Pēc programmas apguves vebināra klausītājiem apliecība tiek iz-

sūtīta pa pastu, tāpēc piesakoties obligāti ir jānorāda pasta adrese.
Programmas vadītājs – Latvijas un Dānijas augstskolu lektors 

Kaspars Bikše.
Pieteikšanās: izglitiba@gmail.com, 28320454.
Kursu maksa – 17 EUR.
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Skolotāju ieceres 
jaunajam mācību gadam

Šodien – 1. septembris. Skolo-
tājiem – jauns gads, un – kā jauna-
jā gadā – arī jaunas apņemšanās. 
Tādēļ viņiem vaicājām, kādas ir 
ieceres jaunajam mācību gadam, 
lai skolēni aizrautīgi mācītos, vi-
ņiem būtu prieks nākt uz skolu 
un katru dienu apgūt ko jaunu.

Anna Krēmane, 
Balvu Profesionālās un 
vispārizglītojošās vidusskolas
direktores vietniece izglītības 
jomā un latviešu valodas 
un literatūras skolotāja:
Mūsu skolas iecere ir veik-

smīgi realizēt vispārējās vidējās 
profesionālās izglītības pro-
grammu (valsts aizsardzības 
mācība). Prieks, ka ir pieprasī-
jums. Kolektīvā ir jauni kolēģi, 
optimisms, koleģiālas, sirsnīgas 
attiecības, sakārtota vide. Emo-
cionāli līdzsvarots, priecīgs un 
pozitīvs skolotājs spēj skolēnus 
aizraut. Ir iecere ikvienā mā-
cību stundā akcentēt radošo 
domāšanu, darbošanos pašiem 
skolēniem, vairāk just, redzēt 
un būt priecīgiem par to, ko 
dara un rada pašu rokām, ap-
gūstot galdnieka un tērpu stila 
speciālista prasmes. Iedvesmu 
esam smēlušies kursos un au-
gusta saulainajās dienās. Esam 
apņēmības pilni mainīt mācību 
stundu metodiku: mazāk aka-
dēmiskuma, vairāk no dzīves, 
vienkāršāk, saprotamāk, vairāk 
domāt par atgriezenisko saiti.

Inese Rēvalde, 
Viļakas pamatskolas 
sākumskolas skolotāja:
Septembris skolā ir jaunā 

sākums. Jauna klase, mācību 
priekšmeti, satikšanās ar kla-
sesbiedriem, skolotājiem, jaunas 
idejas, cerības un apņemšanās. 
Apņemšanās tikt galā, piedalī-
ties, būt vajadzīgam. Cerības uz 
izdošanos, uz sapratni. Mums 
būs jaunatklājumu pilns mācību 
laiks, kurā, kopā veicot nelielus 
darbiņus un lielus darbus, trenē-
joties, iesaistoties projektos, pul-
ciņos un pasākumos, apgūsim 
arvien vairāk dzīves prasmju, 
zināšanu. Svarīgi ir radīt interesi, 
lai bērns censtos, pieliktu savas 
pūles, priecātos par veiksmēm 
un neatkāptos, nepadotos ne-
veiksmēm, apzinātos, ka daudzus 
notikumus var ietekmēt pats. To-
mēr visa pamatā ir mīlestība – 
mums būs daudzas sarunas, mīļi 
un cieši apskāvieni, pārsteigumi 
un noslēpumi.

Iveta Brakmane, 
Smārdes pamatskolas 
sākumskolas skolotāja:
Skolā ne tikai strādāju par 

sākumskolas skolotāju, bet arī 
vadu teātra pulciņu. Manuprāt, 
skolotāja un aktiera profesijas ir 
ļoti līdzīgas – arī skolotājam ir 
jābūt labam aktierim. Vienmēr 
ir jābūt gatavam improvizēt, 
un galvenais uzdevums – aiz-
raut un iedvesmot, tādēļ mācī-
bu procesā skolotājam ir jābūt 
radošam. Jau ierastajām mācību 
metodēm jāpiešķir odziņa, lai 
mācību process būtu kā aizrau-
joša spēle, kā loma, kura ir jāno-
spēlē godam.

Inese Mola, 
Valmieras 5. vidusskolas 
kulturoloģijas skolotāja:
„Jātiecas pēc zināšanām ne 

tāpēc, lai strīdētos, ne tāpēc, lai 
citus nicinātu, ne pašlabuma, 
slavas, varas vai citu iemeslu 
dēļ, bet tāpēc, lai būtu dzīvē de-
rīgs” – tā Frānsiss Bēkons. Kā 
skolotājam vairot šo zināšanu 
apgūšanas prieku?

Skolēns nav trauks, kurā bez 
piepūles kaut ko var ieliet. Lai 
mācību stundā rastos laimes 
un panākumu izjūta, ir jāmāca 
aizrautīgi, radoši, katru stun-
du plānojot ar dažādiem re-
zerves variantiem, lai netraucē 
tehnoloģiju kļūmes, intereses 
zudums, temps utt. Skolotāja 
personība un entuziasms ir kā 
deglis, kas aizdedzina skolēnu 
vēlmi augt un čakli strādāt. 
Svarīga ir arī individuāla pie-
eja katram izglītojamajam – ir 
jāpiedāvā daudzveidīgi uzde-
vumi stundai un individuāli 
mājasdarbi. Mācību satura re-
producēšana ir tikai daļa no 
kopējā procesa, tāpēc kulturo-
loģijas stundās skolēniem tiks 
piedāvāti arī radoši, mākslinie-
ciski darbi, piemēram, veido-
jot vai zīmējot, sacerot dzejoli, 
komponējot dziesmu, uzņe-
mot video utt. Arī šajā mācību 
gadā plānoju iesaistīt skolēnus 
Latvijas kultūras kanona u. c. 
konkursos. Esmu pārliecināta, 
ka jauniešu prieka izjūta par 
darāmo ļoti ietekmē panākumu 
motivāciju, kas virza, lai cilvēks 
būtu dzīvē derīgs.

Natālija Kiļjačenko, 
Rīgas 31. vidusskolas 
bioloģijas un ķīmijas 
skolotāja:
Laikam nekā tāda īpaši jauna 

nav, bet vienmēr izdodas grupu 
kooperatīvā metode. Skolēnus 
pati sadalu grupās vai arī ļauju 
izlozēt, lai nav draugu un drau-
dzeņu būšanas. Piemēram, vie-
nai grupai ir uzdevums no da-
žādiem dabas materiāliem (un 
ne tikai dabas) izgatavot jebkā-
du dzīvu būtni – koku, kukaini, 
zīdītāju utt., bet otrai grupai 
par šo dzīvo būtni ir jāuzraksta 
vai nu dzejolis, vai eseja, pasa-
ka. Darbus vērtē paši skolēni. 
Praksē ir pierādījies, cik talan-

tīgi un radoši ir mūsu bērni. 
Īpašs prieks ir par tiem skolē-
niem, kuriem tik ļoti neveicas 
mācībās, bet šādā veidā viņi 
izpaužas un atklājas uz visiem 
100 %. Vajag tikai iedrošināt 
un atbalstīt, un tad jau aiziet. 
Labi darbiņi iznāk ar ekosis-
tēmu modelīšiem. Secinu tikai 
vienu – skolēni vairāk ir jāno-
darbina praktiski, lai paši var 
aptaustīt, izdomāt un izdarīt.

Aivars Karlsons, 
Draudzīgā aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzijas 
vēstures skolotājs:
1. septembris tuvojas ar jau-

nām mācību grāmatām, mazā-
ku skaitu tradicionālu pārbau-
des darbu un radošu attieksmi 
katru darba dienu.

Vēsture noteikti ir arī reā-
li stāsti, ko esmu piedzīvojis es 
pats, mani draugi, vecāki. Sko-
lēniem tā ir interesanta vēstu-
re. Mācību stundas daudzvei-
dīgākas dara grāmatas par un 
ap vēsturi, ko regulāri cenšos 
izmantot, arī dažādi vizuālie 
materiāli. Bet primāri cenšos 
akcentēt vēstures problēmas, 
kuras pašam šķiet aktuālas un 
interesantas, un sasaistīt pagāt-
nes notikumus ar mūsdienu ak-
tualitātēm.

Aina Kalniete, 
Rīgas 18. vakara (maiņu) 
vidusskolas matemātikas
skolotāja:
Ja pats esi priecīgs, nav jā-

domā, kā tikt galā ar daudzām 
un dažādām problēmām, īpaši 
ekonomiskām, tas pozitīvi ie-
tekmē darbu. Tieši tāpat kā ģi-
menē: ja ir problēmas, tad bērns 
ir saraustīts un nervozs; tas viss 
ir savstarpēji saistīts. Savstar-
pējās attiecības ir atkarīgas arī 
no skolēna noskaņojuma, ko 
ietekmē situācija ģimenē, so-
ciālais stāvoklis u. tml.

Pagājušajā gadā man bija 
audzināmā klase – divpadsmi-
tie. Ja esi cilvēcīgs, tad prob-
lēmu nav, viņi jau izjūt, vai 
skolotājs viņus atbalsta un nav 
vienaldzīgs. Vakarskolā mācās 
dažāda vecuma cilvēki, mate-
mātiku mācu 11–40 gadus ve-
ciem audzēkņiem. Vecāka ga-
dagājuma cilvēkiem ir lielāka 
atbildības izjūta, bet uzmanī-
bu gaida visi. 12. klasē pārsva-
rā bija 18–20 gadus vecie, nā-
cās arī rāties, zvanīt, meklēt, 
lai nepamet mācības novārtā. 
Reizēm viņus tas sadusmoja, 
bet tagad, kad skolu ir absol-
vējuši, zvana, nāk ciemos un 
meklē mani, vēlas izrunāties. 
Acīmredzot saprata, ka biju 
ieinteresēta viņu liktenī, jo 
mēģināju izskaidrot, kāpēc tā 
rīkojos. Manuprāt, daudzi no 
viņiem pirmo reizi dzīvē izju-
ta, ka viņi kādam ir vajadzīgi, 
nav vienaldzīgi, kaut vai sa-
rājot.

Mācot matemātiku, cenšos 
skaidrot būtību, pamatus, lai 
audzēkņi var saprast, kā tālāk 
meklēt risinājumu. Gandrīz 
visi manējie sekmīgi nokārto-
ja eksāmenu matemātikā, lai 
gan tas bija diezgan grūts. Man 
patīk izmantot modernās teh-
noloģijas un izmēģināt kaut ko 
jaunu, labprāt apmeklēju da-
žādus profesionālās pilnveides 
kursus.

Vēlētos, lai manī un apkār-
tējos vairotos optimisms un 
prieks. Kā jau teicu: ja esi prie-
cīgs, prieks pārmetas uz citiem, 
tāpat kā neapmierinātība – tad 
visi kļūst īgni.

Vairāk vajadzētu izglītot sa-
biedrību un vecākus, jo daudzi 
nezina, kā saviem bērniem pa-
līdzēt, lai viņi mācētu mācīties 
un sasniegtu rezultātu. Gribot 
labu, reizēm nodara pāri, pie-
mēram, daudzi bērni netic sev, 
nepilda uzdevumu, kamēr nees-
mu pārbaudījusi katru uzrakstī-
to rindiņu. Droši vien bērnībā 
mājās ir teikts, lai nedara tālāk, 
kamēr kāds no vecākiem nav 
pārbaudījis.

Tas, ko skolotājs un vecāki 
iegulda bērnos šodien, parā-
dās tikai pēc vairākiem ga-
diem – tas ir jāpatur prātā vi-
siem. 

   Daiga KļansKa, 
    iLzE BRinKManE
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