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Bauskas Valsts ģimnāzijā 
izveidota drošības klase

FOTO: Andris Bērziņš

Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas jomā sociālo zinību, ekonomikas un komerczinību skolotāja Solvita Lauzēja 1. septembrī pārsteidza savus 
skolēnus, dāvinot viņiem pašas zīmētus komiksus par drošības tēmu. Skolēni atzina, ka tagad klase izskatās arī vizuāli skaista.

Otrajā skolas dienā Bauskas 
Valsts ģimnāzijā tika atklāta dro-
šības klase, ko ir izveidojusi Baus-
kas Valsts ģimnāzijas direktora 
vietniece audzināšanas jomā so-
ciālo zinību, ekonomikas un ko-
merczinību skolotāja un 8.b kla-
ses audzinātāja Solvita Lauzēja. 
Viņa vasaras brīvlaikā klasē uz 
sienas ir uzzīmējusi komiksus 
par drošības tēmām, piemēram, 
uz ielas, pie ūdenstilpēm, mājās, 
skolā, Ziemassvētku laikā.

„Es ļoti lepojos, ka manas 

audzināmās klases skolēnu ko-
manda 2015. gadā Iekšlietu mi-
nistrijas organizētajā konkursā 
„Esi drošs – neesi pārdrošs” iz-
cīnīja titulu „Visdrošākā klase 
2015”, iegūstot dažādas spēles 
par drošības jautājumiem, kā 
arī daudzveidīgus informatīvos 
materiālus. Tas mani iedvesmo-
ja izveidot drošības klasi, kurā 
dažādu vecumu skolēni varētu 
apgūt drošības tēmas. Tā kā man 
patīk arī zīmēt, radās iecere uz 
klases sienas uzzīmēt komiksus, 
kas skolēniem palīdzētu inte-
resanti apgūt dažādus drošības 

jautājumus. Visās komiksu si-
tuācijās ir zīmēta pareizā rīcība, 
lai skolēniem nepaliktu atmiņā 
kāda aplama darbība. Zīmējot 
ievēroju arī skolēnu ieteikumus. 
Virs katras tēmas zīmējumiem ir 
galvenie drošības noteikumi, kā 
arī tālruņu numuri, kur zvanīt, ja 
ir notikusi kāda nelaime,” stāsta 
S. Lauzēja. Viņa uzsver, ka laika 
gaitā komiksus varēs arī papildi-
nāt un katrs skolotājs, kas runās 
ar saviem skolēniem par drošības 
tēmām, arī sākumskolas skolotāji 
ar saviem skolēniem, to varēs da-
rīt šajā kabinetā. Piemēram, mā-

cību gada sākumā, kad skolotāji 
instruē skolēnus par drošību, viņi 
to var darīt ne tikai formāli – iz-
lasot noteikumus, bet var aicināt 
skolēnus izspēlēt dažādas situāci-
jas, kurās ir jāzina pareizā rīcība.

Atklātajā stundā, ko vadīja 
S. Lauzēja, skolēni strādāja gru-
pās, uz līmlapiņām uzrakstot da-
žādas riskantas situācijas, kurām 
ir jāpievērš uzmanība uz ielas, 
peldvietās, skolā, mājās. Skolēni, 
piestiprinot līmlapiņas uz sienas 
pie atbilstīgā komiksa, minēja, ka, 
piemēram, peldvietā ir jāuzmanās 
no pedofiliem; mājās, izkarot žā-

vēties drēbes, var gadīties, ka no 
tām pil ūdens, tādēļ ir jāuzmanās, 
lai nepaslīdētu kāja un nenokris-
tu; klausoties mūziku austiņās 
un ejot pāri dzelzceļa sliedēm, 
cilvēks var nepamanīt, ka tuvojas 
vilciens; skolēns vai skolotāja ar 
kāju var aizķerties aiz mugurso-
mas, kas klasē ir atstāta uz grīdas, 
un sasisties; bez uzraudzības at-
stāts adventa vainags var izraisīt 
ugunsgrēku; kaķis, kas istabā ir 
palicis viens, var noraut karstu 
gludekli no gludināmā dēļa – un 
var izcelties ugunsgrēks; utt.

   daiga kļanskaik

Turpinājums 6. lpp.
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aktualitātes izglītībā

Laiku pa laikam plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos tiek 
diskutēts par grāmatu lasīšanu. Atsevišķas mammas pauž neap-
mierinātību, ka bērniem vasarā skolotāji esot ieteikuši lasīt grā-
matas, tādējādi bērniem laupot laiku atpūtai. Tiek pārmests arī, 
ka skolotāji esot rosinājuši lasīt daiļliteratūru, kas izdota pirms 
vairākiem gadiem un nav vairs spožos vākos. Ir patiesi grūti sa-
prast šādu vecāku viedokli, it īpaši tādēļ, ka šī mamma apgalvo-
ja – pati bērnībā esot bijusi čakla lasītāja. Lasīšana jau nav smags 
darbs, kas liec bērna plecus, bet gan intelektuāla atpūta.

Lasītprasme ir pamatu pamats, lai saprastu pasauli un no-
rises tajā. Lai gan pētījumi apliecina, ka patlaban cilvēki lasa 
daudz vairāk nekā jebkad agrāk, atklāts paliek jautājums, kā-
dēļ skolēnu lasītprasme pasliktinās, viņi aizvien sliktāk spēj 
uztvert teksta jēgu un tādējādi pasliktinās arī viņu sekmes 
mācību priekšmetos. Turklāt skolēnu vārdu krājums ir naba-
dzīgs, un viņi savas domas esejās, domrakstos raksta īsziņu 
formātā, bagātīgi lietojot dažādus simbolus.

Ko darīt? Vispirms jau skolotājiem, vecākiem ir jārāda pie-
mērs, ka arī viņi lasa grāmatas. Pagājušajās brīvdienās, kad 
SIA „Latvijas televīzija” demonstrēja filmu „Nakts vilciens 
uz Lisabonu”, internetā sāku meklēt informāciju par Paskāla 
Mersjē romānu „Nakts vilciens uz Lisabonu”, kuru jau pirms 
kāda krietna laika biju ievērojusi grāmatveikala skatlogā. 
Starp daudzajiem „Google” piedāvājumiem pamanīju Rīgas 
84. vidusskolas mājaslapu, kurā ir sadaļa „Skolotāji lasa”. Tur 
skolotāja Inga Strode bija uzrakstījusi savas izjūtas un pārdo-
mas par šo romānu. Tās ir tik rosinošas, ka meklēšu iespēju 
grāmatu izlasīt. Lai gan ierakstu mājaslapā nav daudz, manu-
prāt, tā ir lieliska ideja un labs paraugs skolēniem, ka arī viņu 
skolotāji lasa grāmatas, nevis tikai iedod sarakstu ar to grā-
matu nosaukumiem, kuras skolēniem ir vēlams vasarā izlasīt.

Britu padome šovasar atsevišķu Daugavpils un Rīgas skolu 
direktorus un pašvaldību pārstāvjus iepazīstināja ar dažādām 
Londonas izglītības iestādēm. Redzēto viņi ir izanalizējuši un 
labās prakses idejas jau īsteno savā skolā. Piemēram, Zolitū-
des ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Irina Maļinovska stās-
ta, ka viena no idejām, kas viņai patikusi Londonas skolā, ir 
lasīšanas stūrīši. Kabineta stūrī esot iekārtota ērta vieta lasīša-
nai un skolēni turpat no plauktiem var paņemt kādu grāmatu, 
kas viņus tobrīd interesē. Šo ideju Zolitūdes ģimnāzija šogad 
īsteno sākumskolas klasēs. Iespējams, skolotāji šo ideju var īs-
tenot kopā ar vecākiem, kas var palīdzēt uzšūt kādu interesan-
tu spilvenu, uz kura sēdēt, vai no koka planšetēm sameistarot 
zvilni, uz kura bērni var izstiepties ar grāmatu rokās, kaut vai 
atnest kādu jau izlasītu grāmatu lasīšanas stūrītim.

Arī skolu bibliotekāri īsteno desmitiem unikālu ideju, kā 
pamudināt bērnus, lai viņi no rokām izlaiž mobilos tālruņus 
vai planšetdatorus un paņem rokās grāmatu, atšķir to, satiek 
stāstu varoņus. Ir svarīgi, lai grāmatu lasīšana kļūst par iera-
dumu – ja ne drukātā, tad elektroniskā formātā.

Iespējams, kādā skolas gaitenī uz sienas vizuālās mākslas 
stundā vai projekta laikā skolēni var uzrakstīt savas mīļākās 
atziņas par grāmatām vai lasīšanu.

Ideju ir daudz, atliek tik tās īstenot dzīvē!
Šodien plkst. 16.00 Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas (OECD) Izglītības un prasmju nodaļas direk-
tors Andreass Šleihers (Andreas Schleicher) vadīs tiešsaistes 
semināru par ikgadējo OECD ziņojumu „Pārskats par izglītību 
2016”. Tam var piereģistrēties jebkurš interesents, apmeklējot 
saiti https://oecd1000.webex.com/oecd1000/onstage/g.php?MT
ID=e7a615ea374460104a84300a58f9d3ac4. 

Izmantojiet šo iespēju un baudiet skaisto rudeni, 
mācoties dabā un no dabas!

REdakTOREs sLEJa

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra”
galvenā redaktore

FOTO: Andris Bērziņš

Inaugurēta LiepU rektore Dace Markus

Tagad pieejama arī Raiņa un Aspazijas bibliotēka

LU pakāpjas par 50 vietām  reitingā

Liepājas Universitātē (LiepU) 2. septembrī notika rektores 
profesores Daces Markus inaugurācijas ceremonija.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis akcentēja: 
„Par Daci droši varu teikt, ka viņa lieliski prot prognozēt. Zinu, 
ka visiem būs smagi jāstrādā un Dace būs lieliska komandas 
kapteine. Es redzu labu nākotni Liepājai.”

Rektoru padomes priekšsēdētājs Daugavpils Universitātes 
rektors Arvīds Barševskis teica: „Esiet komanda un atbalstiet 
savu rektori, lai arī cik nepopulāri lēmumi dažkārt būtu jāpie-
ņem. Tikai tā var sasniegt sniegotās virsotnes.”

LiepU rektore Dace Markus uzsvēra: „Visi labie vārdi nav 
tikai man, tie ir visai LiepU! Tikai kopā mēs varam paveikt lie-
las lietas.”

Latvijas Universitāte (LU) šogad par 50 vietām ir pakāpusies 
vienā no prestižākajiem pasaules augstskolu reitingiem – QS World 
University Rankings, ieņemdama 651.–700. vietu, liecina 6. sep-
tembrī publiskotie dati. 2015. gadā LU tajā ieņēma 701.–800. vietu. 
LU ir pirmā un vienīgā Latvijas augstskola, kas ir iekļuvusi šāda lī-
meņa reitingā, un LU ievērojami uzlabotais rādītājs nepārprotami 
liecina, ka LU stabili ir starp 5 % vislabāko pasaules universitāšu.

„Tas, ka LU ir pakāpusies par 50 vietām QS World Universi-
ty Rankings, nozīmē, ka aug mūsu starptautiskā pazīstamība un 
prestižs, jo lielu daļu šajā reitingā veido citu augstskolu kolēģu 
par mums sniegtais vērtējums,” uzsver LU rektors profesors In-
driķis Muižnieks.

Baznīcas ielā 30 atradās Raiņa un Aspazijas māja, kas ir unikāls 
19. gadsimta vēsturiskās apbūves piemineklis Rīgas centrā. Šai namā 
abi dzejnieki dzīvoja no 1926. gada 15. septembra, Rainis – līdz savai 
nāvei 1929. gada 12. septembrī, Aspazija – līdz 1933. gada pavasarim.

1926. gada 15. martā uzrakstītajā testamentā dzejnieki tika 
izteikuši vēlmi, lai šī māja paliktu Rīgas pilsētai, kur tai būtu jā-
ierīko viņu vārdā nosaukts muzejs: „Rīgai paliek mūsu bibliotē-
ka un rokraksti, un tie darāmi pieejami visiem.” Pēc 90 gadiem 
Raiņa un Aspazijas ideja un vēlme par bibliotēkas un memoriālo 
telpu pieejamību sabiedrībai ir realizēta.

Viena no atjaunotā muzeja dominantēm ir abu dzejnieku 
personiskā bibliotēka, kas būs aplūkojama ikvienam interesen-
tam un pieejama pētniecībai. Plauktos ir 6067 grāmatas 14 valo-
dās un 2900 dažādu periodisko izdevumu vienību.FO
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LaikrakSta „izgLītīBa un kuLtūra” 
8. SeptemBra eLektroniSkajā izdeVumā „Vecākiem”

par to, kā mēs slēpjam emocijas, jūtas un domas
Rezultātā mums rodas komunikācijas problēmas visu veidu 
attiecībās, to vidū attiecībās ar saviem bērniem.
kādas prasmes ir vērts apzināti izkopt katram 
temperamenta tipam?
Šajā reizē piedāvājam uz ieguvumiem no interešu izglītības pulciņu 
aktivitātēm paskatīties atkarībā no bērna temperamenta tipa.
uzliec paroli viedtālruņu maksas lietotņu iegādei!
Pamācība, kā uzstādīt paroli maksas pirkumiem mobilo 
lietotņu veikalos.

LaikrakSta „izgLītīBa un kuLtūra” 
8. SeptemBra eLektroniSkajā izdeVumā 

„pirmSSkoLaS izgLītīBa”

mārupes „mārzemītē” bērni jau iejutušies
Mārupē ir atvērts jauns bērnudārzs 288 bērniem.
kā izaudzināt krietnu cilvēku
Ikvienai izglītības iestādei ir jāizstrādā audzināšanas darba virzieni 
trīs gadu periodam un konkrēts plāns katram mācību gadam.
no tempļa līdz disnejlendai
Muzejs ir vieta pārsteigumam, un, jo ātrāk bērnu aizved uz turieni, 
jo labāk.
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„Sākot jauno mācību gadu, 
galvenais izaicinājums ir brīvpus-
dienas, ko pašvaldība nodrošinās 
visiem 5.–9. klašu skolēniem, ko-
pumā tās saņems apmēram 30 000 
bērnu. Protams, tas skolu admi-
nistrācijām būs papildu slogs, jo 
varbūt nāksies pārskatīt stundu 
sarakstu un starpbrīžu garumu, 
lai visi paspētu paēst,” plašsaziņas 
līdzekļu pārstāvjus 31. augustā in-
formēja Rīgas domes (RD) priekš-
sēdētājs Nils Ušakovs. Tikšanās 
notika renovētajā Rīgas Austrumu 
vidusskolā, kas ir izveidota kā jau-
na izglītības iestāde, reorganizējot 
Rīgas 24. pamatskolu un Rīgas 
32. vidusskolu.

Skolas ēka un iekštelpas ir ietu-
rētas pelēkos toņos ar daudzkrāsai-
niem košiem akcentiem, iekšpa-
galmā uz asfalta – jau mākslinieku 
rosinātas aktīvu spēļu iespējas, pie-
mēram, „Klasītes”. Daudzu Rīgas 
skolu māksliniecisko ideju autore 
ir māksliniece Dace Baidekalne.

Rotaļu laukumā var kāpelēt, 
ložņāt un lēkāt pa elastīgiem ba-
tutiem, kas, kā informē RD īpašu-
ma departamenta direktors Oļegs 
Burovs, ir izgatavoti Jūrmalā. Lī-
dzīgi kā citos Rīgas rajonos, skolas 
jaunais sporta un atpūtas laukums 
ir pieejams visiem tuvākās apkār-
tnes iedzīvotājiem.

Patlaban skola piedāvā plašu 
izglītības programmu klāstu, arī 
speciālās izglītības programmas. 
Bijušajās militārās apmācības un 
šautuves telpās ēkas augšstāvā ir 
iekārtoti mājīgi kabineti skolas 
logopēdam un psihologam. Sko-
las direktore Ludmila Lahova ir 
gandarīta par paveikto un cer, ka 
tikpat sekmīgi noritēs arī mācību 
process.

jauni sporta laukumi, 
ieceres un mērķi
RD priekšsēdētāja vietnieks 

Andris Ameriks stāsta, ka šo-
vasar aptuveni pusē, t. i., 70 no 
150, pirmsskolas izglītības iestā-
žu (PII) un 70 no 115 vispāriz-
glītojošo skolu ir veikts dažādu 
veidu remonts, kopumā iegul-
dot 27 miljonus eiro. Vislielākās 
investīcijas ir ieguldītas Rīgas 
84. vidusskolā, Rīgas Centra 
humanitārajā vidusskolā, Rīgas 
Natālijas Draudziņas vidussko-
lā, Rīgas Juglas vidusskolā; jauns 
sporta laukums tiks atklāts arī 
pie Rīgas 22. vidusskolas. Kopš 
2009. gada ir noritējusi arī skolu 
reorganizācija – no 140 skolām ir 
palikušas 115.

RD izglītības, kultūras un 
sporta komitejas priekšsēdētāja 
Eiženija Aldermane atgādina dzī-
ves realitāti un to, ka ir gaidāms 
ne visai vienkāršais tarifikācijas 
process: „Visiem izglītības iestāžu 
vadītājiem novēlu, lai tarifikācija 
noritētu taisnīgi un nebūtu bē-
dīgu pedagogu seju, bet pats gal-

venais – lai tarifikācijas rezultātā 
neciestu neviens bērns.”

No vairākām starptautiska-
jām mācību olimpiādēm Latvijas 
skolēni ir pārveduši medaļas un 
atzinības, un E. Aldermane no-
vēl visās skolās sekmēt zināšanu 
kvalitāti, tieksmi iegūt labus re-
zultātus.

Komitejas priekšsēdētāja in-
formē, ka visi izglītības, kultū-
ras, mākslas un sporta iestāžu 
vadītāji saņems instruktīvu vēs-
tuli, kurā būs norādīti skolu di-
rektoru uzdevumi, kā dažādus 
jautājumus skaidrot skolas per-
sonālam. Drīzumā ir paredzēts 
rīkot semināru skolu pašpārval-
žu vadītājiem un atbildīgajām 
amatpersonām, kas skolā strādā 
ar jauniešiem. „Ja jaunieši skolā 
pavada tikai mācību stundas, bet 
neizprot, ka paši var veidot gan 
skolas vidi, gan arī tās apkārtni, 
attīstīties radoši, tad izglītības 
iestāde ir izpildījusi tikai pusi no 
tās mērķiem, jo tai ir jāveic arī 
audzināšanas funkcija. Iesaku 
pārskatīt ieceres, saprast, kas nav 
izdevies, un atcerēties, ka Rīga ir 
ne tikai iespēju pilsēta, bet arī 
Latvijas galvaspilsēta, ka gatavo-
jamies sagaidīt valsts simtgadi. 
Rīgai ir jābūt flagmanim izglītī-
bas un audzināšanas darbā!” ai-
cina E. Aldermane.

RD izglītības, kultūras un spor-
ta departamenta (IKSD) direktors 
Guntis Helmanis uzsver, ka paš-
valdība turpina nodrošināt aukļu 
pakalpojumu finansēšanu visma-
zākajiem rīdziniekiem, patlaban 
116,07 eiro mēnesī tiek maksāts 
414 auklēm par 817 mazuļu pieska-
tīšanu. PII pedagogiem ar 1. sep-
tembri tiks nodrošināta minimālā 
mēneša darba alga – 680 eiro par 
likmi, bet ar nākamā gada 1. jan-
vāri atjaunos piemaksu 50 eiro ap-
mērā par likmi, palielinot samaksu 
līdz 730 eiro. Rīgas pašvaldībai 
ir noslēgts sadarbības līgums ar 
132 privātajām PII, paredzot līdz-
finansējumu 173,10 eiro mēnesī 
vienam bērnam, kurš apmeklē pri-
vāto pirmskolu; patlaban līdzfinan-
sējumu jau saņem 5629 bērni. Pro-
gnozējamā rinda uz pašvaldības PII 
nepārsniedz 1000 bērnu.

G. Helmanis atgādina – lai 

rastu iespēju personības piln-
veidošanai, talantu attīstībai un 
izkopšanai, Rīgas pašvaldības 
iestādes piedāvā daudzveidīgu 
nodarbību klāstu – un aicina ie-
saistīties radošo kolektīvu darbī-
bā pēc tam, kad skolā ir beigušās 
mācību stundas. Informācija par 
piedāvātajām iespējām ir apko-
pota bukletā „Interešu un profe-
sionālās ievirzes (mākslas, mūzi-
kas, sporta) izglītības program-
mu un amatiermākslas kolektīvu 
katalogs”, kuru ir sagatavojis RD 
IKSD un kas ir pieejams arī elek-
troniski vietnē www.e-skola.lv.

aritmētika ar daudziem 
saskaitāmajiem
Lai gan RD amatpersonas 

uzskaita paveiktos un plānotos 
darbus, plašsaziņas līdzekļos iz-
skan informācija, ka pašvaldību 
un izglītības iestāžu darbiniekus 
nepamet neapmierinātība par 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
izstrādātā pedagogu atalgojuma 
modeļa ieviešanu Rīgas pilsētā, 
tādēļ, vaicāts par lielāko satrauku-
ma iemeslu, G. Helmanis norāda, 
ka naudas plūsma nav aprēķināta 
precīzi un līdz galam. „Bet tas gals 
jau ir katrs konkrētais skolotājs. 
Publiski netiek pateikts, ka Rīgā 
līdz šim minimālais atalgojums 
par likmi jau bija augstāks par 
420 eiro un skolu vadītāji labiem 
skolotājiem to varēja noteikt no 
500 līdz 700 eiro par 21 stundu, 
bet tagad viņi to vairs nevar no-
pelnīt, jo ir jāstrādā 30 stundu, 
lai būtu likme. Lai nopelnītu no-
saukto minimālo algu – 680 eiro, 
ir jāstrādā vairāk, bet skolā stun-
du ir tik, cik to ir. Brīnumi nav 
notikuši, un krasi nav pieaudzis 
ne bērnu, ne klašu skaits. Daudzi 
būs vīlušies, jo konkrēti netika 
pateikts – jums būs jāstrādā vai-
rāk,” secina G. Helmanis.

RD IKSD direktors atgādina, 
ka likumdošanā ir paredzēts, ka 
par izmaiņām ir jābrīdina mēnesi 
iepriekš, bet Ministru kabineta 
noteikumi tika pieņemti 5. jūlijā, 
kad 99 % pedagogu atrodas atva-
ļinājumā.

„Esmu bijis izglītības iestādes 
vadītājs un zinu, cik sarežģīti ir iz-
skaidrot jauninājumus, piemēram, 

vērtēšanu 10 ballu sistēmā – tas 
aizņēma divus gadus, līdz panācu 
daudzmaz vienotu izpratni. Veido-
jas arī paradoksālas situācijas, pie-
mēram, skolā ir pagarinātās gru-
pas skolotājs, kurš līdz šim par lik-
mi saņēma 420 eiro, bet patlaban 
viņam nedrīkst maksāt mazāk par 
680 eiro, lai gan ieguldītais darbs 
nav tik sarežģīts kā citiem mācību 
priekšmetu skolotājiem, un, lai 
pieliktu nepieciešamos 260 eiro, 
tie ir jāatņem no kopējā skolas fi-
nansējuma,” skaidro G. Helmanis. 
Viņš atgādina, ka ģimnāziju sko-
lotāji līdz šim varēja saņemt pie-
nācīgu atalgojumu, īpaši, ja bija 
saņēmuši arī kvalitātes augstākās 
pakāpes, toties tagad piemaksu 
par iegūto kvalitātes pakāpi var 
saņemt tikai par kontaktstundām, 
nevis visām kopā.

Uz jautājumu, kā komentē 
ministra Kārļa Šadurska ieteiku-
mu skaidrot sabiedrībai, kā tiks 
izmantota 2,8 miljonu eiro 
mērķdotācija, kas pašvaldībai ir 
piešķirta pedagogu atalgojuma 
sakārtošanai, departamenta di-
rektors atbild – neesot tāda do-
kumenta, kas pierāda, ka šāda 
summa ir piešķirta. „Ir neskaid-
rība, ar ko salīdzinoši šī summa 
ir pieaugusi – vai ar iepriekšējā 
mācību gada noslēgumu vai pēr-
no 1. septembri, vai nākamā 
gada 1. janvāri. Manuprāt, ir 
slikti, ka mēs, izglītības sistēmas 
vadītāji, publikas priekšā sacen-
šamies matemātiskos prāta vin-
grinājumos, bet nerunājam par 
lietas būtību, kas patiesi interesē 
katru no pedagogiem,” atzīst 
G. Helmanis. 

3aktuāli
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Rīgā jaunajā mācību gadā 
gaida jauni izaicinājumi

uzziņa
2016./2017. mācību gadā 

Rīgā darbosies 150 pašvaldī-
bas dibinātas PII un 69 pirms-
skolas izglītības grupas 15 vis-
pārizglītojošajās skolās un vie-
nā interešu centrā. Pirmskolās 
strādās 3501 pedagogs.

2016./2017. mācību gadā 
Rīgā darbosies 115 vispārizglī-
tojošo skolu, un tās apmeklēs 
gandrīz 68 000 (provizoriski) 
skolēnu, no kuriem 7400 (pro-
vizoriski) būs pirmklasnieki. 
Skolās strādās 7292 pedagogi.

Rīgas pašvaldība ar 2016. gada 
1. decembri izglītības iestāžu 
darbiniekiem, to vidū pirmssko-
las izglītības pedagogu palīgiem 
un tehniskajiem darbiniekiem, 
plāno piešķirt atlaides sabiedris-
kā transporta pakalpojumiem.

FOTO: Andris Bērziņš

rd vadība sarunā ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. guntis Helmanis (pirmais no labās) iepa-
zīstina ar jaunāko izdevumu, kurā ir apkopotas iespējas izvēlēties dažādu interešu attīstīšanu pēc 
mācību stundām.

FOTO: Andris Bērziņš

Bijušo militārās apmācības un šautuves telpu vietā tagad ir iekār-
toti kabineti skolas logopēdam un psihologam.

FOTO: Andris Bērziņš

Skolas direktore Ludmila Lahova iepazīstina rd vadību ar aktīvās 
atpūtas iespējām rīgas austrumu vidusskolas pagalmā.
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Pierīgas pedagogi IZM iesnieguši 
priekšlikumus pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas pilnveidei

Babītes kultūrizglītības centrā 
23. augustā notika Pierīgas (Āda-
žu, Babītes, Baldones, Carnikavas, 
Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, 
Mārupes, Ropažu, Saulkrastu, Sē-
jas, Stopiņu) izglītības iestāžu ad-
ministrāciju un Pierīgas Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības pārstāvju konfe-
rence, kurā notika diskusija „Pe-
dagoga izaugsmes, karjeras iespē-
jas un profesionālās darbības iz-
vērtēšana”. Diskusijas noslēgumā 
konferences dalībnieki nobalsoja 
par priekšlikumiem Izglītības un 
zinātnes ministrijai (IZM) peda-
gogu profesionālās darbības no-
vērtēšanas procesa pilnveidei.

„Uzskatām, ka spēkā esošais 
pedagogu profesionālās darbības 
kvalitātes novērtēšanas process ir 
būtisks pedagogu karjeras izaug-

smes faktors un tā īstenošanas 
iesaldēšana, liedzot pedagogiem 
noteiktajā laika periodā pretendēt 
uz kvalitātes pakāpju iegūšanu, ir 
pretrunā ar tiesiskās paļāvības un 
sistēmiskuma principu,” ir teikts 
IZM nosūtītajā vēstulē, ko ir pa-
rakstījis Pierīgas Izglītības, kul-
tūras un sporta pārvaldes priekš-
nieks Oļģerts Lejnieks.

konferences 
dalībnieku priekšlikumi
Ieviest trīs līmeņu pedagogu 

profesionālās kvalitātes pakāpes, 
atceļot 1. un 2. kvalitātes pakāpes 
piešķiršanu:

• pakāpju numerācijas vietā 
ieviest trīs līmeņu amata nosau-
kumus;

• papildus pamatdarba funk-
cijām:

3. kvalitātes pakāpes ieguvējs 
slēdz savstarpējās sadarbības līgu-

mu ar izglītības iestādi par noteik-
tu sadarbības funkciju veikšanu 
piecu gadu periodā;

4. kvalitātes pakāpes ieguvējs 
slēdz savstarpējās sadarbības līgu-
mu ar izglītības iestādi un izglītī-
bas pārvaldi vai citu pašvaldības 
atbildīgo institūciju par noteiktu 
sadarbības funkciju veikšanu pie-
cu gadu periodā;

5. kvalitātes pakāpes ieguvējs 
slēdz savstarpējās sadarbības lī-
gumu ar izglītības iestādi, izglī-
tības pārvaldi vai citu pašvaldī-
bas atbildīgo institūciju un IZM 
par noteiktu sadarbības funkciju 
veikšanu piecu gadu periodā;

• ja sadarbības līgums tiek pil-
dīts, tad institūcijai, kura novērtē 
pedagoga profesionālo meistarī-
bu, ir tiesības pagarināt kvalitā-
tes pakāpes ilgumu uz pieciem 
gadiem.

 3. kvalitātes pakāpes iegūšanai 

portfolio aizvietot ar detalizētāku 
pašvērtējuma formu; skolas ad-
ministrācija ir atbildīga par peda-
goga pašvērtējuma objektivitāti.

 4. un 5. kvalitātes pakāpei 
portfolio iesniedz tikai elektro-
niskā formātā.

 Samazināt minimālā darba 
stāža ilguma prasības pretenden-
tiem kvalitātes pakāpes iegūša-
nai:

• pretendēšanai uz 3. kvalitā-
tes pakāpi – vismaz 2 gadi;

• pretendēšanai uz 4. kvalitā-
tes pakāpi – vismaz 4 gadi;

 • pretendēšanai uz 5. kvalitā-
tes pakāpi – vismaz 5 gadi;

• saskaņā ar skolas administrā-
cijas rekomendāciju pedagogam 
tiek dota iespēja pretendēt uz 
augstāku kvalitātes pakāpi pirms 
noteiktā termiņa.

Visiem pakāpju pretenden-
tiem novērtēšanas periodu sama-

zināt uz 2 gadiem.
Turpmākajā novērtēšanas pro-

cesā paaugstināt pretendentu at-
lases kritērijus 4. un 5. kvalitātes 
pakāpei, ieviešot vienotu prasību 
līmeni pedagogu adekvātai un se-
cīgai funkcionālajai darbībai izglī-
tības iestādes, pašvaldību un valsts 
līmenī; pretendentiem, piesakoties 
novērtēšanai, ir valsts vai pašval-
dību institūciju apliecinoši doku-
menti, kas apliecina pedagoga re-
ģionāli metodisko darbību lektora, 
multiplikatora vai mentora prakses 
īstenošanai novērtēšanas periodā.

 Veikt ikgadēju kvalitātes pa-
kāpes ieguvēju labākās prakses 
piemēru elektronisko materiālu 
apkopošanu un publiskošanu in-
terneta vietnē (IZM, VISC).

 Izstrādāt jaunus pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšanas sistēmas kritērijus 
pirmskolu pedagogiem. 
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VIIS būs jāievada informācija par skolēnu kavējumiem
Ja skolēns nav apmeklējis iz-

glītības iestādi un vairāk nekā 
trīs mācību dienas nav apguvis 
pirmsskolas izglītības program-
mu vai vairāk nekā 20 mācību 
stundas semestrī – vispārējās 
izglītības un profesionālās izglī-
tības programmu un izglītības 
iestādei nav informācijas par 
neierašanās iemeslu vai iemesls 
nav uzskatāms par attaisnojošu, 
izglītības iestāde nekavējoties 
valsts izglītības informācijas sis-
tēmā (VIIS) ievada informāciju 
par izglītojamā kavējumiem un 
to iemesliem, ja tie ir zināmi, kā 
arī rīcību to novēršanai.

Tas ir paredzēts Ministru ka-
bineta 2011. gada 1. februāra no-
teikumu Nr. 89 „Kārtība, kādā 
izglītības iestāde informē izglī-
tojamo vecākus, pašvaldības vai 
valsts iestādes, ja izglītojamais 

bez attaisnojoša iemesla neap-
meklē izglītības iestādi” grozī-
jumos, ko valdība apstiprināja 
6. septembrī.

Noteikumi attiecas uz sko-
lēniem, kas apgūst pirmsskolas 
izglītības, vispārējās izglītības 
un profesionālās izglītības pro-
grammas (izņemot profesionā-
lās tālākizglītības, profesionālās 
pilnveides izglītības un profe-
sionālās ievirzes izglītības pro-
grammas).

Informāciju par to skolēnu, 
kuri mācās tālmācībā, neattais-
notajiem kavējumiem, kā arī 
kavējumu iemesliem un rīcību 
to novēršanai izglītības iestāde 
ievada VIIS, ja izglītojamais vai-
rāk nekā trīs reizes pēc kārtas 
nav reģistrējies tiešsaistē bez at-
taisnojoša iemesla.

Pašvaldības izglītības pār-
valdes iestāde vai izglītības spe-
ciālists, ievērojot VIIS ievadīto 

informāciju, ja ir nepieciešams, 
sadarbībā ar izglītības iestādi un 
citām institūcijām, to vidū sociā-
lo dienestu un bāriņtiesu, no-
skaidro izglītības iestādes neap-
meklēšanas cēloņus un koordinē 
to novēršanu.

Izglītības kvalitātes valsts 
dienests (IKVD) reizi gadā ap-
kopo un analizē VIIS ievadīto 
informāciju un sniedz metodis-
ku atbalstu pašvaldībām un iz-
glītības iestādēm priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas risku ma-
zināšanai.

IKVD no 2016. gada 23. feb-
ruāra līdz 6. maijam veica prak-
ses izpēti, lai apzinātu vispārē-
jās izglītības un profesionālās 
izglītības izglītojamos, kuri bez 
attaisnojoša iemesla 2014./2015. 
mācību gada 2. semestrī un 
2015./2016. mācību gadā līdz 
1. martam vairāk nekā trīs mā-
cību dienas netika apmeklējuši 

pirmsskolas izglītības iestādi vai 
vairāk nekā 20 mācību stundu – 
vispārējās izglītības vai profesio-
nālās izglītības iestādi, apkopotu 
pašvaldību panāktās izmaiņas 
un uzlabojumus neattaisnotu 
mācību kavējumu uzskaitē un 
novēršanā kopš 2015. gada mar-
ta, kad notika iepriekšējā izpēte, 
kā arī izdarītu secinājumus par 
izmaiņām vispārējās izglītības 
un profesionālās izglītības iestā-
žu izglītojamo kavējumu skaitā 
un pašvaldību rīcībā kavējumu 
novēršanā, salīdzinot iegūtos 
datus par 2015./2016. mācību 
gadu ar datiem par 2013./2014. 
un 2014./2015. mācību gadu. 
Izpētes rezultāti atspoguļo, 
ka neattaisnoto kavētāju īpat-
svars 2013./2014., 2014./2015. 
un 2015./2016. mācību gadā nav 
būtiski mainījies un svārstās no 
1 % līdz 1,6 % no kopējā izglīto-
jamo skaita.

Lai gan situācija neattaisnoto 
kavējumu jomā ir nedaudz uzla-
bojusies (2014./2015. mācību gada 
2. semestrī 46 pašvaldībās bijis ne 
vairāk par pieciem neattaisno-
tiem kavētājiem, 2015./2016. mā-
cību gada 1. semestrī – 63 pašval-
dībās, bet 2015./2016. mācību 
gada 2. semestra pirmajos divos 
mēnešos – 68 pašvaldībās bijis ne 
vairāk par pieciem neattaisno-
tiem kavētājiem), Latvijā kopumā 
joprojām ir vērojamas nepilnības 
neattaisnotu kavējumu uzskaitē, 
datu par neattaisnotiem kavēju-
miem apkopošanā un neattaisno-
tu kavējumu novēršanā. Izglītības 
iestāžu un pašvaldības darbībā 
neattaisnotu kavējumu apzināša-
nā un novēršanā trūkst regulari-
tātes un sadarbības starp institū-
cijām. Tas apdraud datu ticamību 
un, iespējams, kavē atbalsta snieg-
šanu izglītojamajiem, kam tas ir 
nepieciešams. 
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Valsts garantēto studiju un studējošā kredītu 
dzēsīs 134 izglītības jomā strādājošajiem

2016. gadā valsts garantēto studiju un 
studējošā kredītu dzēšanu varēs uzsākt 
134 izglītības jomā strādājošie, 57 augstā-
ko mācību iestāžu un zinātnisko institūtu 
speciālisti, 55 sociālie darbinieki, 30 kul-
tūras jomā un 63 veselības aprūpē strā-
dājošie, 246 valsts pārvaldē nodarbinātie, 
kā arī 21 speciālists, kurš, ārvalstīs ieguvis 
augstāko akadēmisko vai augstāko profe-
sionālo izglītību, ir uzsācis darbu Latvijas 
tautsaimniecībai nozīmīgās profesijās, – 
tas ir paredzēts valdībā 13. septembrī ap-
stiprinātajos rīkojuma projektos par studi-
ju un studējošā kredīta dzēšanu no valsts 
budžeta līdzekļiem 2016. gadā.

Lai nodrošinātu speciālistu piesaisti 
Latvijas tautsaimniecības attīstībai nozī-

mīgās un attiecīgajai jomai nepiecieša-
mās profesijās, Izglītības un zinātnes mi-
nistrija katru gadu sagatavo un iesniedz 
apstiprināšanai valdībā profesiju sarakstu 
un to speciālistu skaitu, kuriem no valsts 
budžeta līdzekļiem tiks dzēsts studiju un 
studējošā kredīts. Informācija tiek gata-
vota sadarbībā ar nozaru ministrijām, 
kurām ir deleģēts pienākums izvērtēt un 
izlemt, kuri no attiecīgās jomas speciālis-
tiem būtu iekļaujami sarakstā. Lēmumu 
ministrijas pieņem, vispusīgi izvērtējot 
attīstības plānošanas dokumentus, tiesī-
bu aktus, statistikas datus un pētījumus, 
kā arī ievērojot to, cik lielā mērā konkrē-
tās profesijas pārstāvju skaits Latvijā ir 
nepietiekams, kāda ir viņu darba samak-
sa un amata pienākumu veikšanai nepie-
ciešamais zināšanu apjoms.

Kredīta dzēšana no valsts budžeta lī-
dzekļiem ir viens no mehānismiem, lai 
stimulētu valstij nozīmīgu jomu profe-
siju pārstāvjus izvēlēties sabiedrības in-
teresēm atbilstīgu profesionālo darbību. 
Tā ir arī viena no iespējām mudināt jau-
nos speciālistus strādāt savā profesijā, 
kā arī novērst speciālistu aizplūšanu no 
mazāk apmaksātajiem amatiem.

Ar 13. septembrī valdībā apstiprinātajiem 
rīkojumiem „Par studiju kredīta dzēšanu no 
valsts budžeta līdzekļiem 2016. gadā” un 
„Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts bu-
džeta līdzekļiem 2016. gadā” var iepazīties 
Ministru kabineta mājaslapā: http://tap.mk.
gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40388468&mode=mk
&date=2016-09-13, http://tap.mk.gov.lv/lv/
mk/tap/?pid=40388469&mode=mk&date=2
016-09-13. 
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Par vienas komandas spēlētājiem: 
ikdienas treniņos un spēlēs

Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Par spīti pārmaiņām, kas laika 
gaitā notiek skolās, darbojošās 
personas allaž ir tās pašas: skolē-
ni, viņu vecāki (un arī citi ģime-
nes locekļi) un skolotāji. Katra 
mācību gada sākumā aktivizējas 
diskusijas par to, kā mūsdienu 
skolā vajadzētu norisināties sko-
las un ģimenes sadarbībai, lai la-
bāk veiktu vissvarīgāko kopīgi da-
rāmo darbu – palīdzētu bērnam 
augt, attīstīties, kļūt par lielisku 
cilvēku, labu pilsoni, veiksmīgu 
mūsdienu sabiedrības procesu 
līdzdalībnieku un veidotāju.

Taču prakse liecina, ka, lai cik 
labi iecerētas, šīs sarunas nereti 
ieslīd vecajās sliedēs: nocietināju-
mi frontes līnijā starp ģimeni un 
skolu – to veidošana tiek uzsākta 
jau krietni pirms skolas gaitu uz-
sākšanas („Nu, nu, iesi skolā, tad 
tu redzēsi!”) – tiek rūpīgi nostip-

rināti („Tūlīt beigsies labie laiki, 
kad vari darīt, ko gribi!”). Pie sie-
nām tiek piestiprināti uzsaukumi 
par tiesībām, kas pienākas katrai 
no pusēm: „Katram skolēnam ir 
tiesības netraucēti mācīties, un 
katram skolotājam ir tiesības ne-
traucēti vadīt stundu.” Ir jājautā, 
protams, kāpēc abiem būtu jāat-
rodas vienā telpā, ja reiz tas trau-
cē, jo katrs ir aizņemts ar savu 
uzdevumu. Stereotipi par abām 
pusēm tiek uzturēti un atjauno-
ti, bultas, lodes un vēl modernā-
ki kaujas ieroči tiek laisti darbā: 
mēs tā, viņi šitā… Un otrādi. Un 
vēl niknāk, nemanot, ka esam 
pavisam aizmaldījušies prom no 
tēmas – sadarbības.

Skolēns atkal paliek pa vidu. 
Gan tas, kurš bažīgi klausās vecā-
ku reakcijā uz jaunajām no skolas 
pārnestajām ziņām, gan tas, kurš 
no vecāku un skolotāju savstar-
pējām batālijām jau ir iemanījies 
izdabūt vislielāko labumu sev pa-
šam. Tas, kurš jau ir sapratis un 
pieņēmis, ka ir vieglāk dzīvot, 
ja atzīst, ka taisnība tam, kuram 
vara, un tas, kurš vēl mēģina tau-
jāt pēc darbības mērķa un jēgas, 
bet dara to savā spurainajā vei-
dā un galu galā dabū trūkties no 
abām pusēm. Ko tad varam darīt, 
lai sadzirdētu, saprastu cits citu 
un patiešām nonāktu līdz sadar-

bībai? Lai būtu vienas komandas 
spēlētāji, turklāt ne tikai uzvarās, 
bet arī ikdienā?

Tiekoties ar mūsu pašu sko-
lotājiem un lasot viņu pieredzes 
stāstus un intervijas, priecājos, 
ka vērīgi profesionāļi aizvien bie-
žāk gan ārzemju ceļos, gan savā 
darbā saskata to pašu, ko tik bie-
ži rakstu šajās slejās: vajag skolā 
mieru, cilvēciskumu un jēgpilnu 
darbību, ne formās tērptu izglīto-
jamo dresūru un iemācīto triku 
atrādīšanu visu veidu sacensībās 
no erudītu līdz sporta spēlēm. 
Šī tad arī ir viena no galvenajām 
atziņām, par ko ir jārunā – un jā-
vienojas – ar vecākiem, jo tieši tā 
palīdz ielikt pamatu tiltam starp 
mājām un skolu – pa kuru iet būs 
droši un uz kura arī kāda kūleņa 
izmešana netiks uzskatīta par ne-
piedodamu bezkaunību.

Ticība bērna spējām, izaug-
smei un pozitīviem rezultātiem 
ir pirmais stūrakmens. Ja mēs 
ejam pie skolotājas un sakām 
„viņam jau ar to matemātiku tā 
švaki”, mēs paši esam iedragā-
juši sava bērna ticību spējām 
būt veiksmīgam. Ja skolotāja 
tikšanos sāk ar to, ka stāsta, cik 
nereāli grūta viela ir sagaidāma 
jaunajā mācību gadā, tad mūsu 
tiesības un pienākums ir neļaut 
šaubām un mazdūšībai iezagties 
savu bērnu prātos, bet jautāt pēc 
skaidra plāna, kā šī skolotāja plā-
no strādāt, lai skolēni, izpildot 
viņas izvirzītās prasības, spētu 
sasniegt labus rezultātus. Par re-
zultātu ir atbildīgi gan skolēni, 
gan skolotāji, mūsu ieguldījums 
ir palīdzēt viņiem saprasties.

Skaidra izpratne par noteiku-
miem (kā vienošanās rezultātu) 
un sekām, kādas ir sagaidāmas, 
ja šie noteikumi (skolotājiem 
patīk teikt – prasības, bet tas 
daudz vairāk skan kā vienas pu-
ses dominēšana pār otru un var 

neveicināt saprašanos) netiek ie-
vēroti, ir nākamais visu trīs pušu 
savstarpējās sadarbības stūrak-
mens. Turklāt ir svarīgi, lai šī sa-
gaidāmā darbība vai tās rezultāts 
būtu skaidri un pozitīvi formu-
lēts un tiktu konsekventi sagai-
dīts, vienlaikus apzinoties, ka 
dzīve ir neparedzama un mainī-
ga un tieši skolēna spēja atrisināt 
situāciju, kad kaut kas neiet pēc 
pieņemtā plāna, ir dzīvespras-
me, kas noteikti noderēs. Tā ir 
tā sociālā apķērība, spēja apzi-
nāties situāciju un uz to reaģēt 
ir jāattīsta, lai neiekultos liekās 
ķibelēs, lai ātri saslaucītu izlijušo 
pienu vai no saplīsušā puķupoda 
izbirušo augsni un, to darot, jau 
izdomātu plāniņu, kā notikušo 
vērst par labu. Rezultātā tālākās 
sarunas centrālais uzdevums būs 
ne tikai rāties un izteikt nožēlu 
par notikušo, bet analizēt reakci-
ju un sekas un, iespējams, atrast, 
ka ir, par ko paslavēt. Ja par šādu 
pieeju skola un ģimene vienojas, 
būs mazāk noslēptas nezināša-
nas, nesaprašanas, neizpildīto 
darbu, neierašanās un citu „ne”. 
Būs vairāk atklātības un iespēju 
risināt ne mācību grāmatā ap-
rakstītas, bet pašu ikdienā sa-
staptas situācijas un uzņemties 
atbildību.

Skolotājiem, skolēniem un ve-
cākiem ir ne tikai jāzina, bet arī 
jāveido vienota izpratne par to, 
kas tiek sagaidīts, kādas ir sekas 
sliktam darbam un, pats galve-
nais, kā rīkoties tālāk, jo, turpinot 
sporta analoģiju, ar zaudētu spēli 

sezona nebeidzas. Kā rīkoties, ja 
darbs nav iesniegts laikā – un par 
to zina un, iespējams, ir līdzat-
bildīga visa ģimene; kas notiek, 
ja skolēns neierodas skolā; uz 
kuru laiku skolēnam ir jāpaveic 
nokavētajās dienās uzdotie dar-
bi; kad tiek plānoti nozīmīgākie 
pārbaudes darbi; kāda ir turp-
mākā rīcība, ja skolēns nav bijis 
skolā kontroldarba dienā; kāda 
ir skolotāja vērtēšanas sistēma 
un kāda attieksme pret uzvedību 
klasē – un desmitiem citu tikpat 
svarīgu jautājumu vecākiem zi-
nāt ir tikpat būtiski kā bērniem, 
jo tikai tā viņi var palīdzēt savam 
bērnam augt par patstāvīgu, ap-
zinīgu un konsekventu cilvēku. 
Ir daudz par maz augstprātīgi vai 
vienaldzīgi pateikt: „Informācija 

ir pieejama.” Ir jāpārliecinās, ka 
tā ir atrodama, atrasta un sapras-
ta. Tikai tā veidosies saruna un 
saskaņota darbība, un tā ir nepie-
ciešama visiem iesaistītajiem.

Ar vecākiem ir jāpārrunā arī 
tas, ka neatkarīgi no mācību 
priekšmeta, ko skolotājs māca, 
vispirms ikviens māca un ietek-
mē cilvēkus – ar savu attieksmi, 
rīcību, izteikumiem, smīnu vai 
smaidu, augstprātību vai gatavī-
bu saprast un palīdzēt. Skolotājs 
ikdienas saskarsmē aktīvi pieda-
lās nākamā profesionāļa, perso-
nības, pilsoņa augšanas un vei-
došanās procesā, liekot pamatus 
prasmēm, attieksmei, morāles 
normām, tikumiem. Tas nozī-
mē arī veidot skaidru izpratni, 
ka darbs ir jāpaveic laikā, ka ir 
nepieciešams noteikts zināšanu 
apjoms, ka pasaulē pastāv skaid-
ri un taisnīgi kritēriji un, ja tas 
tā nav, mūsu spēkos ir likumīgā 
un civilizētā ceļā situāciju mainīt, 
kaut arī tam ir nepieciešams laiks 
un piepūle.

Viss tieši tas pats attiecas arī 
uz vecākiem – apzināties, ka viņi 
bērniem ir paraugi un modeļi – 
pozitīvā un negatīvā nozīmē: ar 
savu attieksmi pret darbu, kai-
miņu, priekšnieku, pārdevējiem 
veikalā, autobusa vadītāju utt. Ar 
kādām tiesībām mēs varam pra-
sīt, lai bērni būtu citādāki? Mēs 
taču paši allaž sakām: klausi, ko 
es saku!

Būt par vienas komandas spē-
lētājiem nozīmē virzīties uz ko-
pīgu mērķi. Vai mērķis ir augstā-
kais vērtējums matemātikā par 
katru cenu, būšana skolā katru 
dienu un visu prasību ātra bezie-
runu izpildīšana vai godprātīga 
attieksme pret savu darbu, līdz-
cilvēkiem un labākais iespēja-
mais sniegums? Tas ir jāpārrunā 
šārudens vecāku sapulcēs, pirms 
spriežam par fondu naudām, 
ekskursijām, Mārtiņu un Miķeļu 
svinēšanu. Un mēs visi, vecāki 
un skolotāji, esam spēlējošie tre-
neri, jo arī mēs turpinām mācī-
ties dzīvot. 

FOTO: no personiskā arhīva

aija tūna aicina pavaicāt sev: „Vai mērķis ir augstākais vērtējums ma-
temātikā par katru cenu, būšana skolā katru dienu un visu prasību 
ātra bezierunu izpildīšana vai godprātīga attieksme pret savu darbu, 
līdzcilvēkiem un labākais iespējamais sniegums?”

   aiJa Tūnaik

Vajag skolā 
mieru, 

cilvēciskumu un 
jēgpilnu darbību, 
ne formās tērptu 
izglītojamo dresūru 
un iemācīto triku 
atrādīšanu visu 
veidu sacensībās no 
erudītu līdz sporta 
spēlēm.

Tas, kurš jau 
ir sapratis 

un pieņēmis, ka ir 
vieglāk dzīvot, ja 
atzīst, ka taisnība 
tam, kuram vara, un 
tas, kurš vēl mēģina 
taujāt pēc darbības 
mērķa un jēgas, 
bet dara to savā 
spurainajā veidā 
un galu galā dabū 
trūkties no abām 
pusēm.



Būt par vienas 
komandas 

spēlētājiem nozīmē 
virzīties uz kopīgu 
mērķi.



Ticība bērna 
spējām, 

izaugsmei un 
pozitīviem 
rezultātiem ir 
pirmais stūrakmens.
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„Skolēni visas šīs situācijas 
bija izdomājuši paši, es viņiem tās 
priekšā neteicu. Mani pārsteidza 
tas, ar cik daudzām un dažādām 
situācijām ikdienā cilvēkiem nākas 
saskarties, un katrā no tām ir jāzina, 
kā pareizi un ātri rīkoties, pieņemt 
lēmumu. Arī mēs, pieaugušie, ne 
vienmēr apzināmies, kādas sekas 
var radīt karsta tējas vai kafijas krū-
ze, kas nevērīgi tiek nolikta uz galda 
malas, mājdzīvnieki, kas tiek atstāti 
bez uzraudzības,” stāsta skolotāja.

Pedagoģe informē, ka skolā ir 
nopirkta mācību lelle Anniņa, lai 
skolēni, apgūstot pirmās palīdzī-
bas iemaņas, iemācītos arī māk-
slīgi elpināt. Skolēni, kuri pieda-
lījās konkursā „Esi drošs – neesi 
pārdrošs”, šīs prasmes jau ir apgu-
vuši, un tagad to varēs izdarīt arī 
pārējie skolēni.

Ligija Kampuse, konkursa „Esi 
drošs – neesi pārdrošs” dalībniece, 
atzīst, ka, pateicoties konkursam, 
viņa savā ģimenē ir viszinošākā par 
drošības jautājumiem: „Piemēram, 
mēs ģimenē bieži kurinām uguns-
kuru, tādēļ man brāļiem un māsām 
nākas atgādināt, ka nedrīkst iet pā-
rāk tuvu ugunskuram un spēlēties 
pie tā ar zariņiem. Jāņos arī tētim 
aizrādīju, ka viņš ir nekārtīgi sali-
cis malku grilā. Kad jaunākie brāļi 
peldas upē, brīdinu, lai viņi neiet 
pārāk dziļi ūdenī.”

„esi drošs – neesi 
pārdrošs” sasniedz 
rezultātus
Drošības klases atvēršanas pasā-

kumā piedalījās arī Iekšlietu minis-
trijas Administratīvā departamenta 
direktore Biruta Skaburska un 
Sabiedrisko attiecību un organi-
zatoriskā darba nodaļas vadītāja 
Gunta Skrebele, kura uzsvēra, ka 
Latvija, salīdzinot ar citām valstīm, 
ir droša, jo te nav postošu dabas ka-
tastrofu, terorisma draudu. „Taču 
ikdienā mēs saskaramies ar dažā-
dām situācijām, kurās ir svarīgi zi-
nāt, kā pareizi rīkoties, lai izvairītos 

no nelaimes gadījumiem, smagām 
traumām. Es ceru, ka šīs iegūtās 
zināšanas jums noderēs dzīvē, ka 
jūs zināsiet, kā rīkoties ārkārtas si-
tuācijās ārvalstīs,” teica G. Skrebele. 
Savukārt B. Skaburska pauda cerī-
bu, ka kāds no skolēniem izvēlēsies 
savu darba dzīvi saistīt ar drošības 
dienestiem. Viņa aicināja skolēnus 
sportot un būt fiziski attīstītiem, 
jo tas ir būtisks kritērijs, lai varētu 

apgūt kādu no profesijām drošības 
dienestos, piemēram, šogad mācī-
bām Valsts policijas koledžā pietei-
cās 480 jauniešu, bet tika uzņemti 
tikai 120, jo pārējie nespēja izpildīt 
fiziskās sagatavotības prasības.

B. Skaburska informēja, ka arī 
2017. gada pavasarī 7. un 8. klašu 
skolēniem izsludinās konkursu 
„Esi drošs – neesi pārdrošs” un 
skolēni jau laikus var sākt gata-

voties konkursam, kura sadarbī-
bas partneri ir Līvu akvaparks, 
AS „Latvijas gāze”, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests, 
Valsts policija un Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienests.

„Šodien, klausoties skolēnu stās-
tījumu, ka viņi ir kļuvuši par zino-
šākajiem drošības jautājumos savā 
ģimenē, nākas atzīt, ka konkurss ir 
sasniedzis savu mērķi. Tas nozīmē, 

ka skolēni ne tikai iegūst zināšanas 
un prasmes sev, bet ar padomu, 
prasmīgu rīcību ārkārtas situācijās 
var palīdzēt gan saviem skolasbied-
riem, gan ģimenes locekļiem, gan 
arī citiem cilvēkiem, kas ir nonāku-
ši nelaimē. Priecē, ka ir tik aiz-
rautīgi skolotāji kā skolotāja Sol-
vita, kura ar savu iniciatīvu ir 
atbalsts arī pārējiem kolēģiem,” 
sacīja B. Skaburska. 

6 pieredze

FOTO: Andris Bērziņš
iekšlietu ministrijas administratīvā departamenta direktore 
Biruta Skaburska un Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā 
darba nodaļas vadītāja gunta Skrebele (priekšplānā) skolēniem 
dāvina zibatmiņu ar iekšlietu ministrijas simboliku.

FOTO: Andris Bērziņš
Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas jomā 
sociālo zinību, ekonomikas un komerczinību skolotāja un 8.b klases 
audzinātāja Solvita Lauzēja skolēniem rāda spēli, ko var spēlēt gan 
mācību stundā, gan starpbrīdī, apgūstot drošības konsituācijas.

FOTO: Andris Bērziņš
Bauskas Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe kristīna kuzmiča 
pateicās skolotājai Solvitai Lauzējai par iniciatīvu un vēlēja 
skolēniem centīgi apgūt drošības tēmas.

FOTO: Andris Bērziņš
drošības klasē skolotāja ir iekārtojusi plašu metodisko līdzekļu 
klāstu, lai ikviens skolotājs var tos izmantot, gatavojoties mācību 
stundai.

FOTO: Andris Bērziņš
tā skolotāja komiksā ir attēlojusi drošības ievērošanu uz ielas.

FOTO: Andris Bērziņš
8.b klases skolnieces analizē dažādas situācijas, kas var izveidoties 
dzīvojamajā istabā.

Bauskas Valsts ģimnāzijā 
izveidota drošības klase
Turpinājums no 1. lpp.

Mācību gada 
sākumā, kad 

skolotāji instruē 
skolēnus par 
drošību, viņi to 
var darīt ne tikai 
formāli – izlasot 
noteikumus, bet 
var aicināt skolēnus 
izspēlēt dažādas 
situācijas, kurās ir 
jāzina pareizā rīcība.
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Daudz jautājumu, 
uz kuriem gaida atbildi

Stājoties spēkā jaunajiem Minis-
tru kabineta (MK) noteikumiem 
par pedagogu darba samaksu un 
vairākiem citiem normatīvajiem 
aktiem, kuros ir noteikta pedago-
gu algu aprēķināšanas kārtība, sep-
tembra pirmajās dienās izglītības 
iestāžu direktoriem un viņu viet-
niekiem bija ļoti daudz neskaidru 
jautājumu, uz kuriem visas atbil-
des viņi neguva arī videokonferen-
cē, ko rīkoja Izglītības un zinātnes 
ministrija (IZM) sadarbībā ar Lat-
vijas Pašvaldību savienību. Visus 
neskaidros jautājumus IZM skaid-
ro katrai skolai individuāli. Ar pir-
majām atziņām par pedagogu dar-
ba samaksas jauno kārtību aicinā-
jām dalīties Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrības 
(LIZDA) eksperti Mārupes vidus-
skolas direktores vietnieci mācību 
darbā Andželu Sokolovu un Preiļu 
novada izglītības pārvaldes vadītā-
ju Andreju Zagorski.

„Par tarifikāciju ir daudz ne-
skaidru jautājumu, jo neviens ne-
zina reālo mērķdotācijas finansē-
jumu, kas vēl ir jāapstiprina valdī-
bā, tādēļ tarifikācija var tikt veikta 
tikai aptuvena, t. i., salikt stundas, 
konsultācijas, bet ne skolu vadība, 
ne skolotāji vēl nezina, kāda būs 
precīza samaksa. IZM uz pašvaldī-
bām nosūtīja metodiku, kā rēķināt, 
un aptuvenos skaitļus skolas varē-
tu būt saņēmušas, taču pieļauju, ka 
precīzi neviens neko vēl nezina. 
Tarifikācija būtībā nav mainījusies, 
vienīgi tagad skolās katram skolo-
tājam ir jāuzskaita papildus veiktie 
pienākumi,” skaidro A. Sokolova.

Atbildot uz jautājumu, kāda si-
tuācija patlaban ir Mārupes vidus-
skolā, direktores vietniece secina, 
ka daudzi skolotāji ir kļuvuši par 
zaudētājiem: „Daudzi skolotāji ir 
ieguvuši kvalitātes pakāpes, bet, 
ieviešot jauno atalgojuma modeli, 
viņi turpmāk ir zaudētāju lomā. 
Tā tas ir visā Latvijā, jo piemaksu 
aprēķinus tagad veic citādāk: līdz 
šim samaksu par pakāpi rēķināja 
uz tarificēto slodzi, bet tagad – uz 
mācību stundām, bet tās nekad ne-
būs ne 40, pat ne 30 stundas. Pilnu 
samaksu par kvalitātes pakāpi, kā 
tas ir paredzēts noteikumos, ne-
saņems neviens skolotājs nevienā 
skolā – ne pirmskolā, ne vispāriz-
glītojošajā, ne profesionālajā.”

Vai par pretrunām ir informēta 
IZM un atbildīgās amatpersonas? 
LIZDA eksperte atklāj, ka ir gan 
runāts, gan rakstītas vēstules.

„Tā kā, pastāvot šādai aprēķinu 
kārtībai, rodas ietaupījums, lū-
dzām rakstisku atbildi, kur un kā 
to ir paredzēts izmantot, jo ietau-
pījums ir ievērojams. Piemēram, 
Mārupes vidusskolā kvalitātes pa-
kāpes ieguvušajiem skolotājiem ir 

par 40 % mazāk likmju, nekā bija 
iepriekš. Atbildi vēl gaidām,” atklāj 
A. Sokolova, norādot, ka jautā-
jumu arī citviet ir daudz, jo katra 
pašvaldība pieņem savus notei-
kumus, kā aprēķināt slodzi. Citi, 
piemēram, ņemot par pamatu MK 
noteikumu Nr. 445 „Pedagogu 
darba samaksas noteikumi” 5. pie-
likumu, kur kontaktstundu skaits 
ir mazāks, bet citu pienākumu ir 
vairāk. Kā norāda A. Sokolova, 
no vienas puses, tas ir labi, jo at-
vieglo skolotāju darbu, protams, ja 
ir finanses, bet, no otras puses, ir 
zaudējumi attiecībā uz iegūtajām 
kvalitātes pakāpēm.

Pārsvarā tiekot saņemti negatīvi 
signāli, jo tie, kas ir veikuši aprēķi-
nus, secina, ka ir mīnusā, bet ir arī 
atsevišķi gadījumi, ka finansējumu 
saņems pat vairāk, piemēram, Rē-
zeknes vidusskolas direktore esot 
aprēķinājusi, ka skolotāji algās sa-
ņems par 2–4 % vairāk.

Jautāta par reakciju no pirm-
skolām, A. Sokolova atgādina, ka 
tur ir paredzētas 36 kontaktstun-

das, bet pilna slodze ir 40 stundu 
nedēļa, taču pašvaldībām ir prob-
lēmas augusta beigās atrast skolo-
tājas, kuru jau tāpat trūkst, – sais-
tībā ar likmes palielināšanu rodas 
papildu darba vietas, bet gada vidū 
ir gandrīz neiespējami atrast arī 
nepieciešamo finansējumu.

„Vairāku pašvaldību pārstāvji 
atzīst, ka kaut kas vēl varētu mainī-
ties, sākot ar janvāri, kad, plānojot 
budžetu, paredz noteikto algu pie-
augumu. Ir jāskatās patiesībai acīs: 
manuprāt, nevienā pašvaldībā ne-
stāv maks, pilns ar naudu, pie kura 
pieiet un vajadzīgajā brīdī paņemt, 
cik vajag. Katrs patlaban mēģina 
izgrozīties, kā sanāk. Atliek gai-
dīt. Izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis solīja, ka pēc laika 
situāciju analizēs un domās, ko var 
darīt lietas labā, tad ceram, ka tas 
tā arī notiks. Turēsim pie vārda. 
Ja nekas labāks nenotiks, tad nāk-
sies runāt atkal skaļākā balsī,” sola 
A. Sokolova. 

Lauku skolām 
likmju skaits 
samazinājies par 50 %
Preiļu novada izglītības pār-

valdes vadītājs A. Zagorskis stās-
ta, ka mazajās lauku skolās, sa-
liekot skaitļus tikai provizoriski, 
pietrūkst līdzekļu mācību plāna 
īstenošanai, piemēram, Priekuļu 
sākumskolā, kura tika reorganizē-
ta no pamatskolas. Patlaban kopā 
ar pirmsskolas grupiņu, kurā ir 
astoņi bērni, skolā ir 14 bērnu. „Ir 
skaidrs, ka viņu pastāvēšanai šo-
gad pašvaldība pārdalīs atļautos 
10 % finansējuma, bet, kāds finan-
sējums būs citām skolām, vēl ne-
varam pateikt. Katra skola apsver 
minimālās vajadzības, un gaidām 
valdības apstiprināto mērķdotāci-
jas summu, tad secināsim, ko va-
ram un ko vairs nevaram atbalstīt. 
Iepriekš mazās skolas atbalstījām, 
pārdalot līdzekļus, bet turpmāk 
viņiem ir jārēķinās, ka saņems ti-
kai tik, cik ir plānojusi valdība pēc 
saviem aprēķiniem. Šogad drīk-
stam pārdalīt 10 % no mērķdotā-

cijas, bet nākamgad – tikai 6 %, 
tātad var būt arī tā, ka šis ir pēdē-
jais gads, kad vēl atļaujamies kaut 
ko pārdalīt. Pusgada laikā nebija 
iespējams veikt vēl kādas citas re-
organizācijas, jo MK noteikumus 
valdība apstiprināja tikai jūlijā,” 
stāsta A. Zagorskis.

Preiļu novada izglītības iestā-
dēs līdz šim bija noteikts, ka ap-
vienotajās klasēs ir jābūt astoņiem 
bērniem. Augustā tika pieņemts 
lēmums, ka minimālais skolēnu 
skaits vairs netiek noteikts. „Pie-
ļauju, ka vairākas skolas būs spies-
tas apvienot klases, lai mācītu māj-
turību, sportu, mūziku. Septembra 
beigās skolas norādīs, cik un kam 
līdzekļu pietrūkst. Kopējā sum-
ma novadam nav mainījusies, bet 
mainījušies ir saskaitāmie. Ja kā-
dam skolotājam būs lielāks stun-
du skaits, tad pilsētu skolās kāds 
skolotājs varētu arī saņemt vairāk, 
jo līdz šim viņi par likmi saņēma 
tikai nedaudz vairāk par 420 eiro. 
Katru skolu esam lūguši atšifrēt, 
kā tiks sadalīta mērķdotācija, un 
to saskaņot ar izglītības pārvaldi, 
lai maksimāli iegūtu audzēkņi un 
tiktu nodrošināta mācību pro-
grammas apguve.

Ja runājam par likmju sama-
zinājumu, tad visvairāk tas skāra 
skolu administrāciju, taču nepie-
krītu, ka viņu darbs nav vajadzīgs, 
piemēram, ja vidusskolā ir vairā-
kas programmas, ir jāveic arī au-
dzināšanas darbs, tad kādam tas 
viss kopā ir jāsatur. Uzskatu, ka 
noniecināt administrāciju īsti labi 
nav, jo mācību procesā viņu iegul-
dījums ir nozīmīgs. Akcents tiek 
likts uz mācību stundu un darbu 
ar audzēkņiem, bet kādam ir jāse-
ko arī skolas videi un darbībai, lai 
tā funkcionētu efektīvi.

Mazajās skolās likmju skaits ir 
nokrities par 50 % – tas liecina, 
ka perspektīvā tur varēs pastāvēt 
tikai 1.–6. klase. Konferencē no 
IZM pārstāvjiem izskanēja solī-
jums, ka viņi izstrādās plānu, kā 
saglabāt sākumskolas, lai bērni var 
apmeklēt skolu pēc iespējas tuvāk 
dzīvesvietai, bet, vērojot proce-
su, kas ir sācies, pēc pāris gadiem 
vairs nebūs, ko saglabāt. Par maz ir 
skandēt lozungus, vairāk vajadzēja 
darīt, lai solījumus īstenotu – vaja-
dzēja veikt aprēķinus un piešķirt 
līdzekļus, lai attiecīgās skolas var 
pastāvēt. Ja domātu loģiski un 
reālistiski, tad saprastu, ka nelielā 
lauku apvidū 1.–6. klases posmā 
nebūs ministrijas ierēdņu plānoto 
60 bērnu. Kamēr gadiem meklēja 
definīcijas, kas ir mazās lauku sko-
las – izglītības un kultūras centri 
u. tml., tikmēr tās sarūk un ilgi 
vairs nepastāvēs.

Liktenis apdraudēts ir Pelēču, 
Salas pamatskolai, tur ir arī inter-
nāti, turklāt tās atrodas uz robežas 
ar citām pašvaldībām, kas to vien 

gaida, ka kāda kaimiņskola tiks 
slēgta. Tas nozīmē, ka veidojas 
konkurence par bērniem, reizēm 
pat ne visai godprātīgiem līdzek-
ļiem. Līdz šim pašvaldība sadalīja 
līdzekļus, bet tagad katra skola no-
saka, cik tai pienākas. Centāmies 
un uzskatījām par savu misiju sa-
glabāt sākumskolas tuvāk dzīves-
vietai, taču tagad rocība būs mazā-
ka un iespējas ierobežotas.

Lai saglabātu 7.–9. klases pos-
mu un izpildītu ministrijas norādī-
jumus, ka šajā klašu grupā ir jābūt 
27 skolēniem, trūkst finansējuma.

Skumji, ka nav plāna, kā sagla-
bāt laukos skolas un cilvēkus, bet 
tiek domāts un ir jāsamierinās, ka 
visa dzīve Latvijā notiks tikai Rīgā 
un Pierīgā. Manuprāt, liela nozīme 
ir faktam, ka tuvojas vēlēšanas, un 
ir saprotams, ka ieguldījumus pa-
redzēs vietās, kuras ir intensīvāk 
apdzīvotas – tur, piemēram, cels 
jaunas skolas, bet laukos jau vēlē-
tāju skaits ir salīdzinoši niecīgs… 
Atliek cerēt uz pašu izturību, jo re-
formas piedzīvojam ne pirmo rei-
zi,” rezumē A. Zagorskis. 

    iLze Brinkmaneik Daudzi skolotāji 
ir ieguvuši 

kvalitātes pakāpes, 
bet, ieviešot jauno 
atalgojuma modeli, 
viņi turpmāk ir 
zaudētāju lomā. Tā 
tas ir visā Latvijā, jo 
piemaksu aprēķinus 
tagad veic citādāk: 
līdz šim samaksu 
par pakāpi rēķināja 
uz tarificēto slodzi, 
bet tagad – uz 
mācību stundām, 
bet tās nekad 
nebūs ne 40, pat 
ne 30 stundas. 
Pilnu samaksu par 
kvalitātes pakāpi, 
kā tas ir paredzēts 
noteikumos, 
nesaņems 
neviens skolotājs 
nevienā skolā – 
ne pirmskolā, ne 
vispārizglītojošajā, 
ne profesionālajā.



Ja domātu 
loģiski un 

reālistiski, tad 
saprastu, ka nelielā 
lauku apvidū 1.–6. 
klases posmā nebūs 
ministrijas ierēdņu 
plānoto 60 bērnu. 
Kamēr gadiem 
meklēja definīcijas, 
kas ir mazās lauku 
skolas – izglītības 
un kultūras centri 
u. tml., tikmēr tās 
sarūk un ilgi vairs 
nepastāvēs.
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mārupes vidusskolas direktores 
vietniece mācību darbā andžela 
Sokolova.

FOTO: www.lu.lv
preiļu novada izglītības pārval-
des vadītājs andrejs zagorskis.
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martas ielas skolotāji strādāja radoši, bez atlīdzības, no pamat-
darba brīvajā laikā. 

Rīgas interešu izglītības 
metodiskā centra metodiķes

Martas iela Rīgā atrodas starp 
divām dzīvīgām ielām – Krišjāņa 
Barona un Tērbatas ielu, un tai ir 

īpaša skolotāju darbības vēsture. 
Maza, klusa iela pilsētas centrā, 
tipiska 19. gadsimta priekšpil-
sētas muižnieku atpūtas māja. 
Ēkas mūžs ir bijis raibs, to ap-
saimniekojuši dažādi īpašnieki. 
Līdz 1906. gadam namam nebija 
sabiedriskās nozīmības.

apvieno progresīvos 
skolotājus
Pedagogs Ģederts Odiņš nav 

rīdzinieks – mācījās un strādāja 
vairākās vietās Latvijā un Krievi-
jā. Sākuma pedagoģisko izglītību 
ieguva Ventspilī un Kuldīgā, mā-
cības turpināja Sanktpēterburgas 
Skolotāju institūtā, ko beidza ar 
labu novērtējumu, saņemot tie-
sības zināšanas papildināt Leip-
cigā (rokdarbi) un Vīnē (fizika, 
ķīmija).

1906. gadā Ģ. Odiņš ieradās 
Rīgā un uzsāka inspektora dar-
ba gaitas Ata Ķeniņa privātajā 
tirdzniecības skolā. 1907. gadā 
ar domubiedriem izveidoja Sko-
lotāju savienību, tās pakļautībā 

atvēra Nikolaja II tirdzniecības 
skolu latviešiem, un pats kļuva 
par skolas pārzini. Tā darbojās 
kā elementārskola, tirdzniecības 
un komercskola ar saskaņotām 
programmām. Tur strādāja iz-
cili Latvijas pedagogi, kā Jānis 
Greste – skolu muzeju biedrības 
izveidotājs, Kārlis Dēķens – dzej-
nieks, publicists, Pēteris Kūla – 
Skolotāju savienības veidotājs – 
un daudzi citi.

Ģ. Odiņam bija bagāta peda-
goģiskā darba pieredze skolas 
darbā un biedrību veidošanā, 
plašas zināšanas par pedagoga 
darbu Krievijā un Eiropā. Savā 
skolotāju saimē viņš pulcēja iz-
cilus, radošus, ar labu izglītību 
un praksi apveltītus pedagogus 
meistarus, ar kuriem strādāja 
kopā Rīgā, Pēterburgā un vēlāk 
arī Jelgavā. Šo sadarbību uzturēja 
visu savu dzīvi – dalījās pieredzē 
un rezultātus publicēja mēneš-
rakstā „Izglītība”, žurnālā „Nā-
kotne” un citos izdevumos. Tur-
pināja sadarbību arī ar kolēģiem 
ārzemēs.

Martas ielā 5 skolotāji sāka 
darbu mācību programmu satu-
ra atvieglošanai, veidoja praktis-
ki lietojamus mācību uzskates lī-
dzekļus. Skolotāji strādāja rado-
ši, bez atlīdzības, no pamatdarba 
brīvajā laikā. Dzīvoja pieticīgi, 
darbā iesaistīja ģimenes locekļus 
un domubiedrus. Viss darbs bal-
stījās uz pašu idejām un naudu. 
J. Greste rakstīja: „Martas ielā 
maz runāja, daudz darīja… Lat-
viešu skolu vēsturē būs posms – 
Martas ielas laiki.”

Martas ielas nams 20. gad-
simta sākumā uz dažiem gadiem 
kļuva par Latvijas skolotāju saieta 
vietu. Skolotāji strādāja latviešu 
skolas nākotnei. Viņus neviens 
nevadīja. Tā bija pašu doma, ini-
ciatīva un saturs. Viņi:

• veidoja latviešu mācību pro-
grammu saturu;

• veidoja praktiski lietojamus 
mācību līdzekļus, ko iespie-
da Jesena tipogrāfijā Ernesta 
Birznieka-Upīša ielā;

• krāja izglītību apliecinošus 
dokumentus un vāca materiālus, 
veidoja krājumu, ko tolaik Eiropā 
sauca par muzeju;

• Jēkaba Delles vadībā izveido-
ja ceļojošo muzeju ar filiālēm 
Latvijā;

• skolotājiem organizēja mācību 

uzskates līdzekļu gatavošanu, 
lietošanu un apmaiņu.

Ģ. Odiņš papildus studēja 
Pēterburgas Augstāko komerczi-
nību institūtā, sadarbojās ar 
latviešiem Krievijā, strādāja Re-
evakuācijas komisijā Maskavā. 
1921. gadā viņš atgriezās Latvijā 
un vadīja Izglītības ministrijas 
Vidusskolu un arodskolu noda-
ļu, atjaunoja sagrauto arodskolu 
darbu. 1922. gadā pedagogs uz-
sāka darbu Jelgavas 2. vidusskolā 
un paralēli vadīja Centrālo peda-
goģijas institūtu, darbā iesaistot 
sava laika nozīmīgākos peda-
gogus. Jelgavā sākās Ģ. Odiņa 
pedagoģiskā darba meistarības 
laiks.

Pēc 1934. gada maija apvērsu-
ma Ģ. Odiņš tika atbrīvots, pen-
sionējās un strādāja sievas lauku 
saimniecībā. Skolotājs gāja bojā 
negadījumā, tika apbedīts Rubas 
kapsētā.

piemiņas plāksni 
Ģ. odiņam atklās 
29. septembrī
Par Martas ielas nama nozī-

mību pedagoģijas vēsturē sāka 
interesēties Skolu muzeju biedrī-
ba tās atjaunošanas laikā 1996.–
1998. gadā, iniciators bija Dr. hist. 
Alfrēds Staris. Īpaša uzmanība 
J. Grestem un Ģ. Odiņam tika 
pievērsta Skolu muzeju biedrības 
simtgades pasākumos, kas risi-
nājās 200 skolās Latvijā un ko at-
balstīja visas izglītības pārvaldes 
un Latvijas Pašvaldību savienība. 
Noslēguma pasākumā Latvijas 
Kara muzejā tika pieņemta re-
zolūcija atklāt piemiņas plāksnes 
Ģ. Odiņam un J. Grestem Martas 
ielā 5. Šai darbā Skolu muzeju 
biedrību atbalstīja Rīgas domes 
izglītības, kultūras un sporta de-
partaments. Domes deputāti pie-

ņēma lēmumu atbalstīt J. Grestes 
piemiņas plāksnes izveidi un at-
klāšanu 2013. gadā, bet Ģ. Odi-
ņa – 2016. gadā. Piemiņas plāk-
sne J. Grestem ir piestiprināta un 
atklāta, bet Ģ. Odiņam izveido-
to plāksni ir paredzēts atklāt šā 
gada 29. septembrī plkst. 15.00. 
Ar lielu rūpību un atbildību to 
veidoja tēlnieks Jānis Strupulis, 
kurš darbu ir veicis izcili.

Abas plāksnes greznos Martas 
ielas progresīvo skolotāju māju – 
tā viņus tolaik sauca. Tā kā Rīgas 
skolu identitātes muzejnieki ir 
Skolu muzeju biedrības biedri, 
pasākumu Martas ielā kopīgi 
veidos Skolu muzeju biedrība un 
Rīgas interešu izglītības metodis-
kais centrs.

pirmais renovētais 
koka nams rīgā
Šodien nams Martas ielā 5 ir 

renovēts, to ir veikusi SIA „Inter-
baltija”. Vēsturiski tas ir pirmais 
renovētais koka nams, kura dēļ 
Martas iela ir iekļauta tūrisma 
maršrutā „Koka Rīga”.

Tā atrodas UNESCO manto-
juma sarakstā iekļautajā Rīgas 
vēsturiskajā centrā un ir ierakstī-
ta arī vērtīgo, vēsturisko, sagla-
bājamo koka ēku sarakstā Rīgā.

Latvijas skolu muzejnieki būtu 
priecīgi šai ēkā arī šodien turpi-
nāt Ģ. Odiņa un J. Grestes iesāk-
to darbu, taču muzejniekiem ne-
bija tādu iespēju, to varēja pa-
veikt augstas kultūras valstiski 
domājoši uzņēmēji, kuri arī mūs-
dienās spēj novērtēt Ģ. Odiņa un 
J. Grestes dzīves un darbības no-
pelnus, izdodot grāmatu „Inter-
baltija ANNO 1992” labi nofor-
mētā, ilustrētā izdevumā, ko ie-
spieda apgādā „Jumava”. Latvijas 
muzejniekiem ir laba sadarbība 
ar mājas saimniekiem. 

Pedagogs Ģederts Odiņš
Godinot progresīvo skolotāju darbību 
20. gadsimta pirmajā pusē

    zinaida sOBOļEva
    iLzE HERBERga

ik
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abas piemiņas plāksnes – gan skolotājam jānim grestem, gan sko-
lotājam Ģedertam odiņam – greznos martas ielas progresīvo sko-
lotāju māju – tā viņus tolaik sauca.
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pedagogs Ģederts odiņš.

„Martas ielā 
maz runāja, 

daudz darīja… 
Latviešu skolu 
vēsturē būs posms – 
Martas ielas laiki.”
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Ģederts odiņš savā skolotāju saimē pulcēja izcilus, radošus, ar 
labu izglītību un praksi apveltītus pedagogus meistarus, ar kuriem 
strādāja kopā rīgā, pēterburgā un vēlāk arī jelgavā. 1908. gads.
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Rīgas interešu izglītības 
metodiskā centra 
izglītības metodiķe, 
pasākuma koordinatore

Rīgā par tradīciju kļuvušie 
katra mācību gada sākuma svētki 
bērniem un jauniešiem „Nāc un 
piedalies” šogad notika 3. sep-
tembrī. Jau 17. reizi organizatori 
pulcēties Vērmanes dārzā aicināja 
Rīgas bērnu un jauniešu centrus, 
sporta skolas, mākslas un mūzikas 
skolas, kultūras un mākslas cen-
trus un citas organizācijas, kuras 
pilsētā īsteno interešu un sporta 
izglītības programmas bērniem 
un jauniešiem.

Parka teritorijā dalībnieki bija 
sarūpējuši dažnedažādākās rado-
šās darbnīcas, piemēram, rokas-
sprādžu, grāmatzīmju, filca puķu, 
leļļu apģērba gatavošanu, izmanto-
jot dažādus materiālus un tehnis-
kos paņēmienus. Plastika, veido-
šana un māksla vienkopus. Šogad 
izteikti kuplā skaitā bija tehniskās 
jaunrades radošās aktivitātes, pie-
dāvājot gan lego darbnīcu, gan 
lidmodeļu un automodeļu veido-
šanu. Sporta aktivitātēs – braucie-
nā ar laivu ap strūklaku, volejbola 

bumbas metienā grozā un hokeja 
ripas metienā vārtos, staigāšanā 
pa līdzsvara lenti – ikkatram bija 
iespēja izmēģināt savas spējas, 
bet vingrošanas skolas audzēkņu 
paraugdemonstrējumi radīja ap-
brīnu par šo mākslu. Galda spēles, 
literārie labirinti un daudzas citas 
aktivitātes vijās pa visu Vērmanes 
dārza teritoriju.

Paralēli radošajām aktivitātēm 

parka teritorijā uz skatuves notika 
koncerts, kurā jaunie mākslinie-
ki dziesmā un dejā droši un pār-
liecinoši rādīja iegūtās prasmes 
gan individuālos, gan kolektīvos 
priekšnesumos.

Ar katru gadu kuplāka kļūst 
drošības saliņa, kurā neatlaidīgi ar 
spēļu un instalāciju palīdzību stās-
ta, rāda, demonstrē visu par bēr-
nu un jauniešu drošību, par to, kā 

rīkoties ekstremālās situācijās, un 
liek aizdomāties par drošību sko-
lā, mājās, uz ielas un brīvā dabā.

Šogad 104 Rīgas izglītības ie-
stādēs mācības uzsāk 7291 pirm-
klasnieks, katrs 1. klases skolēns 
bija uzaicināts uz šiem svētkiem. 
Ielūgums bija tipogrāfijā ie-
spiests speciāls lineāls ar infor-
māciju par svētkiem un mācību 
gada kalendāru, kurā ir iezīmēti 

brīvlaiki un svētku dienas.
Rīgas domes izglītības, kultūras 

un sporta departamenta sporta un 
jaunatnes pārvaldes izdotais ap-
kopotais katalogs par interešu un 
sporta izglītības programmu pie-
ejamību pilsētā ir liels ieguvums 
katram, kurš to vēlējās.

Katrā mazā bērnā aug liels cil-
vēks. Lai izdevies un radošs šis 
jaunais mācību gads! 

Svētki bērniem un jauniešiem 
„Nāc un piedalies”

   dacE Lazdiņaik

FOTO: no Rīgas interešu izglītības metodiskā centra arhīva

jau 17. reizi organizatori pulcēties Vērmanes dārzā aicināja rīgas bēr-
nu un jauniešu centrus, sporta skolas, mākslas un mūzikas skolas, kul-
tūras un mākslas centrus un citas organizācijas, kuras pilsētā īsteno 
interešu un sporta izglītības programmas bērniem un jauniešiem.

FOTO: no Rīgas interešu izglītības metodiskā centra arhīva

parka teritorijā dalībnieki bija sarūpējuši dažnedažādākās rado-
šās darbnīcas, piemēram, rokassprādžu, grāmatzīmju, filca puķu, 
leļļu apģērba gatavošanu, izmantojot dažādus materiālus un teh-
niskos paņēmienus.

Koptu grāmatas sējums mūsdienu dizainā un mākslas izglītībā

Rīgas Kultūru vidusskolas 
kulturoloģijas skolotāja, 
māksliniece

„Jebkurā izglītības un mākslas pieejā vis-
pirms jāņem vērā kultūra, pie kuras skolēns 
pieder. Radot uzticību, kas sakņojas dziļā 
savas tautas novērtēšanā, tiek izveidots 
labākais iespējamais sākumpunkts tam, 
lai izpētītu un pēc tam saprastu un cienītu 
citus. Svarīgi ir atzīt kultūras un tās vērtī-
bas pastāvīgo evolūciju gan vēsturiskā, gan 
mūsdienu kontekstā.”

(UNESCO. Ceļvedis mākslas izglītī-
bā – radošo spēju veidošana 21. gadsimtā. 
2006.)

Cik daudz mēs zinām par kultūru? Tas 
ir jautājums, uz kuru mēģinu atbildēt, mā-
cot Rīgas Kultūru vidusskolā kulturoloģi-
ju. Esmu beigusi Tallinas Mākslas univer-
sitātes Ādas dizaina nodaļu. Starp dažā-
dām prasmēm, kas tika apgūtas mācoties, 
bija grāmatas siešanas veidi. Iespieddarbu 
attīstībai ir sava vēsture un tradīcijas. Grā-
mata ir intelektuāls avots, tāpēc svarīgs ir 
arī tās noformējums. Viens no vienkāršā-
kajiem veidiem ir koptu sējums. Atgriežo-
ties Rīgā, sāku strādāt par skolotāju, mācot 
mākslas un kultūras vēsturi, bet vēlāk kul-
turoloģiju.

Kulturoloģijas mācību priekšmets ir ļoti 
plašs un ietver ne tikai vēsturiskos, bet arī 
daudzus mūsdienu globālās sabiedrības 
aspektus. Kultūras un mākslas apguvei ir 
būtiska dimensija pilnvērtīgas personības 
attīstībā. Tāpēc skolēniem teorija ir labāk 

izprotama, ja tēmām pielāgo radošu vai 
praktisku darbu.

praktiska un vienkārša 
grāmatas sējuma 
tehnoloģija
Mēdz teikt – viss jaunais ir labi aizmirsts 

vecais. Pirmais koptu sējums ir datējams 
ar 2. gadsimtu. Kopti ir ēģiptieši, kuri dzī-
vo arābu kultūrā, runā arābu valodā, bet ir 
kristieši. 20. gadsimta sākumā no Luvras 
muzeja tika organizēta franču arheologu 
ekspedīcija uz Ēģipti. Tā no jauna apzināja 
koptu kultūras mantojumu – keramikas fi-
gūras, ikonas un īpašo grāmatas sējumu.

21. gadsimta mākslinieki bieži izmanto 
šo sējuma veidu. Tas pārsteidz ar praktis-
kumu un vienkāršību, turklāt ir pievilcīgs 
šūšanas modelis. Senajam koptu sējumam 
tika izmantoti koka vāki, kas bija apvilkti 
ar ādu. Šodien darbā tiek izmantoti tradi-
cionālie grāmatsiešanas materiāli – kar-
tons, papīrs, adatas, diegi. Būtiskā atšķirī-
ba no citiem iespieddarbu sējuma veidiem 
ir tā, ka grāmatas sastiprināšanai nav ne-
pieciešama līme.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 
esmu vadījusi vairākas koptu sējuma meis-
tardarbnīcas. Interese par tām bija liela, un 
piedāvātās darbnīcas tika nokomplektētas 
ļoti ātri. Sākumā dalībnieki tika iepazīs-
tināti ar īsu koptu sējuma vēsturi, un tad 
doma, ka katrs no šīs nodarbības aizies 
ar iesietu grāmatiņu, tika realizēta dzīvē. 
Esmu vadījusi radošās nodarbības Rīgas 
Kultūru vidusskolas 12. klases skolēniem, 
kā arī jauniešiem no Beļģijas. Visi skolēni 
bija pārsteigti, kā no papīra loksnēm var 
izveidot piezīmju grāmatiņu.

Ja seno koptu sējuma tehnoloģiju apvie-
no ar rūpīgu darbu un pacietību, rezultātā 
iegūsti grāmatu mūsdienīgā dizainā, kas 
iepriecina katru interesentu. 

   inEsE PiTkEvičaik

FOTO: no personiskā arhīva

ineses pitkevičas apsveikums 12.a klasei 
izlaidumā.

FOTO: no personiskā arhīva

ineses pitkevičas gatavotais koptu sē-
jums. 2016. gads.

FOTO: no personiskā arhīva

ineses pitkevičas vadītā radošā darb-
nīca „Senais grāmatu sējums mūs-
dienu dizainā. koptu sējums” deko-
ratīvās mākslas un dizaina muzejā 
19.09.2015.

FOTO: no personiskā arhīva

izdales materiāli radošajai darbnīcai „Se-
nais grāmatu sējums mūsdienu dizainā. 
koptu sējums” dekoratīvās mākslas un 
dizaina muzejā 19.09.2015.
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Vairāk nekā 80 Latvijas cil-
vēku ir apvienojušies Latvijas 
Erudītu līgā (LEL). Pārsvarā viņi 
ir rīdzinieki, bet uz dažādiem 
pasākumiem vairāki brauc arī 
no Ventspils, Rēzeknes, Cēsīm. 
Šogad viņu prāta spēļu darbībai 
aprit 20 gadu.

„Mūsu kopiņā ir cilvēki, kam 
patīk nodarbe noskaidrot, ko viņi 
nezina. Pēc tam, lai uzzināto la-
bāk atcerētos, savā ziņā notiek arī 
veselīga savstarpēja sacenšanās, jo 
tā ir interesantāk nekā tikai indi-
viduāli, piemēram, risināt krust-

vārdu mīklu vai attālināti iejusties 
TV spēles „Veiksme. Intuīcija. 
Prāts” dalībnieku ādā,” stāsta LEL 
prezidente Anita Zaļaiskalne.

prāta spēles visiem
LEL prezidente stāsta, ka pati 

reiz uz kādu no pasākumiem esot 
atnākusi paskatīties, kas tur no-
tiek. Kad iesaistījusies darbībā, 
savās zināšanās un erudīcijā esot 
bijusi 30. vietā, bet pienācis brī-
dis, kad kopvērtējumā saņēmusi 
1. vietu. Atbildot uz jautājumu, 
kas īsti pulcējas erudītu koman-
dās, A. Zaļaiskalne atklāj – dažā-
da vecuma, izglītības līmeņu un 
profesiju cilvēki. „Varētu vēlēties, 
lai vairāk būtu skolēnu un jaunie-
šu. Pati strādāju Rīgas Tūrisma un 
radošās industrijas tehnikumā, 
esmu kulturoloģijas un vēstures 
skolotāja un stundās labprāt ie-
kļauju dažādus prāta vingrinā-
jumus, pēc mācībām organizēju 
konkursus. Esmu pārliecinājusies, 
ka audzēkņiem patīk,” atzīst peda-
goģe. Viņa stāsta, ka, piemēram, 
pagājušajā mācību gadā esot no-
ticis konkurss „Erudīts” un četros 
mēnešos startējušas 26 komandas 
3–4 cilvēku sastāvā, kas liecina 
par lielu atsaucību. A. Zaļaiskalne 
priecājas, ka skolā ir aktīva jaunie-
šu pašpārvalde, kā arī kolēģi, kas 
šādas un līdzīgas idejas atbalsta.

Kā Anita esot novērojusi, cil-

vēki, kas iesaistās erudītu kon-
kursos, savā dzīvē iesaistās arī 
jebkurā citā aktivitātē, turklāt 
viņu mācību, vēlāk darba karje-
ra attīstās sekmīgāk. „Erudīti ir 
atvērtāki kaut kam jaunam un 
gatavi iesaistīties, viņiem nav 
pat tik svarīgi, vai zina konkrēto 
jautājumu,” savus skolēnus un 
LEL dalībniekus raksturo A. Za-
ļaiskalne. Viņasprāt, ierakstot in-
terneta meklētājā tēmu „erudītu 
konkurss”, saņemtu informāciju, 
ka tādus rīko daudzās skolās un 
augstskolās. Tas vien liecina, ka 
zināšanu pārbaude komandu sav-
starpējās sacensībās ir iecienīta.

TV spēle „Gudrs. Vēl gud-
rāks” ir radījusi interesi, bet, kā 
atzīst A. Zaļaiskalne, ir nepiecie-
šami arī skolotāji, kuri ir gatavi 
iesaistīties un mudinātu skolē-

nus. „Ir drosmīgi skolotāji, kuri 
nebaidās sacensties ar skolēnu 
komandām vai būt starp viņiem, 
jo šāda veida sadarbībā vislabāk 
atklājas, ko viena paaudze zina 
labāk un kā var palīdzēt otrai, ja 
kaut ko nezina. Tas tikai bagātina 
abas puses, jo veidojas pavisam 
citādākas attiecības nekā klases 
priekšā stundā. Esmu par to pār-
liecinājusies, bet visbiežāk gan 
esmu organizatore, un tad spēlei 
neatliek laika,” atzīst pedagoģe 
un Erudītu līgas vadītāja.

Televīzijas un radio konkur-
su dalībnieki nereti atklājot, ka 
ir bijuši saistīti ar LEL, tātad, vi-
ņasprāt, ir guvuši iedrošinājumu 
gūt panākumus arī plašākā sa-
biedrībā.  

Vaicāta, ko novēl LEL dalīb-
niekiem 20. sezonā, A. Zaļaiskal-
ne aicina nezaudēt zinātkāri, jo tā 
visu virza uz priekšu.

par neveiksmēm 
matus neplēšam
Ir interesanti, ka LEL mājasla-

pā www.eruditi.lv tiesnesis Vik-
tors Insbergs informē arī par to, 
kas negaida jaunajā sezonā, pro-
ti: „Negaida vai gandrīz negaida 
tēmas un jautājumi, kādi pārsva-
rā pārstāvēti citu organizāciju 
rīkotajos konkursos: supermo-
dernā mūzika, Holivudas kino-
rūpnīcu plaša patēriņa produk-
cija, anglosakšu, krievu, turku 
un latīņamerikāņu seriāli, mo-
dernās tehnoloģijas datoru un 
sakaru jomā (datorspēles, īpodi 
u. c. trauki), augstākās un zemā-
kās sabiedrības runas un klačas 
utt. utjp. Šo rindu autors ir par 
stingru pieturēšanos tradicionā-
lām un laika pārbaudi izturēju-
šām garīgām un materiālām ci-
vilizācijas vērtībām, tur ir mūsu 
organizācijas spēks un garants 
turpmākai pastāvēšanai!”

Vai tas nozīmē, ka LEL ne-
piekrīt atziņai, ka visu var atrast 
internetā, un tomēr mērķtiecīgi 
aicina atcerēties un iegaumēt fak-
tus, kas veido inteliģenta cilvē-
ka kultūratmiņu? A. Zaļaiskalne 
piekrīt, ka konkursu jautājumi 
visbiežāk ir par literatūru, vēsturi, 
mākslu u. tml., un piebilst: „Taču 
tas nenozīmē, ka pilnībā dzīvojam 
tikai akadēmiskajās zināšanās, jo, 
piemēram, šogad, iesaistoties Lat-
vijas ģeogrāfiem, jautājumi būs 
visdažādākie.”

Ir radīts Latvijas kultūras ka-
nons, kurā ir apkopota infor-
mācija, kas būtu jāzina. LEL 

prezidente uzskata, ka vispirms 
būtu jānoskaidro, vai vispār cil-
vēki zina par tā eksistenci, tur-
klāt nevajag censties visu tajā 
ietverto atcerēties. „Pasaulē vēl 
ir daudz lietu, par kurām nezi-
nu, un es to apzinos. Erudītu 
savā ziņā mazāk ietekmē doma, 
ka viņu vērtē, piemēram, kā es, 
pieaudzis cilvēks, kaut ko nezi-
nāšu – būs kauns, visu atlikušo 
dzīvi būs jāmokās ar mazvērtī-
bas kompleksiem. Pie mums 
valda veselīgs sporta princips – 
vienu reizi veicas man, nākam-
reiz var labāk veikties arī citam, 
bet zvaigžņu stunda var pienākt 
jebkuram, īpaši jomā, kurā esi 
spēcīgāks par citiem. Manuprāt, 
tas palīdz sagatavoties un trenē-
ties arī psiholoģiski, jo par ne-
veiksmēm gluži matus neplē-
šam,” smaidot atzīst LEL prezi-
dente A. Zaļaiskalne. Viņa atgā-
dina personības pilnveidošanas 
trenera Braiena Treisija atziņu: 
„Koks, kurš vairs neaug, pama-
zām sāk trūdēt. Cilvēks, kura 
garīgā izaugsme ir apstājusies, 
pamazām degradējas. Lai jaunu 
zināšanu apguve kļūst par tavu 
ikdienas sastāvdaļu!” 

10 iespējas

Visu uz priekšu virza zinātkāre

   iLze Brinkmaneik

Ir drosmīgi 
skolotāji, kuri 

nebaidās sacensties 
ar skolēnu 
komandām vai būt 
starp viņiem, jo šāda 
veida sadarbībā 
vislabāk atklājas, 
ko viena paaudze 
zina labāk un kā 
var palīdzēt otrai, ja 
kaut ko nezina.



FOTO: Uldis Apsalons
LeL 20. sezonas komandu turnīra i un ii vietas ieguvēji.

FOTO: Uldis Apsalons
LeL prezidente anita zaļaiskalne stāsta, ka ir nepieciešami skolotāji, 
kuri paši iesaistītos erudīcijas spēlēs un mudinātu to darīt arī skolē-
nus.

FOTO: Uldis Apsalons
erudītu līgas dalībnieki risina individuālos uzdevumus.

Cilvēki, kas 
iesaistās erudītu 

konkursos, savā 
dzīvē iesaistās 
arī jebkurā citā 
aktivitātē, turklāt 
viņu mācību, vēlāk 
darba karjera 
attīstās sekmīgāk.



„Koks, kurš 
vairs neaug, 

pamazām sāk 
trūdēt. Cilvēks, kura 
garīgā izaugsme 
ir apstājusies, 
pamazām 
degradējas. Lai 
jaunu zināšanu 
apguve kļūst par 
tavu ikdienas 
sastāvdaļu!”
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No šodienas, 15. septembra, 
līdz 20. septembrim Briselē (Beļ-
ģijā) notiek 28. Eiropas Savienī-
bas (ES) jauno zinātnieku kon-
kurss, kurā piedalās 141 jaunais 
zinātnieks no 36 valstīm, prezen-
tējot 92 pētījumus. Viņu vidū būs 
arī četri Latvijas jaunieši – Rīgas 
Franču liceja absolventes Daniela 
Gods-Romanovska un Zane Grē-
ta Grants, Rīgas Klasiskās ģim-
nāzijas 11. klases skolniece Zlata 
Potiļicina un Rīgas Valsts 1. ģim-
nāzijas 12. klases skolnieks Reinis 
Cirpons, kuri ir ieguvuši augstus 
rezultātus Latvijas skolēnu zināt-
niskajās konferencēs. Laikraksts 
aicināja uz sarunu par to, kā zi-
nātne ir ienākusi viņu skolas ik-
dienā.

ar domu kādam palīdzēt
„Kad abas ar Zani mācījāmies 

10. klasē, jau tad nolēmām, ka 
zinātnisko darbu veidosim fizi-
kā. Manas mammas mudinātas, 
satikāmies ar Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) doktoranti, 
kura atklāja, ka aktuāli ir dažādi 
pētījumi par tekstilmateriāliem. 
Mūsu fantāzijās jau iedomājāmies 
nākotnes audumus, kas spēj ie-
rakstīt un fiksēt cilvēku kustības,” 
savu pētnieces gaitu sākumu atce-
ras D. Gods-Romanovska, kura 
tad vēl mācījās Rīgas Franču lice-
ja 12. klasē, tāpat kā Z. G. Grants. 
Daniela patlaban studē Kentas 
Universitātē (University of Kent), 
bet Zane – Latvijas Universitā-
tes (LU) Medicīnas fakultātē. 
Abas dosies uz jauno zinātnieku 
konkursu, lai stāstītu par savu 
kopīgi veikto pētījumu „Tekstil-
materiālā ieadīto tenzorezistīvo 
sensoru darbības izpēte un pielie-
tojums inovatīvajās tehnoloģijās, 
izveidojot prototipu datu pārne-
sei un uzkrāšanai”.

Daniela norāda, ka visā pasau-
lē notiek intensīvi elektrovadošo 
audumu pētījumi, lai tos maksi-
māli pielāgotu cilvēka lietošanai 
arī ikdienā, tomēr vēl nav no-
tikusi detalizēta tenzorezistīvo 
sensoru izpēte audumos un to 
darbības precizitātes noteikšana. 
Tika izpētītas eksperimentālās 
zeķes tenzorezistīvo sensoru pre-
testības atkarība no pēdas pozīci-
jas. Ir plānots izstrādāt pēdas at-
rašanās vietas noteikšanai fiksētās 
un dinamiskās kustības analīzes 
programmas prototipa interfeisu, 
kas tiktu izmantots rehabilitācijā, 
fizioterapijā, mācību treniņu re-
zultātu analīzē.

Atbildot uz jautājumu, vai 
skolā fizikas mācību priekšmets 
abām ir padevies, Daniela negai-
dīti atklāj, ka ne pārāk: „Saistīja 
konkrēta tēma par sensoriem, un, 
kad par to runa bija stundās, tad 
skolotāja aicināja stāstīt mūs, jo 
bijām iedziļinājušās, daudz par to 
lasījušas.”

Darba tapšanā daudz esot pa-
līdzējusi fizikas skolotāja Biruta 
Šķēle, bet nopietnākie zinātniskie 
vadītāji bija RTU Dizaina tehno-
loģiju institūta pētnieks Dr. phys. 
Aleksandrs Okss un RTU Medi-
cīnas fizikas un inženierijas ka-
tedras pētnieks Dr. phys. Aleksejs 
Kataševs.

Daniela atceras arī kādu 
smieklīgu kuriozu. Kādā vaka-
rā, kad jau tuvojās zinātniski 
pētniecisko darbu prezentācija, 
abām ar Zani pēc darbošanās la-
boratorijā bijis norunāts paveik-
to parādīt skolotājai. Diemžēl 
no RTU ēkas, kas atrodas Ezer-
malas ielā, satiksme ir ierobežo-
ta, jo kursē tikai viens autobuss 
reizi stundā, bet līdz tam atliku-
šas četras minūtes. Abas izskrē-
jušas ārā, pagalmā bijusi milzīga 
peļķe, un, lai ieekonomētu lai-
ku, Daniela esot sākusi brist tai 
cauri, bet Zane skrējusi apkārt. 
Izrādījās, ka zem peļķes bija le-
dus. Daniela esot paslīdējusi, 
iekritusi peļķē – un arī soma, 
kurā atradās dators un pro-
jekts… „Sāku kliegt: „Zane, pa-
ņem datoru, izņem ārā datoru!” 
Bet Zane tikai steidzināja, lai 
ceļos un skrienu. Kājas slīdēja, 
paskriet nevarēju, jo gumijas zā-
baki bija piesmēlušies ar ūdeni. 
Zane paņēma datoru un nolēma 
apturēt autobusu. Viņa kāpa iek-
šā un tad atkal ārā no autobusa, 
es saucu vadītājam, lai pagaida, 
un viņš izrādījās atsaucīgs. Kad 
beidzot abas nokļuvām autobu-
sā, vispirms pārbaudījām, vai 
darbojas dators. Par laimi, tas 
strādāja. Turpinājām ceļu uz 
skolu, izlejot ūdeni no maniem 
zābakiem,” smaidot atceras Da-
niela un piebilst, ka ne vienmēr 
vajag izvēlēties īsāko ceļu.

D. Gods-Romanovska pieļauj, 
ka būt starp Eiropas jaunajiem 
zinātniekiem būs gan fizisks, gan 
emocionāls pārbaudījums – to ir 
atzinuši arī iepriekšējo konkursu 
Latvijas pārstāvji –, bet tas esot 
tā vērts. Tā kā abas pētnieces ir 
absolvējušas Franču liceju, žūri-

jas pārstāvjiem, kas jautājumus 
uzdos franciski, viņas varēs brīvi 
atbildēt.

Lūdzu pateikt kādu novēlējumu 
vienaudžiem, kas nav pārliecināti 
par sevi vai uzskata, ka zinātne ir 
kaut kas tāls un neaizsniedzams. 
D. Gods-Romanovska saka: „Do-
māju, ka Zane man piekritīs: ja 
kaut ko patiešām vēlies, tad ir ie-
spējams izdarīt. Visa pamatā, pie-
mēram, varētu būt kāda problēma 
pašam vai tuviniekiem un vēlēša-
nās izgudrot kaut ko tādu, kas va-
rētu palīdzēt. Tad ir motivācija un 
stimuls ideju realizēt. Ja to asociē 
ar sevi, nebūs izjūtas, ka dari ko 
nevienam nevajadzīgu.”

idejas rada nejaušība
Savukārt Rīgas Klasiskās ģim-

nāzijas 11. klases skolniece Z. Po-
tiļicina atklāj, ka par savu izpētes 
tēmu „Datorredzes metožu iz-
mantošana pilsētas ēku seismis-
kajam monitoringam” viņai ir 
jāpateicas nejaušībai. Vēl 10. klasē 
viņa esot iesaistījusies skolas as-
tronomijas pulciņa nodarbībās, 
un reiz, kad lūkojusies teleskopā 
uz zvaigznēm, kāds cilvēks ne-
jauši izkustinājis piestiprināto 
WEB kameru. Šķitis, ka tālais 
punktiņš – zvaigzne – debesīs arī 
izkustas un izveido astotnieku jeb 
bezgalības zīmi. „Pēkšņi radās 
ideja, ka, izmantojot laika starpību 
starp fiksētajiem attēliem kamerā, 
to var pārnest uz dažādu vibrāci-
ju ietekmi,” skaidro Zlata. Viņas 
zinātniski pētnieciskais darbs in-
formātikā ir veltīts ēku seismisko 
datu apstrādei, izmantojot dator-
redzes metodes. Viņasprāt, ēku 
vibrācijas monitorings ir svarīgs, 
lai izvairītos no traģēdijām, kas ir 
saistītas ar namu sabrukšanu, īpa-
ši tas ir aktuāli vecām pilsētām, 
kā arī pilsētām, kas atrodas aug-
stas seismiskās aktivitātes zonās. 
Darbā tika izveidota sistēma, ar 
kuras palīdzību var iegūt seismis-
kus datus, izmantojot ēku atspo-
guļojošās virsmas. Galvenais pē-
tījuma rezultāts – vibrācijas datu 
apstrādes programmatūra, kurā 

ir realizētas datorredzes metodes. 
Tandēmā izmantojot datu iegūša-
nas un datu apstrādes sistēmas, 
to vienkāršās un ērtās struktūras 
dēļ jebkurš pētnieks var veikt no-
teikto ēku vai ēkas vibrācijas mo-
nitoringu pilsētas infrastruktūras 
uzlabošanas nolūkā vai citiem 
mērķiem. 

Z. Potiļicina uzsver, ka viņai ir 
veicies ar informātikas skolotāju 
Sergeju Bratarčuku, kura vadībā 
zinātnisko darbu arī esot pavei-
kusi. Viņš ir nopietni pievērsies 
datorzinātnei un palīdzējis iegūt 
zināšanas un uzvaras olimpiādēs 
un konkursos arī citiem Rīgas 
Klasiskās ģimnāzijas skolēniem.

Zlata pamatoti priecājas, ka, 
tikko uzsākusi pētījumus zinātnē, 
tie jau ir pavēruši iespēju piedalī-
ties ES konkursā. „Pasaule ir tik 
plaša un interesanta! Pievērsties 
fizikai un IT tika mudinājuši arī 
vecāki, jo saprot, ka tā ir perspek-
tīva joma, bet dabaszinības man ir 
patikušas jau kopš 1. klases. 8. kla-
sē sāku apgūt programmēšanu, tā 
ka fizika un programmēšana man 
ir tuvi mācību priekšmeti. Man ir 
paveicies ar labiem skolotājiem, 
un novēlu, lai arī citiem izdodas 
sastapt šādas personības, ar ku-
rām runāt par ko interesantu – 
kvantiem, kvarkiem utt., ne tikai 
rakstīt un apgūt formulas,” atzīst 
Z. Potiļicina.

Vaicāta, kā tika pavadīta vasa-
ra, Zlata nopietni stāsta, ka esot 
daudz programmējusi.

interesi rada 
entuziastiski cilvēki
Arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 

12. klases skolniekam R. Cirpo-
nam vasara ir pagājusi darbīgi, jo 
jūlijā viņš piedalījās starptautiska-
jā matemātikas olimpiādē Hon-
kongā. „Pietrūka dažu punktu 
līdz bronzas medaļai, bet tāpat 
ar rezultātu esmu apmierināts,” 
stāsta talantīgais matemātiķis. 
Reinis atklāj, ka matemātika aiz-
rauj jau kopš mazotnes, dažādus 
uzdevumus esot mudinājis risināt 
tēvs. Puisis atzīst, ka veicies arī 

ar labiem skolotājiem: sākotnēji 
Rīgas 25. vidusskolā tāda bijusi 
matemātikas skolotāja Anna Gus-
tava, bet tagad ģimnāzijā – Dace 
Andžāne.

Reinis apmeklē arī LU Neklā-
tienes matemātikas skolas nodar-
bības. Gatavojoties olimpiādēm, 
universitātes mācībspēkam esot 
jautājis, par kādu tēmu varētu 
veikt arī matemātisku izpēti, un 
tika ieteikts uzrunāt Datorikas 
fakultātes profesoru Andri Am-
baini, pasaulslavenu zinātnieku. 
Drīz A. Ambainis piekritis kļūt 
par darba vadītāju, un 11. kla-
sē R. Cirpons uzsācis pētīt Būla 
funkciju polinomu izteiksmes un 
to īpašības.

Lūgts izskaidrot sarežģītās 
tēmas būtību un tās iespējamo 
devumu nākotnei, Reinis atklāj, 
ka pats arī tikai pamazām esot 
izpratis, kas ir kvantu skaitļošana. 
„Matemātika ir vairāk teorētiska 
zinātne, bet mans pētījums var 
palīdzēt atrast jaunus algoritmus 
kvantu skaitļošanā. Jaunākie at-
klājumi fizikā ir pierādījuši, ka 
cilvēki var izmantot kvantus, 
gaismas daļiņas u. tml., no kurām 
radīt jaunus datorus, kas spētu 
skaitļot un atrisināt visdažādākās 
problēmas daudz ātrāk. Pagaidām 
gan kvantu datori ir tikai teorijā,” 
stāsta Reinis.

Kāpēc daudziem tomēr mate-
mātika rada grūtības, un vai vi-
ņam piemīt zināms dabas dots 
talants? Jaunais zinātnieks uzska-
ta, ka bez darba arī jebkurš cits 
talants neatklāsies pilnībā: „Ne-
viens nepiedzimst par ģēniju, 
kurš zina visas matemātikas for-
mulas. Man palīdzēja tēvs, kurš 
virzīja piedalīties dažādos mate-
mātikas konkursos, vēlāk radās 
interese pašam. Nenoliedzami 
svarīgi ir, kāds skolā ir skolotājs. 
Ja skolotājam patīk tas, ko māca, 
tad, manuprāt, viņš spēj radīt in-
teresi arī skolēnos un entuziasms 
pārnesas uz viņiem. Tas varētu 
būt viens no faktoriem, kas ietek-
mē rezultātus jebkurā mācību 
priekšmetā.” 

   iLzE BRinkmanEik

Ja kaut ko patiešām vēlies, 
tad ir iespējams izdarīt

FOTO: no zinātnieku personiskajiem arhīviem
rīgas Franču liceja absolventes daniela gods-romanovska (no 
labās) un zane grēta grants ir praktiski pārliecinājušās, ka ne 
vienmēr vajag izvēlēties īsāko ceļu.

FOTO: no personiskā arhīva

reinis cirpons atzīst, ka viņam 
palīdzēja tēvs, kurš virzīja pie-
dalīties dažādos matemātikas 
konkursos.

FOTO: no personiskā arhīva

rīgas klasiskās ģimnāzijas 11. kla-
ses skolniece zlata potiļicina at-
klāj, ka par savu izpētes tēmu viņai 
ir jāpateicas nejaušībai.
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8. un 9. septembrī Latvijas Uni-
versitātes (LU) Humanitāro zi-
nātņu fakultātē (HZF) un Mado-
nas novadpētniecības un mākslas 
muzejā (MNMM) norisinājās 
skolotāja, rakstnieka un dzej-
nieka Jāņa Ezeriņa (09.04.1891. 
Biksēres pag. (faktiski – Kārzda-
bas pag.) „Beiros” – 24.12.1924. 
Rīgā) 125. dzimšanas gada atcerei 
veltīta LU HZF, MNMM un LU 
Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta zinātniskā konference 
„Jānis Ezeriņš. Starp smiekliem 
un asarām”. J. Ezeriņa dzīve ir 
cieši saistīta ar Madonas un Ces-
vaines novadu, tāpēc konferen-
ces izbraukuma daļa notika tieši 
Madonā, kur MNMM krājumā 
ir arī unikāli, citur nesamek-
lējami materiāli par J. Ezeriņu. 
Kā uzrunā konferences viesiem 
uzsvēra Madonas novada domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, 
šī lielā, izcilā, slavenā personība 
ir strādājusi tepat – tuvējā skolā, 
blakus mājā. Konference tika fil-
mēta un bija skatāma tiešsaistē 
(http://www.lu.lv/tiesraide).

„man jādzīvo tā, 
lai sevi visdziļāk sajustu”
Novelē „Rūtes ķēniņš” paustā 

doma, šķiet, ir caurstrāvojusi visu 
J. Ezeriņa dzīvi. Nākamais rakst-
nieks piedzima tagadējā Cesvai-
nes novadā saimnieka ģimenē, 
mācījās Kārzdabas Vanagpakal-
nes pagastskolā un Cesvaines un 
Lazdonas draudzes skolās, kā arī 
Valkas skolotāju seminārā Val-
mierā. Skolotāja gaitas Lazdonā 
un Saikavā neierobežojās ar mā-
cību darbu vien – J. Ezeriņš pie-
dalījās sabiedriskajā dzīvē – spē-
lēja vijoli, vadīja kori, piedalījās 
teātra izrādēs. To, kas no dzimtā 
novada realitātes – vietām un cil-
vēku dzīves – ir nokļuvis rakst-
nieka darbos, konferencē izsme-
ļoši atklāja MNMM literatūras 
nodaļas vadītāja Dace Zvirgzdi-
ņa, kura ilgus gadus ir pētījusi 
J. Ezeriņa dzīvi un darbus, kā arī 
sakārtojusi dzejas izlasi „Saules 
kodeļa” (1988). D. Zvirgzdiņa arī 
uzsvēra, ka pirms 100 gadiem bija 
cita izpratne par to, kas ir Malie-
na, kuru savos darbos tēloja arī 
J. Ezeriņš. Par poētisko un reālo 

vietu J. Ezeriņa daiļradē ziņoja Si-
gita Kušnere (LU HZF), kura bēr-
nību pavadīja pavisam netālu no 
„Beiriem” un atzīst, ka konkrētu 
ģeogrāfisko vietu izmantojums 
J. Ezeriņa darbiem piešķir papil-
du dimensiju, „lielajai pasaulei 
noliekot blakus mazo Cesvaini”. 
Talanta daudzšķautņainība (mu-
zikalitāte, vizualitāte) un precīzs 
dzimtā novada tēlojums, kā at-
zina Sandra Ratniece, J. Ezeriņa 
dzeju dara glezniecisku, ainavis-
ku, niansētu.

Neilgajā mūžā J. Ezeriņš pabija 
gan armijā, gan apcietinājumā, 
gan sanatorijā, lai ārstētos no tu-
berkulozes, strādāja laikrakstu 
redakcijās, atdzejoja (Aleksandrs 
Puškins, Aleksandrs Bloks, 
Ādams Mickēvičs, Šarls Bodlērs, 
Viljams Bleiks u. c.) un tulkoja 
(Oskara Vailda „Doriana Greja 
ģīmetne”, Džovanni Bokačo „No-
veles”, Stendāla „Sarkanais un 
melnais” u. c.), sakārtoja mācību 
grāmatas „Valodiņa” un „Valo-
da” skolēniem. Visi plašās pasau-
les (Abhāzija, Krievija, Austrija, 
Šveice, Vācija) un darbības jomu 
iespaidi atspoguļojās viņa darbos, 
arī izcilajās novelēs. Mūsdienās 
aktuālos jēdzienus „bēgšana” un 
„bēgļi” viņš nemēdza lietot, vai-
roties no asociācijām ar gļēvulību 
un bēgšanu, – pat 1. pasaules kara 
bēgļu gaitas rakstnieka darbos 
sauktas par emigrāciju.

Latviešu un Eiropas literatūras 
dimensiju savos referātos atklāja 
vairāki pētnieki: J. Ezeriņa dze-
jas saites ar Edvartu Virzu un 
Antonu Austriņu analizēja Anda 
Kubuliņa, savukārt sadarbību un 
draudzību ar rakstnieku Rihardu 
Valdesu (R. Valdesa romānā „De-
vītais vilnis” J. Ezeriņš ir rakst-
nieka prototips) – Jānis Zālītis, 
par paralēlēm J. Ezeriņa un 
O. Vailda darbos, kā arī O. Vailda 
„Dorianu Greju” J. Ezeriņa tul-
kojumā runāja Antra Leine (LU 
HZF), J. Ezeriņa mērkaķa iede-
rību literatūras animālistiskajā 
tradīcijā atklāja Ieva Kalniņa (LU 
HZF), bet J. Ezeriņa insektus tau-
tu kultūras un Eiropas literatūras 
kontekstā – Anastasija Vedela 
(LU HZF).

Rakstnieka pirmā publikācija 
ir datēta ar 1907. gadu, viņš rak-
stīja gan prozu, gan dzeju, bija 
mēģinājumi arī dramaturģijā. 
Viņa stāstu un noveļu krājumi 
iznāca tikai dažus gadus pirms 
rakstnieka nāves – „Dziesminieks 
un velns” (1920), „Majestātes ka-
zarmēs” (1922), „Fantastiska no-
vele un citas”, „Apstarotā galva”, 
„Leijerkaste” (visi 1923), bet jau 
pēc tās – „Leijerkastes” 2. daļa 
(1925). Kā ir veidots J. Ezeriņa 
prozas vēstījums, stāstīja Skaid-
rīte Lasmane (LU Sociālo zināt-
ņu fakultāte) un Juris Andrejs 
Kastiņš (LU HZF), par J. Ezeriņa 
publicistikas azartu un sarkas-
mu vēstīja Viesturs Vecgrāvis 
(LU HZF), bet atsevišķus prozas 
darbus analizēja Daina Teters 
(novele „Kādas blusas stāsts”) 

un Arturs Skutelis (LU HZF ma-
ģistrants; neuzrakstītais romāns 
„Pičs Kublenieks”).

Savdabīgā formātā J. Ezeriņa 
noveles ir iedzīvinātas Elmāra 
Seņkova izrādē „Ezeriņš” Lat-
vijas Nacionālajā teātrī. Abas 
referentes, kuras runāja par šo 
izrādi, – Laura Ceļmale un Sil-
vija Radzobe (LU HZF) – patiesi 
ieinteresēja un, kaut gan biļetes 
joprojām esot grūti dabūjamas, 
ieteica „Ezeriņu” (S. Radzobe: 
„„Ezeriņš” ir pārlaicīgs latviešu 
mīlestības un nāves teātris.”) no-
skatīties. Kas notiek ar tekstiem, 
kad tos iestudē; kā tiek sastatīta 
dzīvo un mirušo pasaule; ko ak-
centē pretstati, groteska, fantas-
magorija, ekspresionisms, šaus-
mu elementi; kas ir postdrama-
tiskais teātris un stacijas drāma 
utt. – tik plašs bija abu pētījumu 
jautājumu loks.

Pētījumus par J. Ezeriņa dzīvi 
un daiļradi (konferencē klausītāji 
tika iepazīstināti ar ziņojumiem 

un ieskatu tēmā) organizatori 
apkopos rakstu krājumā, kurš iz-
nāks 2017. gadā, tā ka literatūras 
skolotājiem būs lielisks palīgs, lai 
skolēnus ieinteresētu par izcilā no-
velista un anekdotiskās noveles iz-
kopēja J. Ezeriņa daiļradi. LU pro-
fesore I. Kalniņa ieskicēja arī turp-
māk darāmo – J. Ezeriņa noveles 
ir jātulko svešvalodās, lai ārzemju 
augstskolu pētnieki var strādāt ar 
tām, analizējot mūsu rakstnieka 
daiļradi pasaules literatūras kon-
tekstā.

„kāpj kārzdabas 
kalns dziļi ezerā /
un mazgā vārpotus 
matus”
Pēc konferences noslēguma 

LU, Latvijas Rakstnieku savie-
nības, Memoriālo muzeju ap-
vienības, MNMM pārstāvji un 
citi interesenti devās izbrau-
kumā uz kādreizējo Kārzdabas 
pagastu, lai savām acīm skatītu 
J. Ezeriņa dzejā, stāstos un no-

velēs iepazīto.
Cesvainē uzmanība tika pie-

vērsta burkānveidīgajam tor-
nim, kas neapšaubāmi ir nove-
les „Tornis” centrā. Kādreiz dzī-
vīgā Kārzdaba šobrīd ir kluss un 
gandrīz pamests nostūris: tirgi, 
ko aprakstīja J. Ezeriņš, tur 
vairs sen nenotiek, uz iznīcības 
robežas ir pareizticīgo baznīca 
un abas skolas ēkas, Kārzdabas 
ezers ir krietni vien aizaudzis, 
arī tā krasti vairs nav pārskatā-
mi. Tomēr „Beiros” saimnieko 
rakstnieka pēcteči – Rudzātu 
ģimene, kas laipni uzņēma kon-
ferences dalībniekus, ļaujot ap-
lūkot seno ēku un māju apkārt-
ni, kā arī pacienājot un atbildot 
uz viesu jautājumiem.

Lielais autobuss pa mazajiem 
lauku ceļiem aizgrozījās arī līdz 
rakstnieka Augusta Saulieša mā-
jām „Sauliešiem”, kur rakstnieka 
piemiņu un literāro mantojumu 
glabā viņa meita Ilze, gandrīz 
deviņdesmitgadniece. 

   saniTa dāBOLiņaik

Rakstnieks Jānis Ezeriņš tekstos un dzīvē

FOTO: no MNMM krājuma
rakstnieks jānis ezeriņš 1924. gadā 
(mārtiņa Lapiņa foto).

FOTO: no MNMM krājuma
ekspresīvais Silvijas radzobes stāstījums vilina noskatīties nacionālā teātra izrādi „ezeriņš”.

FOTO: no MNMM krājuma
konferences otro dienu mnmm izstāžu zālēs atklāj madonas muzeja direktore Līvija zepa.
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Latvijas un Dānijas 
augstskolu lektors

Kā un par ko mūs, skolotājus, 
bērni audzina, mēs jau zinām. 
Tagad derētu uzzināt, kā izvēlē-
ties tādu skolas ikdienas modeli, 
pozīciju, lai šī audzināšana vairs 
neatkārtotos, bet drīzāk sāktos 
mūsu vēlmju piepildīšanās. Tātad 
pirmais priekšnoteikums – iemācī-
ties pieņemt skolu, skolēnus, viņu 
vecākus, kolēģus, skolas vadību, iz-
glītības pārvaldi, ministriju u. tml. 
tādus, kādi tie ir. Tādējādi iemācī-
simies nepiešķirt pārlieku lielu no-
zīmi rezultātiem, proti, neidealizēt 
mērķi un ar tā sasniegšanu saistītos 
plānus.

Iedvesmosimies un spēlēsim 
azartiski, ar patiesu prieku, un at-
cerēsimies pašu galveno – lai zau-
dējuma gadījumā nebūtu negatīvu 
pārdzīvojumu, emociju. Piemēram, 
Dānijas hokeja izlase uzvar Polijas 
vienību. Iedomāsimies, kāda ener-
ģija ir jāpatērē poļiem, lai negatīvo 
pārdzīvojumu dēļ visai Eiropai pie-
rādītu, ka dāņi, piemēram, ir viena 
no Eiropas izvirtīgākajām tautām.

Spēle „klasītes” un 
tās noteikumi
Skolas ikdienu iesaku uztvert 

tikai kā spēli. Tā ir ērta, elastīga 

un produktīva pozīcija. Pavērosim 
veiksminiekus! Piemēram, depu-
tātus, ministrus u. tml. Viņi stājas 
amatā, zinot, ka ilgi tajā nevarēs 
palikt. Un tomēr viņi azartiski spē-
lē. Augstākajiem spēkiem ir pilnīgi 
vienalga, kādā veidā mēs saņemam 
savus ienākumus. Svarīgi ir tas, kā-
das šai sakarā ir mūsu emocijas un 
ko mēs idealizējam. Ja priecāsimies 
par katru mazāko panākumu un iz-
teiksim par to pateicību, viss šķitīs 
lieliski. Ja kļūsim neapmierināti vai 
apvainosimies – būs problēmas, jo 
augstākie spēki tās uztvers kā per-
sonīgi pret viņiem vērstas.

Piemēram, mēs spēlējam spēli 
„Mīlestība” un nododamies tai ar 
tik lielu degsmi, uz kādu citi nemaz 
nav spējīgi. Ja spēles rezultātiem 
piešķiram pārlieku lielu nozīmi 
(uzskatām, ka mums uz to ir au-
tomātiskas tiesības, dusmojamies, 
aizvainojamies utt.), tad augstāko 
spēku pienākums ir visu organi-
zēt tā, lai otrs spēles dalībnieks uz 
mūsu degsmi neatbild. Vienkāršāk 
sakot, mūs nemīl. Ja neieklausā-
mies šajos brīdinājumos un, spītē-
jot augstākiem spēkiem, kliedzot, 
izgāžot dusmas, aizvainojoties uz 
visu pasauli, histēriski turpinām 
demonstrēt pierādījumus, cik labi 
mēs tomēr esam, šādi izkliedzam 
tikai to, ko miljoniem cilvēku iz-
kliedz ik dienas, tas ir, cik pasaule ir 
netaisnīga un nežēlīga. Nereti glā-
biņu meklējam vienpusējā mīlestī-
bā. Bet tā jau ir atkarība, un tas, kā 
likums, noved strupceļā. Pēc spēles 
noteikumiem mums šādā situācijā 
ir vai nu jāatzīst sava sakāve, vai arī 
jānomaina spēle (noteikumi).

Rezultātā – „Nelaimīga mīles-
tība”. Šādā jaunā spēlē mēs sevi, 
protams, uzskatīsim par visnelai-
mīgāko un visdziļāk aizvainoto 
cilvēku, respektīvi, apvainojušos 
uz dzīvi. Bet, kā zināms, dzīve vei-
dojas nevis pēc tā scenārija, kādu 
mēs to ārēji vēlamies, bet gan pēc 
tā, kā jūtamies iekšēji. Aizvaino-
jums par netaisno dzīvi ir kļūdaina 
pārliecība, un tiks gādāts, lai kļūtu 
vēl sliktāk un mēs beidzot sapras-
tu, ka neatbildēta mīlestība, tāpat 
kā skolēna neadekvāta uzvedība 
un nesekmība u. tml., nepavisam 
nav tas ļaunākais, kas pasaulē var 
notikt.

Tātad darbs skolā arī ir spēle. 
Un pat ne šaha spēle – daudz jaut-
rāka un virtuozāka. Tiecoties uz 
savu mērķi, ja iekšēji esam gatavi 
zaudēt, mums nebūs ne mazākā 
iemesla apvainoties uz skolēniem, 
kolēģiem, meklēt vainīgos u. tml. 
Drīzāk gluži vienkārši mēģināsim 
uzvarēt nākamajā spēles reizē.

Skola kā klaunu saiets
Lai ieņemtu šādu pozīciju, ir 

jāpiekrīt Baibas Indriksones va-
rones sacītajam filmā „Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”, ka te „ciemiņi, 
mīļā, esam mēs visi!”; ka itin viss, 
kas notiek skolā, ir arī klaunāde, 
kur mēs visi tikai ākstāmies pēc 

savas saprašanas un mākas. Viens 
apvainojas, otrs skumst, trešais 
aicina sev līdzi, ceturtais uzvedas 
kā bezkauņa utt. Te viens aicina 
uz pārrunām, otrs – uz kautiņu, 
te kāds atzīstas mīlestībā, kāds 
cits aizvainojas – un tā bez gala 
un malas. Kāpēc mēs visi tā rī-
kojamies, nav zināms. Jo vairāk 
emociju un azarta mēs ieliekam 
saskarsmē ar audzēkņiem (un ot-
rādi), jo augstāks ir attiecīgā klau-
na profesionālais līmenis. Vairu-
mam skolotāju visa dzīve ir viena 
vienīga klaunāde – tik aktīvi un 

azartiski pāriet no vienas lomas 
nākamajā: kādu mācām dzīvot, 
citu lamājam, nīstam, apsūdzam, 
paši raudam, liekam raudāt ot-
ram, mokāmies vainas apziņā utt., 
neaizdomādamies, kāpēc un kam 
tas viss ir vajadzīgs.

Skola kā cirka arēna
Visa šī spilgtā un emocionālā 

dzīve noris arēnā. Bet mums taču 
ir jāsēž skatītāju zālē, nevis arēnā! 
Un bezkaislīgi ir jāvēro notieko-
šais. Mēs varam smieties, raudāt 
aizkustinājuma asaras, taču iekšē-
ji no šīs darbības esam attālināti, 
viss notiekošais taču nav mūsu. 
Mēs esam tikai vērotāji. Ja uz-
skatīsim par vajadzīgu piedalīties 
kādā izrādē (karjera, amats, liela 
alga utt.), droši varam kāpt arēnā, 
bet, kad tas būs sasniegts, atgriezī-
simies skatītāju zālē un neļausim 
nevienam sevi ar varu ievilkt arē-
nā un iesaistīt izrādē.

Iedomāsimies skolu kā milzīgu 
arēnu, kur vienlaikus tūkstošiem 
klaunu līksmi klaigā un lamājas, 
raud un smejas, apskaujas un kau-
jas, bēdājas un priecīgi lēkā, kaut 
kur skrien vai arī iet klāt visiem 
pēc kārtas un katram izklāsta sa-
vas bēdas, sūdzas. Kāpēc viņi visu 
to dara, neviens nezina. Arī viņi 
paši to nezina. Mūsu mērķis at-
rodas arēnas pretējā pusē. Lai to 
sasniegtu, mums vajadzēs nokāpt 
arēnā un izspraukties garām mil-
zum daudziem klauniem. Turklāt 
ikviens no tiem centīsies mūs ie-
saistīt savā izrādē – likt paraudāt 
vai pasmieties, palēkāt, pabārties 
vai izkauties utt. Viņi mūs ķerstīs 
aiz pogām, deguna vai aiz drēbēm, 
atzīsies mums mūžīgā mīlestībā 
vai aizvainojumā, sauks sev līdzi 
uz pārrunām un kaujām.

Šajā klaunu pūlī mums ir jāsa-
meklē daži un tiem jāpiespēlē – 
varbūt kopā ar viņiem jāpalēkā vai 
jāuzdzied, jāapspriež kāda skolēna 
vai kolēģa rīcība vai kopīgi jāie-
dzer kafija. Kuri ir šie daži un kas 
viņiem ir vajadzīgs – tas ir jāuz-
min mums pašiem. Izrādē ir jāpie-
dalās tikai kopā ar tiem klauniem, 
no kuriem ir atkarīgs mūsu lietas 
iznākums. Ja sāksim reaģēt uz 
visu klaunu uzmākšanos, būsim 
iztērējuši visus savus spēkus, laiku 
un vēlēšanos mums nevajadzīgās 
izrādēs (piemēram, administrā-
cijas sapulce, kur nosodošu acu 
ielenkumā stāv kāds nogrēkojies 
skolēns).

Ja ar kaut ko esam neapmieri-
nāti, ar kādu nemitīgi strīdamies, 
nosodām, tad mēs jau atrodamies 
arēnā. Cita lieta – ja tā ir atkarība 
no negatīvas domāšanas, tad tik uz 
priekšu, cik vien tīk – ar bāršanos, 
lamāšanos u. tml. kaut visu skolu 
pārmainīt! Tikai atcerēsimies, ka 
tas viss ir tikai cirks, bet mūsu īstā 
vieta ir skatītāju ložā. Kā zināms, 
spēlē parasti piedalās ar noteiktu 
mērķi.

Ja spēlējam bez mērķa, tad mēs 
kopā ar jebkuru sastapto klaunu 
visu pārdzīvojam, visur skrienam, 
ejam viņam līdzi, nervozējam, 
raudam vai skumstam. Bet mums 
līdzās ir arī citi spēlmaņi, kuri, iz-
mantodami mūsu atspēles, tiecas 
uz noteiktu mērķi savā labā. Tādās 
reizēs mēs esam un paliekam tikai 
klauni vistiešākajā nozīmē, lai cik 
aizvainojoši tas arī skanētu.

Tā kā mēs aktīvi piedalāmies 
cirka izrādē, mums noteikti ir 
kaut kāda loma un galvā – tai at-
bilstīga cepure. Ja mēs zinām, kā-
dai ir jābūt pareizajai ģimenes dzī-
vei, bet mūsu tuvinieki (vīrs, bērni 
vai skolēnu vecāki) šim modelim 
neatbilst un mēs to pārdzīvojam, 
tad uz mūsu cepures ir rakstīts 
„priekšzīmīgs ģimenes cilvēks”, 
ja mācām pareizi uzvesties, tad – 
„mācu visus pareizi dzīvot”. Ja 
bērni nemācās un neuzvedas tā, 
kā mēs uzskatām par vajadzīgu, 
un mums pastāvīgi rodas kon-
flikti ar viņiem, uz mūsu cepures 
ir rakstīts „stingrākais skolotājs 
skolā”. Ja mums kāds skolēns sa-
runā rupjības – „neaudzināta 
un nekaunīga skolēna upuris”. Ja 
uzbāžamies audzēkņiem ar savu 
palīdzību neatkarīgi no viņu vēlē-
šanās un vajadzības, cepuri grez-
no uzraksts „pasaules glābējs” vai 
vienkārši „labdaris”. Ja, skatīda-
mies televizoru, lasot ziņas, mūž-
dien šķendējamies par ministriju 
un citām valsts struktūrām, nē-
sājam cepuri „pasaules pārkārto-
tājs”. Visbeidzot, kad darbs skolā 
mūs ir sabeidzis pavisam un nu 
vairs nav nekā, par ko priecāties, 
un dvēseli plosa aizvainojums par 
skolotāja nenovēršamo likteni, un 
neapmierinātība ar sevi, skolu, 
audzēkņiem, vadību ir pāraugusi 
visas iespējamās robežas, uzvel-

kam cepuri „mūžīgais cietējs” vai 
„moceklis”.

Piemēram, kāda skolotāja klasē 
ir reti nesaprātīgi skolēni. Nevienu 
mācību uzdevumu viņi nespēj iz-
pildīt, kā nākas. Pat ja mēs to esam 
izskaidrojuši pēc vislabākās sirds-
apziņas, viņi tik un tā pamanās 
izdarīt kaut ko, nu… saprotat paši. 
Tā tas katru dienu, arī šodien, iz-
rādās, ka atkal kaut ko nav izdarī-
juši vispār vai ir izdarījuši neparei-
zi, un atkal mūsu krūtīs uzbango 
vēlme pārmācīt beidzot pa īstam. 
Patiesībā tas nav nekas cits kā ap-
kārtējās pasaules idealizācija. Bet 
te pēkšņi vienu dienu par to visu 
mums sanāk smiekli – un mēs 
saprotam, ka laikam varētu pa-
mainīt stilu, kādā kontaktēties ar 
skolēniem un kolēģiem.

Tāpēc, kad kārtējo reizi atkal 
konstatēsim, ka skolēns nav mācī-
jies, kad kārtējo reizi gribēsies dus-
moties, atcerēsimies, ka atkal kļūs-
tam par klaunu „bargais skolotājs” 
(ja baramies), „nelaimīgais cietējs” 
(ja klusuciešot pārdzīvojam, jo 
esam zaudējuši jebkuras cerības 
mainīt situāciju) vai arī „es tevi 
uztaisīšu par cilvēku”, ja par katru 
cenu gribam panākt, lai bērna dzī-
ve būtu daudz labāka nekā mūsējā.

paliksim tikai 
vērotāji no malas
Proti, ja atrodamies tribīnē, tas 

nepavisam nenozīmē, ka mums ir 
pasīvi jānovēro notiekošais un ne-
kas nav jādara. Nebūt ne. Mēs tāpat 
dosimies uz skolu, rakstīsim mācī-
bu plānus, tos īstenosim, gatavosim 
atskaites par skolēnu mācību rezul-
tātiem, rīkosim pārrunas, bārsimies 
ar visiem pēc kārtas, pieprasīsim, 
lai skolēni izpilda mājasdarbus, utt. 
Taču to visu darīsim bezkaislīgi, 
notikumos neiesaistoties personīgi, 
tas ir, emocionāli, it kā notiekošo 
vērotu no malas. 

Lai šodien par iepriekš lasīto 
mums sanāk smiekli!

www.pedagogs.lv
Vēstulēm: kaspars.bikse@gmail.com

Mācību gada sākumam 
veltīts ķecerīgums
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Vasaras sākumā Latviešu 
valodas aģentūra (LVA) uz pro-
fesionālās pilnveides kursiem 
aicināja latviešu valodas skolo-
tājus, kuri strādā ar pieauguša-
jiem: gan ārvalstu studentiem, 
gan arī ar dažādām cilvēku gru-
pām, kas latviešu valodu apgūst 
kā svešvalodu. Klātesošo patiesi 
bija daudz, mācībās piedalījās 
gan docētāji no Rīgas Stradiņa 
universitātes un Rīgas Tehniskās 
universitātes, kuri ikdienā strādā 
ar jauniešiem no citām valstīm, 
gan vispārizglītojošo skolu peda-
gogi no dažādām Rīgas un vie-
nas Bauskas skolas, gan vairāku 
mācību centru pasniedzēji, kuri 
valodu māca galvenokārt pieau-
gušo grupām. Ir iepriecinoši, ka, 
rūpējoties par savu izglītību un 
konkurētspēju izvēlētajā profe-
sijā, kursos piedalījās arī viena 
Daugavpils Universitātes pro-
grammas „Skolotājs” studente.

Veiksmīga bija šo kursu lektoru 
izvēle, piemēram, Latvijas Univer-
sitātes (LU) asociētais profesors 
Arvils Šalme, kura vārds nevie-
nam latviešu valodas kā svešva-
lodas skolotājam jautājumus ne-
rada, un citi nozares profesionāļi, 
kā arī kursu tēma, proti, viens no 
sarežģītākajiem jautājumiem un 
lielākajām problēmām, mācot lat-
viešu valodu, ir darbības vārda ap-
guve, kas lielas galvassāpes sagādā 
ne tikai studentiem, bet arī viņu 
pedagogiem.

ne vienmēr jāseko 
modes kliedzieniem
Pirmais ar lekciju par visiem 

pedagogiem it kā labi zināmo 
tematu – par valodas prasmes 
funkcionālajiem līmeņiem, to 
saturu un lietojumu – uzstājās 
LU asociētais profesors A. Šal-
me. Kā zināms, atkārtošana ir zi-
nāšanu māte, tāpēc ik pa laikam 
ir noderīgi zināšanas atsvaidzi-
nāt un arī noskaidrot ko līdz ga-
lam neizprastu, ja tādi jautājumi 
ir. Tā kā bieži tiek runāts par 
kompetencēs balstītu izglītību, 
pedagogs var apmulst un nesa-
prast, kādā mērā šie jaunināju-
mi attieksies personīgi uz viņu. 
Profesors mierināja, ka daudz it 
kā šķietamu novitāšu nav nekas 
cits kā modes kliedziens, kura 
izmantošana ikdienas darbā var 
noderēt, bet var arī nenoderēt. 
Viņš minēja piemēru – uzzinā-
jis par transversālo kompetenci, 
kas ir uzskatāma par jaunumu 
un attiecināma ne tikai uz va-
lodas apmācību vien. Neviena 
kompetence, neviena metode 
nav pati pilnība!

„Neviena metode mums ne-
var nodrošināt tirgu! Piemēram, 
pagājušā gadsimta 70. gados cil-
vēkiem sāka parādīties naudas 

līdzekļi un viņi sāka ceļot. Kas 
notika? Pasaule it kā atvērās, bija 
vajadzīgas svešvalodu zināša-
nas, lai varētu sazināties ar citas 
valsts pārstāvjiem, tāpēc izveido-
jās sliekšņu līmeņu filozofija. Kas 
ir līmenis?” profesors jautāja un 
pats arī atbildēja: „Tas ir lingvis-
tiskais kopums, bez kura apgu-
ves un izpratnes nevar uzskatīt, 
ka cilvēks valodu zina.” Atliek 
piebilst, ka katra valsts ir izvei-
dojusi savu līmeņu aprakstu.

A. Šalme lekcijas laikā ie-
skicēja dažus tā saucamos mo-
des kliedzienus valodu apgu-
vē. Viens no tādiem pagājušā 
gadsimta 70. gados bija Berlica 
skolas uzskats, ka valodu ir ie-
spējams apgūt tikai ar runas 
palīdzību, bet gramatika ir at-
metama. Vai jūs būtu ar mieru 
saviem audzēkņiem mācīt tikai 
frāzes un teikumus, bet par gra-
matiku aizmirst? Ir pieļaujams, 
ka lielākā daļa latviešu valodas 
kā svešvalodas skolotāju noteik-
ti ne. Profesors pastāstīja arī 
pats par savu pieredzi, pasnie-
dzot latviešu valodu intensīva-
jos kursos Vācijā, piebilzdams, 
ka ātri iemācīties valodu ir ļoti 
dārgs prieks.

Lekcijas noslēgumā kursu 
dalībniekiem ar A. Šalmi izvēr-
tās interesanta diskusija par to, 
cik ilgs laiks ir nepieciešams, 
apgūstot vienu valodas prasmes 
funkcionālo līmeni. Kaut gan 
laika apjoms, kas ir nepieciešams 
viena valodas līmeņa apguvei, ir 
aprēķināts, ir pilnīgi skaidrs, ka 

ikvienam studentam tas būs in-
dividuāls – saistīts ar viņa moti-
vāciju, centību un apķērību.

kā mācīt darbības vārdu?
Nākamā ar lekciju uzstājās 

LVA Izglītības daļas metodiķe 
Indra Lapinska, kuras vēstīju-
ma centrā bija latviešu valodas 
darbības vārda mācīšana. Ne-
zinātāji varētu jautāt, kāpēc par 
šo vienu vārdšķiru ir jārunā 
atsevišķi. Tā kā latviešu valodā 
darbības vārds ir vārdformām 
bagāta vārdšķira, lielai daļai 
studentu un arī pedagogiem šis 
temats rada nopietnas raizes. 
I. Lapinska uzsvēra, ka skolotā-
jiem, mācot latviešu valodu kā 
svešvalodu, ir mazliet jāmaina 
perspektīva un vēlams iekāpt 
studenta kurpēs. „Saistībā ar 
darbības vārdu arvien vairāk 
runā par 3. personas formu, lai 
gan senāk bija pieņemts runāt 
par 1. personas formu. Tas ir li-
kumsakarīgi, jo 3. personas for-
mu mēs varam izveidot visiem 
verbiem, arī tādiem kā „snieg” 
un „līst”, bet 1. personas formas 
vairākiem vārdiem nav,” ieintri-
ģēja lektore. Pieminama ir arī 
tendence studentiem likt mācī-
ties darbības vārdu pamatfor-
mas un rekcijas. Iepriekš tādas 
prakses nav bijis: par darbības 
vārdu pamatformām tika ru-
nāts tikai saistībā ar angļu vai 
vācu valodas apguvi.

2014. gada nogalē LVA izdeva 
mācību un metodisko līdzekli 
„Latviešu valodas darbības vār-

du tabulas”, kas tapis Guntas Neš-
pores un Ilzes Auziņas redakcijā. 
Tajā ir iekļauta 940 darbības vār-
du locīšana, tos izkārtojot 142 ta-
bulās. Viens no iemesliem, kādēļ 
I. Lapinska kursa dalībniekiem 
par šo grāmatu stāstīja, ir ne-
pieciešamība pedagogam pašam 
saprast izdevuma struktūru, lai 
to varētu lietot nodarbībās. Klāt-
esošie tika lūgti grāmatā atrast 
vairākus darbības vārdus: ja tas 
izdevās, lietotājs mācību līdzek-
ļa struktūru ir sapratis un darbs 
ar to problēmas neradīs.

Pedagogiem un viņu audzēk-
ņiem, kuriem ir viedtālruņi, I. La-
pinska ieteica izmēģināt „Google 
Play” lietotnes „Lociņš” un „Lat-
vian Verbs”, kuras var ērti lejup-
ielādēt.

kāds, skolotāj, 
ir jūsu mērķis?
Kursu otrajā daļā dalībnieki 

varēja uzzināt vairāk par prak-
tiskiem jautājumiem. LVA Iz-
glītības daļas galvenā speciāliste 
metodiķe Vineta Vaivade pastās-
tīja par komunikatīvās pieejas 
izmantošanu latviešu valodas 
apguvē, kuras pamatā ir saziņas 
situācija. „Pieejas jautājums nav 
metožu izmantošanas jautājums. 
Pieeja ir valodas apguves mērķa 
jautājums,” norādīja V. Vaivade. 
Pedagogam ir svarīgi pašam sev 
formulēt, kāds ir viņa mērķis – 
lai students veiksmīgi nokārtotu 
eksāmenu vai arī lai valodu iz-
mantotu turpmākajā dzīvē.

Labas, bet, iespējams, ne-
daudz aizmirstas patiesības kur-
su dalībniekiem atgādināja Rī-
gas Pedagoģijas un izglītības va-
dības akadēmijas pasniedzēja 
Liene Valdmane, kurai ir vairāk 
nekā 10 gadu darba pieredze, 

mācot latviešu valodu cittautie-
šiem. Starp studentiem mēdz būt 
tādi, kuri neprot izmantot vārd-
nīcu, – tādā gadījumā pedago-
gam tas būtu jāiemāca. Ir jāie-
māca lietot arī tā saucamos 
balstvārdus, kas atvieglo teksta 
uztveri un palīdz pārvarēt dau-
dziem labi zināmo izjūtu, ka 
neko nesaprot. „Svešvalodā cil-
vēks pierod saprast tikai aptuve-
ni,” norāda L. Valdmane, taču šī 
apziņa nedrīkstētu samazināt 
prieku par mācību procesu. Pa-
sniedzēja norāda, ka, lai to sti-
mulētu, nodarbībās noder jeb-
kas – līmlapiņas, metamie kauli-
ņi, domino kauliņi, kārtis ar da-
žādu slavenību attēliem, jo visu 
minēto it labi var izmantot. 

valoda14

Kā cittautiešiem iemācīt 
darbības vārdus latviešu valodā?

   Lāsma gaiTniEcEik

uzziņa
Ir trīs starptautiski pieņemti 

valodas prasmes funkcionālie 
līmeņi un katram no tiem pie-
mērots termins angļu valodā, 
kuru netulko (pēc LU asociētā 
profesora A. Šalmes lekcijas):

A līmenis – pamatlīmenis 
(Breakthrough), ko sīkāk ie-
dala A1 un A2 līmenī;

B līmenis – vidējais līme-
nis (Waystage), ko sīkāk iedala 
B1 (Threshold) un B2 (Vanta-
ge);

C līmenis – augstākais lī-
menis, ko sīkāk iedala C1 (Ef-
fective Operational Proficien-
cy) un C2 (Mastery).

Mācot valodu, var izman-
tot dažādas pieejas (no meto-
diķes V. Vaivades lekcijas):

• strukturālo pieeju (tā ie-
kļauj gramatisko tulkošanas 
metodi un audiolingvālo me-
todi);

• komunikatīvo pieeju (tās 
pamatā ir saziņas situācija);

• funkcionālo pieeju.

FOTO: Lāsma Gaitniece
Ļoti lielu klātesošo interesi izraisīja LVa izglītības daļas metodiķes 
latviešu lektorātu darbības organizētājas ārvalstu augstskolās indras 
Lapinskas stāstījums par darbības vārda mācīšanu studentiem, kuri 
mūsu valodu apgūst kā svešvalodu.

FOTO: Lāsma Gaitniece
kaut gan vienmēr varam vēlēties 
vairāk un labāk, LVa ieguldījums 
latviešu valodas mācību līdzekļu 
veidošanā visdažādākajām mērķ-
grupām, sākot ar pavisam maziem 
bērniem un beidzot ar pieaugu-
šajiem, ir nenovērtējams. attēlā 
ir redzams tikai viens stends ar 
mācību līdzekļiem un pētījumiem 
par latviešu valodas situāciju.

FOTO: Lāsma Gaitniece
Lielisks palīgs latviešu valodas kā 
svešvalodas skolotājiem ir LVa 
izdotais mācību un metodiskais 
līdzeklis „Latviešu valodas dar-
bības vārdu tabulas” guntas neš-
pores un ilzes auziņas redakcijā. 
te vienuviet ir 940 darbības vārdu 
locīšana 142 tabulās.
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Izmaiņas pedagogu 
septembra kursu plānojumā

Saskaņoti pedagogu tālākizglītības kursi Rīgas Lietuviešu vi-
dusskolā Prūšu ielā 42A no plkst. 10.00 līdz 14.00

kursu maksa: 17 EUR
Klātienes kursi vienlaikus tiek translēti arī videorežīmā, kur 

var vērot lektora uzstāšanos, prezentāciju un čata logā uzdot jau-
tājumus, tādējādi klātienes kursi tiek apvienoti ar neklātienes 
vebināra formu. Tas nozīmē, ka kursos var piedalīties, atrodoties 
arī mājās pie datora vai kolektīvi (pieslēdzot datoru pie video-
projektora) klausoties savā darbavietā, kā arī neklātienē, izman-
tojot sistēmu „Moodle”.

16. SeptemBriS – 6 h* audzināšanas kursu moduļa pro-
gramma „Mobings izglītības iestādē un darbs ar pusaudžiem” 
pēc klausītāju lūguma mainīta pret tēmu „Izglītojamo uzvedība, 
tās korekcijas iespējas”.

23. SeptemBriS – „Skolotāja un izglītības iestādes psiho-
higiēna” pēc klausītāju lūguma mainīta pret 6 h* audzināšanas 
kursu moduļa programmu „Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas 
iespējas”.

30. SeptemBriS – „Darbs ar talantīgiem bērniem” (pirmā 
diena klātienē, otrā – neklātienē pēc lektora sagatavotajiem ma-
teriāliem).

7. oktoBriS – 6 h* audzināšanas kursu modulis „Izglītoja-
mo uzvedība, tās korekcijas iespējas”.

14. oktoBriS – 6 h* audzināšanas kursu modulis „Mobings 
izglītības iestādē, tā novēršanas iespējas”.

21. oktoBriS – 6 h* audzināšanas kursu modulis „Izglīto-
jamo uzvedība, tās korekcijas iespējas”.

27. oktoBriS – 6 h* audzināšanas kursu modulis „Saliedē-
tas klases veidošana”.

pieteikšanās interneta vietnes pedagogs.lv sadaļā 
„pieteikšanās”
Sīkākas ziņas pa tālr. 28320454, 
e-pasts: kanceleja@pedagogs.lv
* Saskaņā ar jauno mk noteikumu 480. punkta aktualitāti 

pedagogiem klašu audzinātājiem
© Annemartas Kreituses zīmējums, Pedagogs.lv

SĀKAM

Nosaukums Piegādes formāts Cena EUR
gadā

Paskaidrojumi 

„Izglītība un Kultūra” Iespiestā vai 
elektroniskā (PDF) avīze

65,55 Elektroniskās (PDF) avīzes abonents (juridiska persona) ir tiesīgs to 
pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem”

Elektroniskie žurnāli (PDF) 56,00 Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos 
pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Vecākiem” Elektroniskais žurnāls (PDF) 28,00 Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālu elektroniski, ir tiesīgs to 
pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem”

Iespiestā vai 
elektroniskā (PDF) avīze un 
elektroniskie (PDF) žurnāli

93,00 Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi un žurnālus elektroniski, ir 
tiesīgs tos pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Vecākiem”

Iespiestā vai elektroniskā    
(PDF) avīze un 
elektroniskais (PDF) žurnāls

79,00 Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi un žurnālu elektroniski, ir 
tiesīgs tos pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie Rokdarbi”

Iespiestā vai 
elektroniskā (PDF) avīze un 
iespiestais žurnāls

84,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos. 
Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi elektroniski, ir tiesīgs to 
pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie Rokdarbi” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem”

Iespiestā vai 
elektroniskā (PDF) avīze, 
iespiestais žurnāls un 
elektroniskie (PDF) žurnāli

139,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos. 
Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi un žurnālus elektroniski, ir tiesīgs 
tos pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Izglītība un Kultūra” + 
„Praktiskie Rokdarbi” + 
„Vecākiem”

Iespiestā vai 
elektroniskā (PDF) avīze, 
iespiestais žurnāls un 
elektroniskais (PDF) žurnāls

111,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos.  
Abonents (juridiska persona), saņemot avīzi un žurnālu elektroniski, ir tiesīgs 
tos pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem” + 
„Praktiskie Rokdarbi”

Elektroniskie žurnāli (PDF) 
un iespiestais žurnāls

73,00 Žurnāls „Praktiskie Rokdarbi” iznāk 6 x gadā, sākot ar februāri, pāra mēnešos. 
Abonents (juridiska persona), saņemot žurnālus elektroniski, ir tiesīgs tos 
pāradresēt uz 25* savu darbinieku e-pasta adresēm.

* Lai pāradresētu laikrakstu uz nākamajām 25 adresēm, ir jānoformē jauns laikraksta abonements

Jūlijā laikraksts un tā elektroniskie pielikumi neiznāk ne iespiestā, ne arī elektroniskā formātā.
Gaidīsim pieteikumus uz e-pasta adresi info@izglitiba-kultura.lv. Pieteikumā norādiet laikraksta piegādes adresi, 
maksātāja rekvizītus un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt abonēšanas rēķinu, kas ir jāapmaksā ar pārskaitījumu, vēlākais, 
15 darba dienu laikā.

iespiestās un elektroniskās avīzes 
„Izglītība un Kultūra”, elektronisko 

žurnālu „Pirmsskolas Izglītība” un „Vecākiem” 
2017. gada abonēšanas kampaņu REDAKCIJĀ!

Laikraksta gada abonements – 65,55 EUR
(cena VAS „Latvijas pasts” – 69 EUR)

KOMPLEKTĀ IZDEVĪGĀK!

+ 

+ + 

1. „Izglītība un Kultūra” +
iespiestais žurnāls 

„Praktiskie Rokdarbi” – 84 EUR

+ 

2. Žurnāli „Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem” elektroniski 

(PDF) – 56 EUR

+ 
3. „Izglītība un Kultūra” +

„Pirmsskolas Izglītība” + „Vecākiem” 
elektroniski (PDF) – 93 EUR

4. „Izglītība un Kultūra” + 
iespiestais žurnāls 

„Praktiskie Rokdarbi” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem” elektroniski 

(PDF) – 139 EUR

5. „Izglītība un Kultūra” + 
iespiestais žurnāls 

„Praktiskie Rokdarbi” + 
„Vecākiem” elektroniski 

(PDF) – 111 EUR

6. „Pirmsskolas Izglītība” + 
„Vecākiem” + 

iespiestais žurnāls 
„Praktiskie Rokdarbi” – 

73 EUR

7. „Izglītība un Kultūra” + 
„Vecākiem” – 79 EUR

+ + 

jaunumS! 
Izbraukuma seminārs 

uz izglītības iestādi 
„Kā skolā cīnīties pret 

rupjībām?”.
Lektore: latviešu valodas un 
literatūras skolotāja filoloģijas
doktore Māra Ozola.
Sīkākas ziņas, zvanot 
uz tālruni 26060474 
vai rakstot uz e-pastu 
mara.ozola2@inbox.lv

© Annemartas Kreituses zīmējums, Pedagogs.lv
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Grāmatas ir kaut kas ļoti privāts

Valmieras Pārgaujas 
ģimnāzijas direktores 
vietnieks mācību procesa 
organizācijā, latviešu valodas 
un literatūras skolotājs

Uzskatu, ka grāmatas ir kaut 
kas ļoti privāts. Protams, gadās 
lasīt arī garāmejot, bet laikos, 
kad nav laika, grāmatas izvēlos 
ne pēc izdošanas gada, resp., 
jaunākās, un popularitātes, kaut 
gan, strādājot skolā, ir jāievēro 
arī tas. Starp citu, šovasar bei-
dzot pabeidzu lasīt pēdējo lat-
viski izdoto grāmatu par Hariju 
poteru. Nu varu bez jebkādām 
spekulācijām diskutēt ar Pote-
ra faniem par to, kas ticams un 
neticams ir džoannas ketlīnas 
roulingas darbā, un gaidīt, kad 
dēls iedos lasīt no Londonas 
pārvesto turpinājumu angļu va-
lodā. Tas gan būtu jauns izaici-
nājums. Varbūt ātrāk būs sagai-

dīt pēdējā izdevuma tulkojumu 
latviešu valodā.

Man skaistākais šajā varo-
ņu sāgā šķita varoņu attiecības, 
īpaši jau Harija, Hermiones un 
Rona pārtapšana – tikpat līdzī-
ga, cik tā ir mūsu pusaudžu at-
tīstībā. Starp citu, pirms trīs ga-
diem, kad mani audzināmie vēl 
mācījās 7. klasē, viņu vecākiem 
un sev par prieku iestudējām 
mazu gabaliņu – draugu sarunu 
pirms Ziemassvētku brīvdienām, 
kur Harijs ir samulsis pēc tikša-
nās ar Čo un secina: „Lūk, tādas 
lietas viņiem mums vajadzēja te 
mācīt – to, kā darbojas meiteņu 
smadzenes… par bioloģiju node-
rīgāk jau nu tas noteikti būtu…”

Lai gan poteriādes tulkoju-
mu nevar vērtēt kā viendabīgu, 
apbrīnas vērti ir tulkotāju mē-
ģinājumi darināt latviešu valodā 
dažādu jaunu lietu vārdus, pie-
mēram, „visgaršu zirnīši”, „sū-
dzoskops”, „visatgādnis”, „ka-
lambols”, „šokovardes”, „sviest-
alus” u. c.

Pavisam cita žanra, laika un 
telpas darbs ir Šarlotes Bron-
tē romāns „pilsētiņa” lieliskā 
Dagnijas Dreikas tulkojumā, 
kurā, starp citu, konsekventi 
lietots saiklis „jebšu” „kaut arī” 
un „lai arī” vietā. Apbrīnojama 
ir māsu Brontē vēlēšanās rakstīt. 
Zināmākais, protams, ir Š. Bron-
tē romāns „Džeina Eira”, kuru 
šosezon gatavojas iestudēt arī 
Valmieras Drāmas teātris.

Š. Brontē romāna darbība lie-
lākoties noris Viletas pilsētiņā, 
kas ir prototips Briselei – arī man 
tuvai pilsētai (jūgendstila jeb Art 
Noveau ēkas, iespēja noklausīties 
Astora Pjacollas „Adios Nonino” 
bandoneona izpildījumā pilsētas 

Mūzikas instrumentu muzejā, 
plašais mākslas muzejs vairākus 
stāvus zem zemes ar jūgendsti-
lam veltītu eksponātu stāvu) un 
vietai, no kurienes viegli nokļūt 
gan Antverpenē, gan Brigē, kur 
ierasties mudina Mārtina Mak-
donas filma „Reiz Brigē”.

Š. Brontē romāns varētu pa-
tikt lasītājiem, kuriem būtis-
kākais nav spraigs sižets, bet 
gan sevis meklējumi, vērojumi, 
gūstot apstiprinājumu tam, ka 
cilvēku laimīgu var darīt arī at-
rašanās otrajā plānā. Grāmata 
noteikti patiks lēnā laika (ma-
nuprāt, ir vērts izzināt norvēģu 
sociālantropologa, globālā kapi-
tālisma pretinieka Tomasa Hil-
lanna Ēriksena uzskatus) izjūtu 
piekritējiem.

Noskaņai, izpratnei, arī izzi-
ņai vērtīga man liekas arī noras 
ikstenas „dievmātes draudze-
ne” – tālās un daudziem vienlai-
kus garīgi tuvās Gruzijas cilvēk-
studijas. Grāmata ir gan vizuāli 
tīkama, gan iztēli rosinoša un 
obligāta lasāmviela pirms vieso-
šanās Gruzijā – dziļi cilvēkmīles-
tības un kultūrtradīciju pētījumi, 
nedaudz komentējot arī valsts 
politiskās aktivitātes, bet virsvēr-
tībā atstājot pirmos divus.

Izskaņai no pēdējā laikā lasī-
tajām (pārlasītajām) grāmatām 
atstāju vienu, kas ironiski un 
vienlaikus ļoti objektīvi norāda 
uz mazā cilvēka nenozīmīgo vie-
tu (kaut arī mums pašiem šķiet, 
ka reizēm no mums ir atkarī-
ga Zemes griešanās) pasaulē. 
džeroma k. džeroma grāmatā 
„trīs vīri laivā” asprātīgi ir iz-
gaismoti raksturu netikumi, vā-
jības, iedomas un ambīcijas. Ja 
protat par sevi pasmieties, tad 

tā ir jūsu lasāmviela. Darbs tika 
sarakstīts 1889. gadā, bet aktua-
litāti nav zaudējis joprojām. Cil-
vēka iedaba uz tehnoloģiju evo-
lūcijas fona ir palikusi tāda pati. 
Paskatīsimies vien sevī un sev 
apkārt! Izcils Vizmas Belševicas 
tulkojums. Tā kā grāmata būtī-
bā ir ceļojuma – laivu brauciena 
pa Temzu – apraksts, ar interesi 
palūkojos arī kartē, kur tad reā-
li brauciens varētu būt noticis, 
vienlaikus papildinot zināšanas 
ģeogrāfijā.

Bet mierinājumam, piemē-
ram, par neskaidrībām jaunajā 

skolotāju darba samaksas sistē-
mā, lai ir citāts no minētās grā-
matas: „Ļaudis piekrauj savus 
dzīves kuģīšus ar greznām drā-
nām un smalkiem draugiem, ar 
aizspriedumiem un modēm, ar 
pretenzijām un godkāri…

Tās ir grabažas, mīļie cilvēki! 
Metiet tās pāri bortam! Tad jūs 
redzēsiet, ka nu laiva iet daudz 
vieglākā gaitā. Jums pietiks laika 
darbam un pārdomām. Pietiks 
laika gozēties saulē, pietiks laika 
ieklausīties Eola mūzikā, ko mai-
gais vējš izvilina no cilvēka sirds 
stīgām…” 

   māRis Bušmanisik

FOTO: no personiskā arhīva

kādā brīvā pēcpusdienā uz Švarc-
valdes melno mežu un Lihtentā-
les alejas fona Bādenbādenē.

Centieni pēc latviskas izglītības skarbajā bez-Dieva laikā
Daukste-Silasproģe, I. Tāla zeme, 

tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, 
literārais process, personības. – Rīga: 
LU Literatūras, folkloras un māk-
slas institūts, 2014., 720 lpp.

Literatūrzinātnieces Ingunas 
Daukstes-Silasproģes monogrāfija 
vēsta par latviešu literātiem un kul-
tūras darbiniekiem Austrālijā laika 
posmā no 1947. gada nogales, kad 
zaļajā kontinentā ieradās pirmie 
tautieši, līdz Latvijas neatkarības 
atjaunošanai. Lai gan monogrāfijas 
autore galvenokārt ir pievērsusies 
Otrā pasaules kara laikā no Latvijas 
bēgļu gaitās devušos un Austrāli-
jā nokļuvušo literātu (rakstnieku, 
dzejnieku, dramaturgu, arī dažādu 
sabiedrisko darbinieku) darbībai, 
viņu sasniegumiem un arī prob-
lēmām, uzmanīgi lasot grāmatu, 
daudz informācijas iegūstams arī 
par latvisko izglītību, kādu tolaik, 
pagājušā gadsimta 50. gados un vē-
lāk, emigrējušie tautieši spēja sniegt 
saviem bērniem un jauniešiem. 
Monogrāfijā nav iekļauta atsevišķa 

nodaļa par latviskās izglītības pro-
cesu – informācija par šo jautājumu 
ir atrodama izklaidus visā grāmatā.

jaunaustrāliešu 
pirmie soļi
Lielākā daļa tautiešu, kuri Otrā 

pasaules kara laikā, apstākļu spiesti, 
no dzimtenes aizbrauca, bija ļaudis 
ar labu izglītību. Citiem vārdiem – 
aizbraucēji bija Latvijas pirmās 
brīvvalsts inteliģences pārstāvji: 
ārsti, skolotāji, inženieri, juristi, sa-

biedriskie darbinieki utt. Nokļūstot 
jaunajā mītnes valstī, šiem cilvē-
kiem dzīve bija jāsāk no sākuma. 
Iespēju turpināt darbu profesijā ne-
bija, zudusi bija pat identitāte. „Aus-
trālijas Imigrācijas un informācijas 
departamenta sekretārs T. H. Heiss 
(T. H. Heys) 1949. gada 15. augustā 
ierosināja turpmāk atbraucējus ne-
saukt par DPs – Displaced Persons, 
bet par New Australians – jaunaus-
trāliešiem, New Settlers vai Newco-
mers – jaunieceļotājiem vai jaunat-
braucējiem.” (26. lpp.) Liriķis Raits 
Birkmanis (1917–1975) dzejolī 
„Nakts dziesma” šo periodu nodē-
vējis: „Skarbais bez-Dieva laiks” 
(348. lpp.). Viens no piemēriem 
ir bijušais Liepājas skolotājs Hugo 
Kaupmanis (1906–1984), kurš dzī-
voja Bouralā, strādāja fiziski smagu 
divgadu līgumdarbu. „Garīgi esmu 
badā, jo šinī apkārtnē esmu viens 
pats latvietis. Arī savs labums, taču 
katru soli viss svešais bada acis.” 
(100. lpp.) Lai kliedētu drūmās 
domas un sevī uzturētu latvietību, 
bijušais skolotājs vairākkārt pieda-
lījās Sidnejas latviešu teātra literārās 

sekcijas sarīkojumos, uzstādamies 
ar priekšlasījumiem.

Ieceļotāju dzīves apstākļi uzla-
bojās pakāpeniski. Viens no pir-
majiem pagrieziena punktiem bija 
iespēja pieteikties Austrālijas pa-
valstniecībai, ko varēja sākt darīt, ja 
jaunajā mītnes valstī bija nodzīvoti 
12 mēneši. Saprazdami, ka zaļajā 
kontinentā būs jāpavada daudz il-
gāks laika posms, nekā tika plānots 
atbraucot, latvieši sāka aktīvu sa-
biedrisko darbību: dibināja biedrī-
bas, bibliotēkas un skolas, paveica 
nenovērtējamu darbu, lai saviem 
bērniem sniegtu latvisku izglītību. 
„1948. gada martā Austrālijā, Sid-
nejā, nodibināta pirmā latviešu or-
ganizācija Australian Latvian Wel-
fare Society.” (87. lpp.)

Sākot no svētdienas skolas 
un beidzot ar universitāti
Lasot monogrāfiju, šķiet, ka vis-

aktīvākie latvieši ir dzīvojuši Sidne-
jā. 1950. gadā tika nodibināta Sid-
nejas draudzes papildskola Hom-
bušā Vindzorā (skolotāja Austra 
Gūtmane), kā arī dažādi pulciņi; sa-

vukārt kopš 1954. gada darbojās 
izglītības kursi un interešu kopas. 
Sidnejas latviešu biedrība 1955. gadā 
sāka latviešu bibliotēkas komplek-
tēšanu. 50. gados lielākajā Austrāli-
jas pilsētā durvis bija vērušas jau 
piecas latviešu svētdienas skolas: 
Benkstaunā (vad. Elza Siliņa), pilsē-
tas centrā (vad. Anna Kliešmente), 
Penanthilsā (vad. E. Liepiņa), Para-
matā (vad. Alma Kārkliņa) un Skai-
vilē. Vēl Sidnejā dzīvojošo tautiešu 
bērniem bija pieejama papildskola, 
pamatskola un vidusskola (vad. Lū-
cija Felsberga-Bērziņa un Austra 
Gūtmane). „Būtisks ieguvums bija 
tas, ka 70. gados, kad Austrālijas 
valdība uzsāka atbalsta program-
mu imigrantu kultūras pasāku-
miem, izdevās panākt, ka Sidnejas 
Universitāte atzīst latviešu valodu 
par imatrikulācijas priekšmetu, un 
vēlāk Jaundienvidvelsas pavalsts 
vadība uzņēma latviešu valodu par 
mācību priekšmetu vidusskolā.” 
(151./152. lpp.) 1977. gadā dibinā-
tajā Sidnejas Tehniskajā koledžā 
bija pieejams latviešu valodas 
kurss. 

   Lāsma gaiTniEcEik


