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Ja klasē ir 35 skolēni, tad vienas mācību stundas laikā plašāk izteikt savu viedokli par izlasīto paspēj vien nedaudzi, bet skolotāja Daiga Zirnīte cenšas, lai pārrunās pie 
vārda tiktu visi. Uzrunātie audzēkņi atzīst, ka viens no lielākajiem ieguvumiem ir tas, ka skolotāja ir iemācījusi sarunas mākslu un atšķirīgu izpratni par literatūru un tās 
analīzi.

Skolotājs ir viena no radošāka-
jām profesijām, jo viņš ir iesais-
tīts cilvēkbērna patības radīšanas 
procesā. Patiesi radoši cilvēki pa-
līdz ātrāk to atklāt un izprast, jo 
paši visu laiku ir meklējumu ceļā. 
Laikraksts uz sarunu aicināja Rī-
gas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu 
valodas un literatūras skolotāju 

Daigu Zirnīti, kurai ir izdevies 
iegūt skolēnu uzticību un kura 
ir apbalvojuma „Laiks Ziedonim 
2016” laureāte.

Par Ziedoni, sevi un Dievu
Ziedoņa muzejs sadarbībā ar 

fondu „Viegli” 22. septembrī ai-
cināja uz tikšanos, kurā varējām 
būt liecinieki skolotājas un ģim-
nāzijas šāgada absolventa jaunā 

dzejnieka un Londonas Aus-
trumvalstu un Āfrikas zinību 
skolas studenta Edvarda Franča 
Kuka dialogam par Imanta Zie-
doņa dzejoļu izlasi „Es skaitīju 
un nonācu pie VIENA”.

Daiga atklāj, ka sarunas ar sko-
lēniem notiek arī starpbrīžos, pēc 
skolas, jo stundu laikā visu nevar 
paspēt pārrunāt. Publiskā dialo-
ga nosaukumam esot izvēlējušies 

rindas no I. Ziedoņa lūgšanas „Es 
esmu līdz ar viņiem, caur un pie”, 
jo dzejnieks savos meklējumos 
bija izpratis, ka esam Dieva jeb 
prātam neaptveramā izpausmes – 
tam piekrīt arī sarunas biedri. Abi 
sevi uzskata par dzejticīgiem, bet 
attieksmē pret Dievu – vēl arvien 
par meklētājiem.

Daiga un Edvards stāsta, kā 
izprot dzejnieka uzrakstīto un 

kāpēc ir interesanti iet līdzi viņa 
domu gājienam.

„I. Ziedonis radošuma spēku 
izsaka ar darbības vārdiem, kas 
raksturo procesu. Tas sasaucas ar 
manu šābrīža pasaules, pat pārpa-
saulīgā izjūtu – dievišķo izjūtu kā 
kustību, procesu, kas ir kaut kas 
netverams, sarežģīts, bet kurā ir 
lieliski būt,” atzīst D. Zirnīte.

   Ilze BrInkmaneIk

Turpinājums 6. lpp.

TURPINĀM
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!

Skolotāji ir kā otri vecāki, pateicoties kuru 
mīlestībai, zināšanām, pieredzei katram bērnam 
ir iespēja atklāt savas dzīves lielo aicinājumu.

Krists KalniņšSirsnīgi sveicam 
Skolotāju dienā!

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” redakcija
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aktualitātes izglītībā

Sveiciens Miķeļdienā, kad ziemai vārti ir vaļā un izglī-
tības iestādēs notiek rudens ražas izstādes un tradicionālie 
Miķeļdienas tirdziņi, kur skolēni lieliski var apgūt dzīves 
prasmes, gatavojot preces tirdziņam, atrodot vispārlieci-
nošākos vārdus savas preces reklamēšanai un liekot lietā 
stundās mācīto, lai aprēķinātu savas preces vērtību un pār-
dotu to. Manuprāt, Miķeļdienas, Mārtiņdienas tirdziņi, 
skolēnu mācību uzņēmumu tirgošanās jau sen ir viens no 
veiksmīgiem piemēriem, kā mācīties no dzīves un dzīvei. 
Lai jums ražena iepirkšanās! Bet galvenais – pārrunājiet ar 
bērniem, ko viņi no tirgošanās ir iemācījušies!

Skolotāju dienas priekšvakarā, ko svinēsim svētdien, 
2. oktobrī, vēlos aicināt jūs rast iespēju kaut uz īsu brīdi 
izbaudīt Latvijas rudens skaistumu, jo daba ir iedvesmas 
avots – un iedvesma jums noteikti ir vajadzīga, lai pārva-
rētu neziņu – gan par darba algas apjomu, gan par to, vai 
maz jūsu zināšanas, pieredze nākotnē Latvijā kādam būs 
vajadzīga. Kamēr rakstu šo sleju, ir ienākusi informācija, 
ka par jūsu algām rūpi tur arī Ministru prezidents Māris 
Kučinskis, kurš Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) 
ir uzdevis sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, lai 
jau valdības 29. septembra ārkārtas sēdē varētu apstipri-
nāt rīkojumu par mērķdotācijas sadali pašvaldībām, lai tās 
varētu nodrošināt finansējuma sadali skolām un katram 
pedagogam.

Diemžēl premjeram nācās iesaistīties arī 27. septembra 
valdības sēdes darbakārtībā, kur IZM izskatīšanai nākamā 
gada valsts budžeta dokumentu paketē bija iekļāvusi vai-
rākus ļoti nozīmīgus likumprojektus, piemēram, grozīju-
mus Vispārējās izglītības likumā un Izglītības likumā. Jau 
pagājušās nedēļas beigās sociālie partneri sāka sist trauk-
smes zvanus, ka valdībā izskatīšanai tiek virzītas būtiskas 
izglītības reformas, proti, mācības skolā ar sešiem gadiem, 
speciālo izglītības iestāžu un valsts ģimnāziju pārņemša-
na valsts īpašumā, mācību gada un mācību stundu ilguma 
noteikšana, internātskolu likvidēšana un citas. Demokrā-
tiskā valstī ir neiedomājami, ka valsts institūcija, kas atbild 
par izglītību un kurai nāktos rādīt piemēru visiem citiem, 
likumprojekta anotācijā norāda, ka tā izstrādē ir bijušas 
iesaistītas vairākas nevalstiskās organizācijas, taču tās par 
šādiem grozījumiem pirmo reizi uzzina no plašsaziņas lī-
dzekļiem. Turklāt izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Šadurskis laikā, kad valdība lemj par tik nozīmīgiem jautā-
jumiem, ir devies komandējumā uz Izraēlu. Šis IZM rīcības 
piemērs, tāpat kā Ķekavas domes deputātu attieksme pret 
saviem iedzīvotājiem, vairo neticību valsts un pašvaldību 
varai: lai ko arī teiktu cilvēki, kuru dzīvi tas skars vistiešāk, 
ierēdņi vai pašvaldības deputāti izlemj tā, kā viņi uzskata 
par pareizu vai arī atbilstīgi savām privātajām interesēm.

Šodien tviterī Viesturs Liepkalns raksta: „Atnācu uz 
VISC. Šeit, piemēram, izgl. sist. reformas nejūt. Dāmas 
joprojām darba laikā spēlē „Fermu”. I mean, ir tak jaunā-
kas spēles.”

Publiskajā telpā tiek runāts par kompetenču pieejā 
balstīta satura izstrādi, par ko atbildīgs būs Valsts izglī-
tības satura centrs (VISC). Bet kas ir izstrādātāji? It kā 
kādi jau kaut ko dara, jo kā nekā 2017. gada 1. septembrī 
80 skolās tiek plānots aprobēt jauno veikumu. Bet kuras 
ir tās 80 skolas, kas to darīs? It kā jau zināmas esot, bet 
vairums neziņā rausta plecus, jo publiski pieejamas infor-
mācijas nav.

Baudiet skolēnu cieņu, labvēlību un mīlestību 
Skolotāju dienā un patiesi mīliet savus skolēnus ikdienā!

reDakTOreS SleJa

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra”
galvenā redaktore
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Kinorežisoram Jānim Streičam – 80

„Sõla” iegūst 1. starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa 

SIA „Mikrotīkls” ziedo 1 miljonu eiro LU

26. septembrī kinorežisors, aktieris, rakstnieks, glezno-
tājs, publicists un sabiedriskais darbinieks Jānis Streičs svinēja 
80 gadu jubileju, Pēterbaznīcā atklājot gleznu izstādi „Streičs un 
draugi”. Savas karjeras laikā J. Streičs ir piedalījies vairāk nekā 
30 filmu tapšanā, pildot dažādus pienākumus – asistenta, otrā 
režisora, mākslinieciskā vadītāja, pedagoga, režisora, scenāris-
ta, aktiera, diktora. Pavisam J. Streičs ir uzņēmis 22 spēlfilmas, 
pazīstamākās no tām ir „Teātris” (1978), „Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā” (1981), „Cilvēka bērns” (1991), kas ir ieguvušas Latvijas 
kinofestivāla „Lielais Kristaps” balvu kategorijā „Labākā filma”. 
Par filmu „Rūdolfa mantojums” (2010) J. Streičs tika nominēts 
kategorijā „Labākais režisors”.

Latvijas datortīklu aprīkojuma ražotājs SIA „Mikrotīkls” 
Latvijas Universitātes (LU) Fondam ir ziedojis 1 000 000 eiro 
nākamo medicīnas un dabaszinātņu nozares projektu īsteno-
šanai. Pateicoties uzņēmuma ziedojumam 2015. gada nogalē, 
LU Fonds šogad par 424 000 eiro ir atbalstījis 12 LU projektus 
un pētniekus: Mazo dabaszinātnieku skolas izveidi, sešus spē-
cīgus Cietvielu fizikas institūta un Ģeogrāfijas un zemes zināt-
ņu fakultātes pētniekus, Datorikas fakultātes pētniekus, kas ir 
radījuši unikālas virtuālās laboratorijas datortīklu speciālistu 
apmācībai, Medicīnas fakultātes izstrādni – starptautisko plat-
formu agrīnai sepses diagnostikai (kopā ar Atomfizikas un 
spektroskopijas institūta biofotonikas pētnieku). 

Par 1. starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa uzvarē-
tāju un Grand Prix ieguvēju kļuva Latvijas Kultūras akadēmi-
jas (LKA) jauktais koris „Sõla” (diriģents Kaspars Ādamsons), 
2. vietu ieguva jauniešu koris „Balsis” (diriģents Ints Teterov-
skis), 3. – sieviešu koris „Balta” (diriģente Māra Marnauza). Par 
konkursa labāko diriģentu tika atzīts LKA jauktā kora „Sõla” 
diriģents K. Ādamsons, bet par labāko obligātā skaņdarba – 
Riharda Dubras opusa „Hail, O Star of the Ocean” – inter-
pretu – jauniešu jauktais koris „Ondrašek” (Čehija, diriģents 
Jozefs Zaičeks).

2. konkurss notiks jau nākamgad – 2017. gada 22.–24. sep-
tembrī.
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22. SEPTEMBRA ELEKTRONISKAJĀ 
IZDEVUMĀ „VECĀKIEM”

Ēdiens līdzņemšanai
    Ekskursijās, klases vakaros, dzimšanas dienās

Skolēnu negatīvie paradumi skolā – 
     ņirgāšanās un kautiņi

Attiecības ar bērniem: kā vecāki viens otram 
     liek šķēršļus to veidošanā

LAIKRAKSTA „IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA” 
22. SEPTEMBRA ELEKTRONISKAJĀ PIELIKUMĀ 

„PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA”

Sprīdīšu gads kopā ar kastaņiem

Liepājas bērnudārzu pieņemšana jaunajam mācību gadam

Tiesībsarga skaidrojums par kancelejas 
piederumiem bērnudārzos
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27. septembra valdības sēdes 
darbakārtībā papildus bija ie-
kļauts likumprojekts „Grozījumi 
Vispārējās izglītības likumā”, ko 
ir izstrādājusi Izglītības un zi-
nātnes ministrija (IZM). Ievēro-
jot sociālo partneru iebildumus, 
kā arī Ministru prezidenta Māra 
Kučinska nostāju, likumprojekts 
27. septembra valdības sēdē neti-
ka skatīts. M. Kučinskis uzskata, 
ka likumprojekts ir jāvirza no-
teiktajā kārtībā, sākot ar valsts 
sekretāru sanāksmi, nevis iekļau-
jot izskatāmo nākamā gada valsts 
budžeta jautājumu sarakstā.

Lai gan likumprojekta anotā-
cijā ir norādīts, ka likumprojekta 
izstrādē ir bijušas iesaistītas ne 
tikai valsts institūcijas, bet arī ne-
valstiskās organizācijas, piemē-
ram, Latvijas Izglītības vadītāju 
asociācija (LIVA), Latvijas Paš-
valdību savienība (LPS), Latvijas 
Vecāku kustība (LVK) un citas, 
neviena no šīm organizācijām 
likumprojekta izstrādē nav bijusi 
iesaistīta.

Ir interesanti, ka likumpro-
jekts valdības darbakārtībā bija 
iekļauts sadaļā „Ar valsts budžeta 
likumprojektu saistītie jautāju-
mi”, taču likumprojekta anotāci-
jas sadaļā „Tiesību akta projekta 
ietekme uz valsts budžetu un 
pašvaldību budžetiem” ir redza-
mas tikai nulles, kas liek domāt, 
ka grozījumiem Vispārējās izglī-

tības likumā nebūs ietekmes ne 
uz valsts, ne pašvaldību budžetu, 
proti, 0 eiro.

LIVA prezidente Ilze Kalniņa 
norāda, ka LIVA vēlas diskutēt 
par IZM sagatavotajiem gro-
zījumiem Vispārējās izglītības 
likumā, jo ministrija LIVA nav 
lūgusi atzinumu par tiem. „Ne-
pieņemams ir pats fakts, ka IZM 
sagatavo grozījumus Vispārējās 
izglītības likumā un anotācijā no-
rāda, ka sociālie partneri, to vidū 
LIVA, piekrīt IZM viedoklim, 
kaut diskusiju un sarunu patiesī-
bā nav bijis. Tāpēc LIVA uzskata, 
ka šā jautājuma izskatīšana ir jā-
atliek un, ievērojot demokrātiju, 
jānodrošina diskusijas par grozī-
jumos ietvertajiem jautājumiem,” 
teica I. Kalniņa.

LPS padomniece izglītības, 
bērnu, jaunatnes un ģimenes jau-
tājumos Ināra Dundure „Izglītī-
bai un Kultūrai” apstiprināja, ka 
LPS nav bijusi iesaistīta šā likum-
projekta izstrādē, kā arī likum-
projekts ar to nav saskaņots, tādēļ 
aicina valdību atlikt jautājumu 
izskatīšanu valdības sēdē, kamēr 
nav notikušas detalizētas diskusi-
jas par likumprojektā paredzēta-
jām reformām.

LVK valdes locekle Ivita Mau-
riņa stāsta, ka par grozījumiem 
Vispārējās izglītības likumā esot 
uzzinājuši pagājušās nedēļas no-
galē no plašsaziņas līdzekļiem 
un šogad nav aicināti paust savu 
viedokli par sešus gadus veco 

bērnu sūtīšanu skolā: „Mēs jau 
pirms pāris gadiem esam pau-
duši negatīvu nostāju pret ieceri 
skolas gaitas bērniem sākt ar sešu 
gadu vecumu, un mūsu viedoklis 
šajā jautājumā nav mainījies. Nav 
labi, ka tik vērienīgas izmaiņas 
tiek izstrādātas, bet sabiedrība 
par to uzzina tikai pāris dienu 
pirms valdības sēdes.”

Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrība (LIZDA), 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savie-
nība (LBAS) un LIVA Ministru 
prezidentam M. Kučinskim, iz-
glītības un zinātnes ministram 
Kārlim Šadurskim un Valsts 
kancelejas direktoram Mārti-
ņam Krieviņam 26. septembrī 
iesniedza vēstuli, kurā aicina 
atlikt likumprojekta „Grozījumi 
Vispārējās izglītības likumā” iz-
skatīšanu, jo uzskata, ka likum-
projektā ir iekļautas būtiskas 
reformas, kas skar ļoti daudzus 
izglītības jomā strādājošos un 
par kuru praktiskās realizēšanas 
aspektiem IZM nav informējusi 
LIZDA, LBAS, LIVA, izglītības 
pārvalžu vadītājus, valsts ģim-
nāziju direktorus, speciālo izglī-
tības iestāžu direktorus. Vēstules 
autori lūdz atlikt jautājuma iz-
skatīšanu un dot iespēju ieinte-
resētajām pusēm saņemt atbil-
des no IZM par jautājumiem, 
kas būtiski ietekmē izglītības 
iestāžu darbību nākotnē. Vēstulē 
ir pausts nosodījums IZM līdz-
šinējai praksei, kad, nedisku-

tējot ar nozares organizācijām, 
steidzamības kārtā izskatīšanai 
valdībā tiek virzīti grozījumi 
normatīvajos aktos vai jau jauni 
normatīvie akti, minot piemēru, 
ka šā gada jūlijā nesaskaņoti ar 
sociālajiem partneriem uz Mi-
nistru kabinetu tika virzīti sešu 
normatīvo aktu projekti.

Latvijas Privāto pirmskolu 
biedrības (LPPB) valdes locek-
les Dainas Kājiņas parakstītajā 
vēstulē Ministru prezidentam, 
izglītības un zinātnes ministram 
un IZM valsts sekretārei Līgai 
Lejiņai ir uzsvērts – likumpro-
jekta anotācijā norādītais, ka 
asociācija ir iesaistīta likumpro-
jekta izstrādē, nav patiesība un 
par šāda likumprojekta virzību 
viņa esot uzzinājusi pastarpinā-
ti – no preses. Arī LPPB aicina 
atsaukt likumprojektu no valdī-
bas darbakārtības un nodot ie-
sniedzējam kvalitatīvai izstrādei 
un saskaņošanai ar sociālajiem 
partneriem.

Likumprojektā „Grozījumi Vis-
pārējās izglītības likumā” ir pare-
dzēts, ka bērni skolas gaitas sāk ar 
sešu gadu vecumu un nākamajā 
mācību gadā tiek pārtraukta pe-
dagoģiskās korekcijas programmu 
īstenošana. IZM ir iecerējusi līdz 
2020. gada 1. martam valsts pa-
dotībā pārņemt speciālās izglītības 
iestādes, savukārt no 2019. gada 
1. novembra līdz 2024. gada 1. mar-
tam – valsts ģimnāzijas. Ar IZM 
plāniem detalizēti aicinām iepazī-

ties http://www.izglitiba-kultura.lv/
zinas/valdiba-neskatis-grozijumus-
visparejas-izglitibas-likuma-par-
skolas-gaitu-saksanu-ar-6-gadu-ve-
cumu-valsts-gimnaziju-parnemsa-
nu-valsts-ipasuma. 

Likumprojekts „Grozījumi
Vispārējās izglītības 
likumā” IZM būs jāvirza 
ierastajā kārtībā
Likumprojekts „Grozījumi Vis-

pārējās izglītības likumā” IZM būs 
jāvirza atbilstīgi Ministru kabineta 
kārtības rullī noteiktajai kārtībai – 
tā 27. septembra valdības sēdes 
sākumā teica Ministru prezidents 
M. Kučinskis.

Savukārt par likumprojektu 
„Grozījumi Izglītības likumā” lems 
pēc nedēļas, jo premjers teica, ka 
par likumprojektu „sūdzības nāk 
no visām pusēm”. Grozījumos Iz-
glītības likumā ir iekļauti daudzi 
neviennozīmīgi vērtēti jautājumi, 
proti, pašvaldību internātskolu uz-
turēšanas izdevumu finansēšanas 
pārtraukšana no valsts budžeta, 
sākot ar 2018. gada 1. janvāri; pār-
eja no piecām pedagoga profesio-
nālās darbības kvalitātes pakāpēm 
uz trijām u. c.

Ir jāpiebilst, ka IZM likum-
projektus virzīja uz valdību brī-
dī, kad izglītības un zinātnes mi-
nistrs K. Šadurskis no 24. līdz 
28. septembrim bija komandēju-
mā Izraēlā un viņa pienākumus 
pildīja labklājības ministrs Jānis 
Reirs. 

3aktuāli

   DaIga kļanSkaIk

Valdībā neskata grozījumus 
Vispārējās izglītības likumā par skolas gaitu sākšanu ar 
6 gadu vecumu, valsts ģimnāziju pārņemšanu valsts īpašumā

15. septembra rītā pie Ķekavas 
novada domes ēkas bija sapulcē-
jušies gandrīz simts cilvēki, kurus 
uzraudzīja vairākas pašvaldības 
un Valsts policijas ekipāžas. Ve-
cāki ar maziem bērniem protes-
tēja pret domes ieceri rekonstruēt 
Pļavniekkalna sākumskolu, to no-
jaucot un tās vietā būvējot jaunu, 
jo pašvaldības vadība viņus nav 
informējusi, kur un kā mācīsies 
viņu bērni, kamēr tiks būvēta jau-
nā skola, un vai skolas celtniecības 
laikā netiks pazaudēts profesionā-
lais pedagogu kolektīvs.

Savukārt aiz viņiem bija otra 
protestētāju grupa – cilvēki ga-
dos, kas rokās turēja plakātus, 
kuros pauda nostāju, ka vecā 
skola ir jānojauc un tajā pašā 
vietā jābūvē jauna. Iespējams, 
otro protestētāju grupu bija or-
ganizējis kāds no deputātiem.

Todien notika Ķekavas novada 
domes sēde, kurā pēc ilgām disku-
sijām un diametrāli pretēju viedok-
ļu paušanas ar deviņām balsīm par 

un sešām pret tika nolemts, ka veco 
skolas ēku nojauc un tās vietā par 
aptuveni 3,5 miljoniem eiro būvē 
jaunu ēku 288 1.–6. klases skolē-
niem. Šādai iecerei nepiekrīt ne 
skolēnu vecāki, ne skolas pedagogi, 
jo uzskata, ka jau patlaban novadā 
trūkst telpu interešu izglītības īste-
nošanai un skolu vajadzētu būvēt 
jaunā vietā uz pašvaldības zemes.

Vecākus visvairāk satrauc tas, 
kur un kā bērni mācīsies jaunās 
skolas būvniecības laikā. Uz šo 
jautājumu Ķekavas domes priekš-
sēdētājs Andis Damlics atbildēja, 
ka vispirms ir jāpieņem lēmums 
par skolas nojaukšanu un tad arī 
tiks meklēts risinājums, kur un 
kā mācīsies skolēni.

Pļavniekkalna sākumskolas pa-
domes priekšsēdētājs Neils Kalniņš 
ir apņēmības pilns apstrīdēt Ķeka-
vas domes 15. septembra lēmumu 
administratīvajā tiesā, panākt ra-
cionālas skolas projekta alternatī-
vas izstrādi un A. Damlica atcelša-
nu no ieņemamā amata Ķekavas 
novada domē par pretdarbību no-
vada iedzīvotāju interesēm. 

Ignorējot vecāku viedokli, nojauks Pļavniekkalna sākumskolu
   DAIGA KļANSKAIk

FOTO: Andris Bērziņš

Pļavniekkalna sākumskolas, kas atrodas Katlakalnā, bērnu vecāki protestēja pret domes ieceri rekon-
struēt Pļavniekkalna sākumskolu, to nojaucot un tās vietā būvējot jaunu.
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Pasniegtas Nikodema Rancāna 
konkursa balvas izcilākajiem 
Latgales reģiona pedagogiem
Konkursa iniciatore 
un koordinatore

Godinot garīdznieka, pedagoga, 
sabiedriskā darbinieka Nikodema 
Rancāna piemiņu, skolotāju dienas 
priekšvakarā, 25. septembrī, Ludzas 
tautas namā Latgaliešu kultūras 
biedrība (LKB) sadarbībā ar Rēzek-
nes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA), 
pateicoties Kultūras ministrijas, 
Ludzas, Preiļu, Aglonas, Viļānu, 
Kārsavas un Rēzeknes novadu fi-
nansiālajam atbalstam, rīkoja otrā 
N. Rancāna konkursa izcilākajiem 
Latgales pedagogiem noslēguma 
pasākumu. Jau otro gadu pēc kārtas 
īpašas balvas izcilākajiem nomi-
nantiem pasniedza arī laikraksts 
„Izglītība un Kultūra”.

Konkursa pamatideja – godināt 
labākos Latgales reģiona skolotā-
jus, pasniedzot viņiem simbolisku, 
īpaši šim konkursam izgatavotu 
balvu – sudraba pakavsaktu (rot-
kalis Rihards Ciblis), šādā veidā celt 
skolotāja profesijas prestižu, mudi-
not jauno paaudzi pārdomāt savas 
profesijas izvēli, neatstājot novārtā 
tās profesijas, kas ir saistītas ar vēr-
tību izkopšanu un tālāku nodoša-
nu nākamajām paaudzēm. Šogad 
konkursam tika pieteikti 16 pre-
tendenti no Rēzeknes, Preiļu, Dag-
das, Baltinavas, Ludzas, Kārsavas, 
Riebiņu un Viļānu novadiem, bija 
pārstāvētas 12 vispārizglītojošās un 
profesionālās ievirzes skolas, kā arī 
divas augstākās izglītības iestādes. 
Izcilākos pedagogus varēja pieteikt 
četrās nominācijās, pamatojot viņu 
profesionālo sniegumu un sasnie-
gumus pēdējo mācību gadu laikā.

Jau otro gadu konkurss nevei-
dojas nominācijā „Par spilgtāko 
debiju skolā”, kas liecina par jau-
nu pedagogu trūkumu Latgales 
skolās, iezīmējot kopīgo tendenci 
valstī – spējīgākie jaunieši izvēlas 
profesijas, kas nākotnē garantē arī 
adekvātu samaksu un prestižu sa-
biedrībā.

Priecē fakts, ka lielākais pietei-
kumu skaits šogad bija nominācijā 
„Par inovācijām izglītības procesā”. 
Žūrija, kuras sastāvā ir gan LKB, 
gan pašvaldību pārstāvji, lēma, ka 
šajā nominācijā ir piešķiramas ve-
selas četras balvas: Dagdas vidus-
skolas bioloģijas skolotājai, maz-
pulcēnu vadītājai Annai Krilovai, 
Viļānu vidusskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotājai Ilgai Kroi-
čai, Ezernieku vidusskolas mājtu-
rības un sociālo zinību skolotājai 
Diānai Kiseļovai un Riebiņu vidus-
skolas latviešu valodas un literatū-
ras skolotājai Diānai Bravackai.

Nominācijā „Par mūsdienīgu 
un radošu pieeju skolēnu darbau-
dzināšanai un amatu apmācībai” 
par N. Rancāna balvas ieguvējiem 

kļuva interešu izglītības skolotāji: 
Malnavas koledžas deju kolektīvu 
vadītāja Agnese Medne un Ludzas 
Mūzikas pamatskolas mūzikas 
skolotājs Arnis Krancāns.

Savukārt nominācijā „Par ie-
guldījumu un sasniegumiem lat-
galiešu valodas, kultūrvēstures un 
novadmācības ieviešanā un iedzī-
vināšanā skolā” balvu saņēma Bal-
tinavas vidusskolas novadmācības 
un vēstures skolotāja Inta Ludbor-
ža un Nautrēnu vidusskolas mūzi-
kas skolotāja Anna Garanča.

Ir svarīgi, ka pasākumā balvu 
pasniedzēji bija novadu pašval-

dību vadītāji, ievērojami Latgales 
novada cilvēki, Kultūras ministri-
jas pārstāvji, tādā veidā apliecinot 
cieņu pedagoga darbam un izrā-
dot gatavību sadarboties skolas 
dzīvei aktuālu jautājumu risinā-
šanā. Simboliski, ka visi konkursa 
pretendenti saņēma ne tikai RTA 
izdotās grāmatas, bet arī Antona 
Rupaiņa triloģiju „Māra mostas”, 
ko Latgales Kultūras centra izdev-
niecība rakstnieka jubilejas gadā 
ir laidusi klajā vienā izdevumā. 
Arī medus burciņa ir uztverama 
kā izaicinājums samazināt darvas 
karotes un uzturēt veselīgu un 

možu garu visu mācību gadu.
Latgaliskā humora dzirksts un 

labestība strāvoja no pasākuma 
vadītājiem – kolorītās Nautrēnu 
vidusskolas direktores Anitas Lud-
boržas un viņas audzēkņa Valtera 
Duplinska babiņas un unuka sa-
spēles.

Sirsnīgs paldies Ludzas tautas 
namam un viņu pašdarbības ko-
lektīviem, kā arī Tihovsku saimei, 
bez kuru muzikālajiem priekšne-
sumiem pasākuma gaisotne nebū-
tu tik gaiša un piepildīta!

Konkursa noslēguma pasāku-
mā interesenti varēja gūt priekš-
statu par diviem jauniem latgalis-
ko kultūru popularizējošiem pro-
duktiem: izglītojošo datorspēli 
„Iepazīsimies / Īsapazeisim” un 
bilingvālu izglītojošu un izziņas 
filmu „Viļakas ticiejumi”. Katrs no 
šiem izdevumiem vēlreiz aplieci-
na, ka pasaules centrs ir tur, kur 
kūsā dzīvība un tiek piepildītas 
cilvēku cēlākās idejas un sapņi, 
bet dzimtenes aicinājums silda 
pat tad, kad izvēlētais darbalauks 
aizved tālu svešumā.

Redakcijas piebilde
Latgaliešu literatūras, valo-

das un kultūrvēstures skolotāju 
asociācija ārpus konkursa spec-
balvai „Par Latgales kultūrman-
tojuma saglabāšanu un iedzīvi-
nāšanu oriģinālos projektos, kā arī 
skolu un augstskolu darbā, novad-

mācības idejas aizsākšanā un rea-
lizēšanā” izvirzīja RTA profesori 
un LKB valdes priekšsēdētājas 
vietnieci Ilgu Šuplinsku. Balvu pa-
sniedza Latvijas Universitātes pro-
fesore Lidija Leikuma, sakot gran-
diozu runu un nodēvējot I. Šup-
linsku par latgalisko iniciatīvu 
perpetuum mobile – viņas realizē-
to projektu skaits jau tagad snie-
dzas trejos mūžos… 

   Ilga ŠuplInSkaIk Jau otro gadu 
konkurss 

neveidojas 
nominācijā „Par 
spilgtāko debiju 
skolā”, kas liecina 
par jaunu pedagogu 
trūkumu Latgales 
skolās, iezīmējot 
kopīgo tendenci 
valstī – spējīgākie 
jaunieši izvēlas 
profesijas, kas 
nākotnē garantē 
arī adekvātu 
samaksu un prestižu 
sabiedrībā.



FOTO: Māris Justs

Pasākuma vadītāja Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža 
(no kreisās), Nikodema Rancāna balvas ieguvējs Arnis Krancāns, 
LKB valdes un konkursa žūrijas priekšsēdētāja Līvija Plavinska.

FOTO: Māris Justs

Nikodema Rancāna balvas ieguvēji (no kreisās): Anna Krilova, Diāna Bravacka, Anna Garanča, Diāna Kiseļova, Arnis Krancāns, Agnese 
Medne, Inta Ludborža, Ilga Kroiča, Ilga Šuplinska.
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Par varas pozīcijām, aktīvajiem 
un pasīvajiem un mācīšanās skolu

Speciāli laikrakstam 
„Izglītība un Kultūra”

Arī šoruden, gatavojot dār-
zeņu radībiņas ikgadējai ražas 
svētku izstādei un cepot našķus 
Miķeļdienas tirdziņam, mam-
mas un tēti, krustmātes un 
krusttēvi, omītes un opīši visā 
Latvijā spriež par skolu un izglī-
tību – kaut ko darot, sarunas ve-
das labi. Pievienojas arī tie, kuri 
tiešā veidā ar skolu pašlaik nav 
saistīti, jo par šo jomu katram 
ir kas piebilstams – skolā ir gā-
jis ikviens. Tematu sarunām arī 
ir pietiekami: ne tikai pedagogu 
atalgojuma reformas līkloči, bet 

arī kompetenču pieeja jeb, kā to 
ir nodēvējuši ziņu portāli, vērie-
nīgākā reforma izglītības jomā; 
audzināšanas vadlīnijas, skolas 
gaitu uzsākšanas vecuma maiņa 
un citi. Zināšanu un argumentu 
kārtiņa uz sarunas sviestmaizes 
dažam ir biezāka, citam – pavi-
sam plāna, un tāpēc jo skaidri 
parādās, kāda tad ir mūsu kā 
sabiedrības izpratne par izglītī-
bu, skolu un – galu galā – bērnu, 
kurš mūsu acu priekšā kļūst par 
pusaudzi, jaunieti un, skat, jau 
pieaugušu līdzcilvēku.

Lai gan oficiālā retorika ir ļoti 
mūsdienīga un pareiza, visām 
ikdienas sarunām kā sarkans 
diedziņš cauri vijas cīņa par 
varu – starp pieaugušo un bēr-
nu, amata (vecāku, skolotāja) po-
zīcijā esošo un ierindnieku, stip-
rāko un vājāko, vairākumu un 
atšķirīgo. Ar šo domu prātā tiek 
dalīti pienākumi un tiesības – ka 
tikai kādam nav par daudz; ka 
tikai kāds neuzdod par daudz, 
sarežģītus vai nepareizus jautā-
jumus. Ērti būtu tā, ja tiesības 
būtu tiem, kuri augšā; kuri pasa-
ka un nosaka, kad, kas un kā ir 
jādara, un pienākumi – nu, tie ir 
tiem, kuriem veikli un precīzi ir 
jāizpilda.

Kādā līdztiesībai un līdzdalī-
bai veltītā video bērni jautā: „Kā-

pēc jūs vēlaties mūs apklusināt?” 
Arī Latvijas skolās reālās skolē-
nu līdzdalības un sava viedokļa 
paušanas iespējas ir visai ierobe-
žotas un fragmentāras, parasti 
attiecoties uz mazāk nozīmīgiem 
jautājumiem. Latvijas Jaunat-
nes padomes (LJP) rīcībā esošā 
informācija, uz kuras pamata ir 
izstrādātas jaunatnes politikas 
prioritātes 2016. un 2017. gadam, 
liecina, ka daudziem ir izjūta – 
skolā tiek mācīti paklausīgi da-
rītāji, nevis līderi vai personības. 
Ja kāds vēlas jautāt, vai gan kat-
ram ir jābūt līderim, es piekrītu 
tiem, kuri saka – jā, vismaz savas 
dzīves līderim noteikti. Mums 
katram ir jābūt savas dzīves līde-
rim – tiekot cauri kārtējai dienai 
ar baltiem, melniem un pelēkiem 
brīžiem, tiekot galā ar kārtējo 
uzdevumu (un izcili – ja paša, ne 
cita noformulētu), izvirzot lielos 
mērķus un ķepurojoties ārā no 
pārmaiņu bedres, kas allaž paga-
dās ceļā uz šiem mērķiem.

Turklāt – līderis nedarbojas 
vienatnē; viņš grib un spēj at-
rast un izveidot komandu, kurā 
nav priekšnieku un padoto, bet 
ir domubiedri un darbubiedri ar 
visatšķirīgāko pieredzi un vaja-
dzībām. Īstie līderi nav tie, kuri 
aizskrien pa priekšu, padziļinot 
plaisas vispirms skolā un tad 
sabiedrībā. Arī par to atgādina 
LJP – ka skolās notiek noslāņo-
šanās: aktīvākie kļūst vēl aktīvā-
ki (un izdeg vai kļūst virspusēji, 
tāpēc no tā maz labuma), bet 
pasīvie jaunieši (ak, šī neaktīvo 
vai pasīvo definīcija… Varbūt ir 
jāsāk ar to, ka noskaidrojam, ku-
rus tad šajā kastītē ieliekam?) tā 
arī neiesaistās līdzdalības pasā-
kumos. Bet varbūt ir jāsāk ar to, 
ka jārada iespēja viņiem pašiem 
ierosināt darāmo, nebaidoties, 
ka atskanēs neparasti priekšli-
kumi? Un esot blakus, ja ir va-
jadzīgs padoms vai palīdzība; tā 
pavisam nemanāmi un sirsnīgi. 
Kā tas ir jūsu skolā?

Varbūt arī tāpēc, ka nav īstas 
skaidrības par skolās notieko-

šo, daļa sabiedrības, reaģējot uz 
priekšlikumu uzsākt mācības 
skolā ar sešiem gadiem, ir gata-
va iziet ar lozungu „Neatņemiet 
bērniem bērnību!”. Kā tad ir – vai 
skola joprojām darbojas pa vecam 
vai sniedz maldinošu priekšstatu 
par to, kas un – galvenais – kā 
tur notiek? Gribas jau cerēt, ka 
šie protestētāji domā ne tikai par 
to, kur likt pirmklasnieku pēc 
stundu beigām, bet arī par to, lai 
viņam joprojām ir iespēja kus-
tēties, runāties, darboties, pētīt, 
skriet un smieties. Labi, ja viņi 
pamatoti jautā, vai skolas fiziskā 
un emocionālā vide ir piemēro-
ta, lai mācītos darot un atbilstīgi 
bērnu vajadzībām. Cerams, viņi 
nedomā – pirmskolā jau nekāda 
mācīšanās nenotiek, jo tad mēs 
kā sabiedrība būtu pamatīgi at-
palikuši no izpratnes par to, kad 
un kā mācās mazi bērni.

Jebkurā gadījumā – ir jā-
turpina sarunas un ar darbiem 
jāparāda, kā Latvijā veidojas 
mācīšanās skolas, lai kur tās arī 
atrastos. Bez atrunām, ka lielajos 
kombinātos tas nav iespējams. 
Arī skaitliski lielas skolas var būt 

(un ir) ar dvēseli un rūpēm par 
bērnu, un arī mazajās var būt 
intelektuāli un dvēseliski auk-
sti. Pedagogiem ir jāgrib un jā-
spēj uzklausīt un sadzirdēt savu 
partneri – skolēnu, nokāpjot no 
varas altāra, paceļoties bērna un 
līdzcilvēka līmenī, lai kopīgi ietu 
sadarbības un abpusējas attīstī-
bas ceļu.

Kā gan būtu, ja mēs negaidītu 
„Aizliegtā paņēmiena” iejaukša-
nos, bet paši uzdrīkstētos palūgt 

dažāda vecuma bērnus saskaitīt, 
cik reižu dienā kāds viņiem saka 
„paliec klusu (paklusē, nerunā)” 
u. tml.? Te ir jāpieskaita arī piezī-
mes „tas nav apspriežams”, „ne-
uzdod jautājumus” un līdzīgas. 
Jā, patiesi, „kāpēc jūs vēlaties 
mūs apklusināt?” – jautā jaunā 
paaudze. Vai tā mēs uzzināsim, 
kas viņiem ir vajadzīgs, ko viņi 
jūt un domā, ko vēlas darīt un 
kas ir jāiemācās, lai to izdarītu? 
Vai tā mēs audzinām tādus ļau-
dis, kādi mūsdienu realitātē spēs 
paveikt īstās lietas, atrodot vis-
piemērotākos risinājumus?

Nesenā konferencē Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras valdes priekšsēdētājs 
Jānis Endziņš nosauca septiņas 
iezīmes, kas raksturo veiksmīgu 
cilvēku: radošuma spēja, elastī-
gums, darba tikums, atbildības 
izjūta, spēja komunicēt, spēja 
strādāt komandā un prasme mā-
cīties. Savukārt Līgas Menģelso-
nes, Latvijas Darba devēju kon-
federācijas ģenerāldirektores, 
redzējumā lieliskais Latvijas jau-
nais cilvēks ir pašapzinīgs, paš-
pietiekams un drošs. Lūk, mūsu 
audzināšanas darba un ikviena 
pedagoģiskās (un cilvēciskās) 
saskarsmes brīža kvalitātes kon-
trolsaraksts: vai notiekošais pa-
līdz augt šādiem cilvēkiem?

Kā nonākt pie būtiskā, kas ļaus 
iedzīvināt gan lielāko reformu, 
gan citus jēgpilnos un vajadzīgos 
soļus labākas izglītības virzienā? 
Jaunā mācību gada sākumā tīrām 
savu garīgo un fizisko izglītības 
telpu, ieliekam stūrakmeņus un 
noregulējam kompasus visam nā-
kamajam darba cēlienam. Tas ir 
svarīgi. Taču nepieciešams ir vēl 
kas – katram individuāli un vi-
siem kopā paskatīties, kas ir zem 
paklāja, aizdurvēs un šķirbās, jo 
tieši no turienes ikdienas patiesajā 
vai iedomātajā steigā izlien piera-
dumu mošķi, kas velk atpakaļ pie-
rastajā rīcībā un vecajās paradig-
mās, čukstot ausī varas solījumus. 
Kas iesaka viltus argumentus un 
mudina darīt tā, kā vieglāk un la-
bāk vienai, ne abām pusēm. Lai 
izdodas lielā tīrīšana! 

FOTO: no personiskā arhīva

„Kā nonākt pie būtiskā, kas ļaus iedzīvināt gan lielāko reformu, gan 
citus jēgpilnos un vajadzīgos soļus labākas izglītības virzienā?” vaicā 
Aija Tūna.

   aIJa TūnaIk

Ērti būtu tā, ja 
tiesības būtu 

tiem, kuri augšā; 
kuri pasaka un 
nosaka, kad, kas 
un kā ir jādara, un 
pienākumi – nu, 
tie ir tiem, kuriem 
veikli un precīzi ir 
jāizpilda.

Septiņas 
iezīmes, kas 

raksturo veiksmīgu 
cilvēku: radošuma 
spēja, elastīgums, 
darba tikums, 
atbildības izjūta, 
spēja komunicēt, 
spēja strādāt 
komandā un 
prasme mācīties.



Jaunatnes 
politikas 

prioritātes 2016. un 
2017. gadam liecina, 
ka daudziem ir 
izjūta – skolā tiek 
mācīti paklausīgi 
darītāji, nevis līderi 
vai personības.



Mums katram 
ir jābūt savas 

dzīves līderim – 
tiekot cauri kārtējai 
dienai ar baltiem, 
melniem un 
pelēkiem brīžiem, 
tiekot galā ar kārtējo 
uzdevumu (un 
izcili – ja paša, ne 
cita noformulētu), 
izvirzot lielos 
mērķus un 
ķepurojoties ārā no 
pārmaiņu bedres, 
kas allaž pagadās 
ceļā uz šiem 
mērķiem.
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„„Es skaitīju un nonācu pie 
VIENA”, manuprāt, ir tas kopums 
nevis pāri sev ceļā pie Dieva, bet 
atpakaļ pie sevis, apzinoties, ka 
mūsu pieredze, iespaidi, uzskati, 
priekšstats par to, kā notiek ra-
dīšana un kā uztveram pasauli, 
rodas no cilvēka paša,” uzskata 
E. F. Kuks.

Daiga uzsver, ka dzejnieks 
apstiprina arī viņas domubiedru 
uzskatus un viņa cenšas saviem 
skolēniem palīdzēt saprast, ka 
lūgšanu augstākā forma ir patei-
cība:

„Es pateicos, es tagad saprotu, 
ka tik vien esmu, cik varu pateik-
ties [..]

Es esmu tikai tik,
cik man ir apkārt.
Es pateicos, ka esmu
viņu vidū, ka viņi smaržo, šalc, 

dveš miglu, kokos dzied vai uz-
brūk.

Es esmu līdz ar viņiem, caur 
un pie…”

Kad sarunas Ziedoņa muzeja 
birojā Aldaru ielā ir nedaudz ri-
mušas, Edvardam jautāju, ko vi-
ņam devusi skolotāja D. Zirnīte, 
un puisis nevilcinoties atbild, ka 
pavisam citu iespaidu par litera-
tūru.

„Iepriekš, kad runa bija par 
literatūru kā mācību priekšme-
tu, bija priekšstats, kas ir jāatbild 
skolotājam, proti, ka visi autori ir 
brīnišķīgi, ka viņu darbs ir uni-
kāls sava laikmeta atainojums. Ar 
Daigu saruna ir mazāk trafareta, 
jo stundu laikā sēdējām pusaplī, 
lai visi var brīvi sarunāties. Lite-
ratūru sākām izprast kā kopīgu 
procesu, dalījāmies ar viedokļiem 
un tā guvām kopīgo iespaidu. 
Tā sāku izprast, kad, piemēram, 
teksts ir klišejisks, jo ar viņas 
dotajiem piemēriem tiek radīta 
iespēja salīdzināt dažādus teks-
tus, sapratu, kā dzeju var analizēt. 
Viens no maniem lielākajiem ie-
guvumiem ir tas, ka Daiga ir ie-
mācījusi sarunas mākslu,” atzīst 
E. F. Kuks.

Vilināja sarunas 
ar gudriem puišiem
Atbildot uz jautājumu, kurā 

mirklī tika sapratusi, ka vēlas būt 
skolotāja, Daiga smaidot stāsta: 
„Kad Rīgas 64. vidusskolā mācī-
jos 11. klasē un apguvām Raiņa 
daiļradi, nodomāju, ka vēlētos 
būt skolotāja un ar gudriem jau-
niešiem runāt par Raini. Laikam 
tad ar vienu prāta daļu sāku tam 
gatavoties.”

Savā ziņā esot iespaidojusi 
arī skolotāja Mārīte Milzere, kas 
šķitusi tikpat spoža kā Aspazija. 
Uz Latvijas Universitāti studēt 
latviešu valodu un literatūru vai-
rāk gan devusies, lai varētu lasīt 
grāmatas, jo vidusskolā pārsvarā 

aizrāvusies (atlicis brīvais laiks!) 
tikai ar dzeju un teātri. Jau 5. kur-
sā saņēmusi uzaicinājumu strādāt 
Lielvārdes vidusskolā, tā nonāku-
si un palikusi Lielvārdē. Izteik-
tām domām ir liels spēks – darbu 
Lielvārdes vidusskolā atradusi ar 
klasesbiedrenes lielvārdietes gā-
dību, jo viņai reiz atzinusies, ka 
vēlas dzīvot vietā, kur var redzēt 
Daugavu.

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā ir iz-
devies satikt arī neparasti gudrus 
puišus, starp kuriem ir viņas gara 
biedri Aleksejs Popovs, E. F. Kuks, 
Matīss Rihards Vilcāns, Mar-
kuss Druziks, Ņikita Trojanskis. 
„Mans lieliskais piecnieks,” gan-
darījumu neslēpj Daiga.

Ja klasē ir 35 skolēni, tad vie-
nas mācību stundas laikā plašāk 
izteikt savu viedokli par izlasīto 
paspēj vien nedaudzi, bet skolo-
tāja cenšas, lai pārrunās pie vār-
da tiktu visi. Viņa priecīgi stāsta, 
ka vairāki puiši labprāt ieņem 
skolotājas vietu un uzņemas va-
dīt stundas. Viens no tiem ir arī 
Matīss, kurš patlaban esot devies 
studēt uz Jorkas Universitāti.

„Tajās reizēs esmu gan skolnie-
ce, gan kolēģe, jo nestāvu malā, 
bet esmu procesā. Pamanu, kad 
mēģina atdarināt mani, kad ir at-
rasti savi paņēmieni, un saprotu, 
kad ir jānāk talkā,” smaidot saka 
Daiga. Arī viņas prombūtnes 
laikā (skolotāja bija Londonā) 
Matīss, būdams 11. klasē, vadī-
jis dažas stundas 10. klasei. Šajās 
stundās puisim dzima ideja orga-
nizēt 10. klases skolēnu diskusiju 
klubu, kopīgus gājienus uz teātri, 
filmām. „Gan Matīss, gan Ed-
vards ir atzinušies, ka dzīvē reiz 
varētu kļūt par skolotājiem. Sa-
pratuši, ka tas ir interesanti, jo tā 
ir nemitīga mācīšanās. Šoruden 
Edvards tik trāpīgi spēja vien-
audžus (jauno 10. klasi) atvērt, 
ka viņi visi nākamajā pirmdienā 
ieradās ar lieliskiem mājasdar-
biem dzejas analīzē,” D. Zirnīte ir 
gandarīta un skaidro, ka Edvards 
vadīja dažas stundas starptautis-
kā bakalaurāta klasei, kas mācās 
divās grupās. Šīs klases skolēni 

apgūst arī valsts programmu. Ci-
tās valstīs skolēniem nav šādas 
dubultslodzes.

Vidusskolēni 
raksta arvien labāk
Informatīvajā telpā ir izskanē-

jusi Valsts izglītības satura centra 
ziņa, ka skolēniem vissliktākās zi-
nāšanas ir dzimtajā valodā un lite-
ratūrā. Vai skolēni raksta sliktāk?

Skolotāja to noliedz: „Manu-
prāt, vidusskolēni raksta arvien 
labāk. Vienīgi man ir iebildumi, kā 
tiek vērtēti valsts eksāmenu dom-
raksti. Tas ir bargi, ja par vienu vai 
dažām kļūdām uzreiz ir punkts 
mazāk, rēķinoties, ka 18–19 gadus 
veci jaunieši divas stundas raksta 
darbu bez melnraksta. Bieži nepa-
manu savas kļūdas, jo lasu tekstu 
galvā, un kaut kam skats pārslīd 
pāri. Neatzīstu arī, ka visiem savs 
viedoklis būtu jāsāk rakstīt ar šab-
lonisku frāzi.” D. Zirnīte piebilst, 
ka skolēnus māca izvairīties rakstīt 
pašsaprotamo, pārvarēt slinkumu 
vai pašaizsardzību un uzrakstīt, 
kā patiešām domā. Pati joprojām 
atceras, cik sāpīgi esot pārdzīvoju-
si skolotājas M. Milzeres piezīmes 

nerakstīt tik izpušķoti, samāksloti 
un vērtējumā saņemtos trijnie-
kus, tādēļ nenosoda skolēnus, kas 
varbūt raksta samudžināti, toties 
tekstā domā. Augstu novērtē tos, 
kuri prot izteikties trāpīgi, skaidri 
un kodolīgi.

Valsts eksāmenu vērtējumam 
latviešu valodā ir izstrādāta kri-
tēriju skala, bet D. Zirnīte esot 
sapratusi, ka skolēni sīkumainos 
metodiskos norādījumus neuztver 
kā pieaugušie, jo tās nav ne viņu 
vērtības, ne viņu dzīve. „Esmu ie-
bildusi, vai tiešām man skolēniem 
jāliek zināt no galvas metodiskos 
materiālus, taču šķiet, ka tajā sa-
runā nebija dzirdīgu ausu,” atzīst 
Daiga, jo ir piedzīvojusi vēl citus 
nepatīkamus starpgadījumus sa-
runās ar cilvēkiem, kas no sava 
redzespunkta pēc uzrakstītā ek-
sāmena domrakstos vērtē jaunie-
šu spēju spriest un izteikties – un 
patiesumu, radošus meklējumus 
bezkaislīgi pielīdzina nullei. „Ma-
nuprāt, labāk var veikties tiem, 
kas raksta trafareti, bet sliktāk 
tiem, kas meklējoši domā,” secina 
D. Zirnīte.

Bailes uzbrūk, 
mīlestība vērš par labu
Mēs ar Daigu kopīgi noska-

tāmies režisora Viestura Kairiša 
spēlfilmu „Melānijas hronika”. Pēc 
tās nav tik viegli uzsākt sarunu, jo 
filma uzrunā skaudri un māksli-
nieciski spēcīgi, lielā mērā pateico-
ties arī galvenās lomas izpildītājai. 
Sižets ir balstīts uz juristes, žur-
nālistes un rakstnieces Melānijas 
Vanagas personīgi izciesto izsūtī-
jumā Sibīrijā 1941.–1957. gadā, to 
autore ir aprakstījusi grāmatā „Ve-
ļupes krastā”. Tas ir stāsts par varu, 
sadursmi ar atšķirīgo, savstarpējo 
neizpratni, par vēlmi pazemot 

dvēseliski un garīgi stiprākos. 
Esam vienisprātis, ka filma uz lie-
lā ekrāna būtu jāredz skolotājiem 
un skolēniem, īpaši skolēniem no 
skolām, kur bieži valda cita infor-
matīvā telpa un vēstures izpratne. 
Varbūt filma palīdzētu izprast, kā-
pēc latviešos dziļi sirdī joprojām 
sūrst pagātne.

Daloties iespaidos, skolotāja 
prāto, ka būtu interesanti zināt, ko 
domāja un izjuta tie, kas lika ci-
tiem tā ciest, kāpēc viņi tā rīkojās. 
Neviļus rodas jautājums, kas vada 
cilvēkus, kuru rokās nonāk vara. 
Kāpēc visbiežāk viņi ir nežēlīgi 
pret inteliģenci?

Jau klausoties Daigas un Ed-
varda dialogu, sapratu, ka tas ir 
kā turpinājums grāmatai, kuru ik 
pa laikam pārlasu, – Nīla Donalda 
Volša grāmatai „Sarunas ar Dievu. 
Neparasti dialogi”. Autors uzskata, 
ka visas cilvēku darbības visdziļā-
kajā līmenī stimulē viena no divām 
emocijām – bailes vai mīlestība. 
„Lēmumi par biznesu, rūpniecību, 
politiku, reliģiju, pēcnācēju izglītī-
bu, valstu sociālo attīstību, sabied-
rības ekonomiskie mērķi, izvēle 
attiecībā uz karu, mieru, agresiju, 
aizsardzību, padošanos, lēmumi 
iegūt vai atdot, paturēt vai dalīties, 
apvienot vai sašķelt – ikkatra cilvē-
ku izdarītā brīvā izvēle dzimst vie-
nā no divām vienīgi iespējamām 
eksistējošajām pamatdomām: no 
domas par mīlestību vai bailēm.

Bailes ir enerģija, kas sašaurina, 
aizslēdz, ievelk sevī, bēg, slēpjas, 
kaitē.

Mīlestība ir enerģija, kas papla-
šina, atver, raida uz āru, paliek, at-
klāj, dalās, dziedina.

Bailes uzbrūk, mīlestība vērš 
par labu.”

6 skolotājs tuvplānā

FOTO: Andris Bērziņš
Skolēni atzīst, ka saruna ar skolotāju Daigu Zirnīti ir mazāk trafareta, jo stundu laikā visi sēž pusaplī, 
lai var brīvi sarunāties, tādējādi literatūru izprot kā kopīgu procesu, dalās ar viedokļiem un gūst 
kopīgo iespaidu.

Dzejas ticīgā bibliofile 
netveramā un sarežģītā kustībā 
Turpinājums no 1. lpp. Līdz šim 

neesmu aktīvi 
darbojusies ne 
sociālajos tīklos, ne 
Latviešu valodas un 
literatūras skolotāju 
asociācijā, bet fonda 
„Viegli” cilvēki ir 
pārliecinājuši, ka 
esi tā vērta, lai tevī 
klausītos.



Esmu iebildusi, 
vai tiešām 

man skolēniem 
jāliek zināt no 
galvas metodiskos 
materiālus, taču 
šķiet, ka tajā sarunā 
nebija dzirdīgu 
ausu.



Turpinājums 7. lpp.
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IZM virza apstiprināšanai valdībā 
rīkojuma projektu par pedagogu atalgojuma mērķdotācijas sadali pašvaldībām

Izglītības un zinātnes minis-
trija (IZM) apstiprināšanai valdī-
bā virza Ministru kabineta (MK) 
rīkojuma projektu par mērķ-
dotācijas pašvaldībām (pašval-
dību izglītības iestādēm) sadali 
2016./2017. mācību gada pirma-
jiem četriem mēnešiem atbilstī-
gi skolēnu skaitam 2016. gada 
1. septembrī. Rīkojuma projektu 
ir plānots apstiprināt valdības 
29. septembra ārkārtas sēdē.

Ministrija visām pašvaldī-
bām jau ir sniegusi nepiecieša-
mo informāciju par mērķdotā-
cijas apjomu, kā arī nosūtījusi 
MK rīkojuma projektu. 2014. un 
2015. gadā mērķdotācijas aprē-
ķini tika veikti, pamatojoties uz 
skolēnu skaitu attiecīgajā datumā: 
janvārim līdz augustam – 1. sep-
tembrī, savukārt septembrim līdz 
decembrim – 27. maijā. Tā kā 
skolēnu skaita izmaiņas ir būtis-
kas un bērnu migrācija no vienas 
izglītības iestādes uz citu notiek 
pat augusta pēdējās dienās, šogad 
ir nolemts atgriezties pie iepriek-
šējās kārtības, kad mērķdotācijas 
aprēķinos izmanto nevis provizo-

riskos, bet precīzos datus.
Mērķdotācijas aprēķinu šā 

gada četriem mēnešiem IZM ir 
veikusi, pamatojoties uz valsts 
izglītības informācijas sistēmā 
pašvaldību ievadīto un apstipri-
nāto informāciju – skolēnu skaitu 
izglītības pakāpē attiecīgajā teri-
torijā un izglītības iestādē īsteno-
tajām mācību programmām uz 
2016. gada 1. septembri. Mērķ-
dotācijas sadalījums atlikušajam 
mācību gadam tiks apstiprināts 
kopā ar 2017. gada valsts budžeta 
likumu.

Mērķdotācijas sadale tiek veik-
ta saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija 
MK noteikumiem Nr. 447 „Par 
valsts budžeta mērķdotāciju pe-
dagogu darba samaksai pašvaldī-
bu vispārējās izglītības iestādēs un 
valsts augstskolu vispārējās vidē-
jās izglītības iestādēs”, 2011. gada 
5. jūlija MK noteikumiem Nr. 523 
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju pe-
dagogu darba samaksai pašvaldī-
bu izglītības iestādēs, kurās īste-
no profesionālās pamatizglītības, 
arodizglītības un profesionālās 
vidējās izglītības programmas”, 
2001. gada 28. augusta MK no-

teikumiem Nr. 382 „Interešu iz-
glītības programmu finansēšanas 
kārtība” un 2016. gada 15. jūlija 
MK noteikumiem Nr. 477 „Spe-
ciālās izglītības iestāžu, inter-
nātskolu un vispārējās izglītības 
iestāžu speciālās izglītības klašu 
(grupu) finansēšanas kārtība”.

Ar 2016. gada 1. septembri 
pedagogu, ieskaitot interešu iz-
glītības, profesionālās izglītības 
pedagogus un atbalsta personā-
lu, mēneša darba algas likme ir 
paaugstināta, nosakot 680 eiro 
kā minimālo samaksu par likmi. 
Jaunajā, 2016./2017. mācību gadā 
pedagogu atalgojuma palielinā-
šanai ir piešķirts nozīmīgs papil-
du finansējums – šā gada četriem 
mēnešiem mērķdotācija ir palie-
lināta par aptuveni 9 miljoniem 
eiro, bet 2017. gadā skolotāju atal-
gojumam plāno papildus novirzīt 
47 miljonus eiro, kas vēsturiski ir 
viens no nozīmīgākajiem finan-
sējuma palielinājumiem kādai no 
publiskā sektora nozarēm.

Šajā mācību gadā 733 pašval-
dību vispārizglītojošo skolu 1.–
12. klasē mācās 208 043 bērni, 
kas ir par 1094 vairāk nekā ie-
priekšējā gadā. 

    IK INfORMĀCIJAIk

Daigai ir nācies saņemt arī 
uzbrukumus, nopēlumu, neiz-
pratni, jo viņas stāstītais, rādītais 
un mācītais kādā pieaugušajā ir 
radījis bailes, apjukumu vai ne-
drošību.

„Esmu gatava ar jebkuru ru-
nāt, lai saprastos, atrastu kopīgu 
skatpunktu, piemēram, pamatot, 
kāpēc ar skolēniem skatāmies 
Agneškas Holandas filmu „Total 
Eclipse”, kas ir stāsts par franču 
dzejnieka Artura Rembo daiļra-
di. Viena no skolniecēm vēlējās 
redzēto pārrunāt ar tēvu, kas 
sākotnēji reaģēja ļoti sakāpināti, 
bet vēlāk, pēc tikšanās ar ģime-
ni, pat kopīgi svinējām Ziemas-
svētkus,” sarunu nozīmīgumu 
akcentē skolotāja. Filmu mācību 
procesā D. Zirnīte izmanto jau 
vairākus gadus, lai iepazīstinātu 
ne tikai ar konkrēto dzejnieku, 
bet plašāk runātu par radīšanu, 
ģenialitāti, jaunu pavērsienu ra-
šanos mākslā.

Ko nozīmē iegūtā balva „Laiks 
Ziedonim 2016”? D. Zirnīte at-
zīst, ka esot satikusi cilvēkus, ar 
kuriem ir viegli vislabākajā no-
zīmē. „Līdz šim neesmu aktīvi 
darbojusies ne sociālajos tīklos, 
ne Latviešu valodas un literatū-
ras skolotāju asociācijā, bet fonda 
„Viegli” cilvēki ir pārliecinājuši, 
ka esi tā vērta, lai tevī klausītos. 
Izjūtu, ka mums ir līdzīga attiek-
sme pret cilvēkiem, viens mērķis, 
un tad ir prieks darīt,” uzsver bal-
vas laureāte.

Daiga nenoliedz, ka daudzas 
parādības izglītības jomā jopro-
jām skumdina, un tas esot licis 
domāt par atlūguma rakstīšanu. 
„Vāze ir ieplīsusi,” saka skolotāja 
un piekrīt fiziķa Aleksandra Mig-
dala atziņai, kas izteikta intervijā 
žurnālā „Rīgas Laiks”, ka „rado-
šiem cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīgi 
sajust, ka viņi atrodas draudzīgā, 
drošā vidē. Gan intelektuālā, gan 
radošā darbība ir absolūti nesa-
vienojama ar fizisku agresiju vai 
fiziskām bailēm, un vismazākais 
šīs harmonijas pārkāpums sama-
zina cilvēka radošās spējas”.

29. augustā ziņu, ka tiek sa-
mazināta likme un būs mazāks 
atalgojums, skolotāja esot uztvē-
rusi kā agresiju pret sevi. Domas 
par to daudziem kolēģiem atņem 
spēku.

Neizpratni esot radījis Viļņa 
Vēja rakstītais laikraksta „Die-
na” pielikuma „Kultūras Diena” 
8. septembra numurā, proti, ka 
viņam „jābrīnās, ka cienījami 
pedagogi joprojām min aizvai-

nojumu kā nopietnu argumentu, 
piemēram, saistībā ar reformām 
nozarē”, un saka: „Tas nav argu-
ments, bet es izjūtu aizvainoju-
mu, ja uzzinu, ka bez nopietniem 
argumentiem turpmāk saņem-
šu daudz mazāku atalgojumu. 
Saprotu, ka rūgtums krājas arī 
citiem kolēģiem, jo daudzinātā 
reforma nozarē nesekmē ne izglī-
tības kvalitātes, ne arī pedagoga 
dzīves kvalitātes paaugstināša-
nos. Septembra beigās mēs vēl 
nezinām, kā veidosies alga.”

Kas ir vērtība 
Latvijas valstī?
Skolotāja norāda, ka pārdomas 

raisa arī cits aspekts – valstiskā 
attieksme pret mācību priekš-
metu olimpiāžu uzvarētājiem. 
Ministru prezidents un izglītības 
ministrs pie sevis aicina starp-
tautisko olimpiāžu uzvarētājus 
matemātikā, fizikā, informātikā, 
ģeogrāfijā, filozofijā un fotogra-
fējas kopā ar viņiem, bet skolēni, 
kuri iegūst uzvaru valstī, jo tālāk 
nav, kur, – 1. vietu olimpiādē lat-
viešu valodā un Latvijas vēsturē, 
netiek uztverti kā vērtība, viņiem 
tāda uzmanība netiek pievērsta.

„Kas tad ir vērtība Latvijas 
valstī? Kāpēc, tikai tuvojoties 
11. un 18. novembrim, sāk uz-
traukties, ko skolēni zina par 
Latvijas vēsturi? Paši skolēni 
sāka izjust atšķirīgo attieksmi, jo 
Ņ. Trojanskis, kurš ir olimpiāžu 
uzvarētājs ķīmijā un bioloģijā, 
bija neizpratnē, kāpēc nekad ne-
uzteic klasesbiedra Matīsa (iegū-

tas godalgotās vietas latviešu va-
lodas, vēstures valsts olimpiādēs) 
paveikto tāpat kā viņa,” emocio-
nāli skaidro Daiga.

Skolotāju gandarī, ka arī starp-
tautisko matemātikas un infor-
mātikas olimpiāžu uzvarētājs 
A. Popovs sāka publiski atgādi-
nāt, ka matemātika un literatū-
ra ir par vienu un to pašu – par 
saprašanu un iztēli. Skolotāju 
patiesi iepriecina, ka Aleksejs ir 
atzinies – braucot studēt uz Ma-
sačūsetsas Tehnoloģiju institūtu 
ASV, līdzi ņem latviešu dzejas 
grāmatas, jo, viņaprāt, latvie-
šus tieši dzeja raksturo vislabāk. 
Aleksejam literatūras stundas 
esot palīdzējušas jēgpilni domāt 
par likteni un brīvo gribu.

Kā pati atrod grāmatas, kad 
rod laiku tās lasīt? Daiga stāsta, 
ka ir bibliofile, un to labi esot rak-
sturojis igauņu rakstnieks Jans 
Undusks savā esejā par grāmatu 

mīlestību. „Grāmatas man daž-
kārt no plaukta uzkrīt uz galvas, 
atveras vajadzīgajā lappusē, un 
izlasītā rindkopa trāpīgi noder 
nākamajai stundai. Kā reiz atzi-
nās režisors Pēteris Pētersons, arī 
es grāmatas nelasu, bet ar tām sa-
runājos. Savu bibliotēku apzināti 
sāku veidot, jau mācoties vidus-
skolā, – grāmatas ir pirktas arī 
antikvariātos, saņemtas dāvanā. 
Pēdējos gados daudzas grāmatas 
krievu valodā esmu iegādājusies 
grāmatnīcā „Intelektuālā grā-
mata”. Tur atrodu grāmatas par 
literatūrzinātni un pētniecību, jo 
daudzi izcili autori diemžēl nav 
tulkoti latviski, piemēram, Jurijs 
Lotmans, Romans Jākobsons,” 
stāsta skolotāja.

Patlaban viņai somā ir grāma-
ta, kuru esot ieteicis izlasīt viņas 
audzēknis Aleksejs, jo tajā viens 
no varoņiem ir viņa program-
mēšanas skolotājs. Daiga atzīst, 
ka Vladimirs Gubailovskis grā-
matā „Cinisma skolotājs” atklāj 
skarbo padomju realitāti. „Sma-
gi pārdzīvoju, kad ģimnāziju ab-
solvēja manis pieminētie pieci 
puiši, bet ceru, ka arī turpmāk 
sazināsimies ar vēstulēm. Matīss 
jau ir izlēmis, ka tad, kad ieradī-
sies Latvijā, atkal vadīs kādu 
stundu, arī Edvards sola brīvlai-
kos ienākt skolā,” stāsta Daiga, 
kura savus audzēkņus uzrunā ti-
kai vārdos, jo pašai skolas laikā 
ļoti nepatika, ja tika saukta uz-
vārdā. „Vārds ir galvenais,” ir 
pārliecināta latviešu valodas un 
literatūras skolotāja. 

Gan Matīss, 
gan Edvards 

ir atzinušies, ka 
dzīvē reiz varētu 
kļūt par skolotājiem. 
Sapratuši, ka tas ir 
interesanti, jo tā ir 
nemitīga mācīšanās.



Ziņu, ka tiek 
samazināta 

likme un būs 
mazāks atalgojums, 
skolotāja esot 
uztvērusi kā agresiju 
pret sevi. Domas 
par to daudziem 
kolēģiem atņem 
spēku.



Dzejas ticīgā bibliofile netveramā un sarežģītā kustībā 
Turpinājums no 6. lpp.

Turpinājums 7. lpp.
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Par to, ka ne visi uzdotie mā-
jasdarbi palīdz nostiprināt zinā-
šanas un motivē čakli mācīties, 
liecina 10 Rīgas vidusskolu vadī-
bas un atbalsta komandas inicia-
tīva sadarboties ar Latvijas Uni-
versitātes (LU) Pedagoģijas, psi-
holoģijas un mākslas fakultātes 
(PPMF) mācībspēku un aprobēt 
Somijas pieredzi – tur izglītības 
jomas speciālisti ir pārliecinā-
ti, ka viņu valstī notiek jēgpilna 
mājasdarbu izmantošana mācī-
bu procesā.

14. septembrī Rīgas domes 
sēžu zālē LU PPMF asociētā pro-
fesore Dr. paed. Linda Daniela at-
klāja projekta „Jēgpilni mājasdar-
bi” mērķi – izstrādāt un praksē 
pārbaudīt pedagoģiskās darbības 
modeli par mājasdarbu vietu un 
lomu jēgpilnā bērnu mācīšanās 
procesā, lai sekmētu daudzpusī-
gu kompetenču attīstību un uzla-
botu mācību sasniegumus.

Kā palīdzēt pārvarēt 
izvairīšanās motivāciju
„Sabiedrībā un masu saziņas 

līdzekļos izskan apgalvojumi, ka 
bērni ir pārslogoti, ka ir jāuzdod 

mazāk mājasdarbu vai vispār 
nevajag tos uzdot. Visu tomēr 
nevar paspēt izdarīt stundu lai-
kā, piemēram, izlasīt Andreja 
Upīša romānu „Zaļā zeme”, bet 
ir skaidrs, ka sistēmai ir jāmai-
nās. Kopīgi ir jādomā, ko un kā 
darīsim,” aicina L. Daniela un 
piebilst, ka iesaka pārņemt somu 
pieredzi – viņi uzdrīkstas daudz 
ko pat neparastu un ir iemācīju-
šies sevi slavēt.

LU asociētā profesore atzīst, 
ka runas par kompetenču pieeju 
notiek daudzus gadus un patla-
ban atkal virzāmies uz to. „Mūsu 
bērni nav neapķērīgāki vai sli-
māki. Esam maza tauta, un tā-
dēļ, lai nezaudētu gudros prātus, 
varam darīt vairāk. Esat dzir-
dējuši par dažādām motivācijas 
teorijām – sasniegumu, panāku-
mu utt., bet bērni ir izstrādājuši 
(un pētnieki to tā ir nosaukuši) 
izvairīšanās motivāciju. Ja tā ir 
izveidojusies, tad nelīdz uzdot 
darīt kaut ko citu un tikai citā-
dāk. Varam cerēt uz izmaiņām 
mājasdarbu uzdošanas kārtībā, 
kad notiek sadarbība starp mācī-
bu priekšmetiem; uz izmaiņām 
pārbaudīšanā, lai bērns var sa-
skatīt jēgu, ko labu var darīt, un 
mēģina pārvarēt šo izvairīšanās 
motivāciju,” skaidro projekta ko-
ordinatore. Viņa ir pārliecināta, 
ka ikviens pedagogs ir piedzī-
vojis situāciju, ka skolēns vēlas 
saņemt atzīmi 4 un… lai tikai 
viņam liek mieru.

L. Daniela informē, ka pro-
jekta skolās tiks veiktas ap-
taujas – anketas būs jāaizpilda 
skolotājiem, skolēniem un viņu 
vecākiem; notiks daudz dažādu 
sarunu. Būs jārēķinās ar skolēna 
vecumu un vecumam atbilstīgas 
attīstības īpatnībām (sensorā 
attīstība, kognitīvie procesi, uz-
manības noturība, fiziskā attīstī-
ba). LU profesore skaidro, ka ar 
katru paaudzi daudz kas mainās, 
piemēram, uzmanības noturība, 
un tam ir objektīvs pamatojums: 
„Modernās tehnoloģijas iespaido 
uztveri. Arī pieaugušie interneta 
ziņu vietnēs vispirms izlasa teks-
tus, kuriem ir šokējoši virsraksti, 

bet bērnu, kuri ir piedzimuši ar 
tehnoloģijām, uzmanību pie-
saista spilgtais, interesantais, 
aizraujošais, tāpēc uzmanības 
noturība ir izveidojusies īsāka. 
Atliek domāt, kā uzmanību vir-
zīt garāku, ko darīt, lai bērnu ie-
interesētu, piemēram, nevis kon-
kurēt ar „Facebook”, bet stundās 
to izmantot kā sabiedroto, kad 
skolēni darbojas grupās un kopā 
veido projektu. Tad būsim ar vi-
ņiem vienā komandā, nevis vecā 
paaudze, kas apgalvo, ka tagad 
viss ir slikti, savukārt viņi seci-
na, ka neko nesaprot.”

Kad tiek pildīti mājasdarbi, ir 
jāsēž, tādēļ sensorā attīstība tiek 
traucēta. Ir bērni, kuriem nekus-
tīgi nosēdēt sagādā grūtības. Ir 
bērni, kuri neiekļaujas vispārējā 
plūsmā, tad runa ir par skolēnu 
īpašajām un speciālajām vaja-
dzībām, taču profesore norāda, 
ka viņiem nav jāuzdod kaut kas 
citādāks un vieglāks. „Ir termins 
„iemācītā bezpalīdzība”, kad it kā 
vēlamies palīdzēt, bet īstenībā at-
tīstām bezpalīdzību. Ir jārēķinās 
arī ar skolēnu sociāli ekonomis-
ko situāciju un iespēju izmantot 
finansiālos resursus, jo ne visiem 
mājās ir interneta pieslēgums. 
Daži to pat nevēlēsies atklāt. Tādā 
veidā varam ielikt viņus sociālās 
atstumtības grupā,” stāsta profe-
sore. Viņa atgādina, ka mācību 
motivācija iztēlē ir kā trīsstūris, 
kura pamatni veido sociālie mo-
tīvi, bet tikai augšējā virsotnē ir 
izziņas motīvi, pie kuriem nonāk 
pakāpeniski, kāpjot pa kāpnēm 
uz augšu. Kopīgs uzdevums – iz-
prast, kā atbalstīt un palīdzēt no-
kļūt virsotnē.

Projekta „Jēgpilni mājasdar-
bi” apguves laikā 1. semestrī 
katra no skolām izvēlas noteiktu 
klašu grupu, deleģē 1–2 skolotā-

jus, kas būs koordinatori un pā-
rējiem kolēģiem vadīs diskusijas 
par mājasdarbu vietu un lomu 
mācību procesā, par visu atbil-
dīgs ir direktors, bet vecāki ir 
sadarbības partneri. 2. semestrī, 
janvārī un februārī, ir paredzēti 
pieredzes apmaiņas semināri ar 
Somijas ekspertu piedalīšanos.

Projektā piedalās Rīgas Rīnūžu 
vidusskola, Rīgas Klasiskā ģim-
nāzija, Rīgas 84. vidusskola, Rīgas 
Juglas vidusskola, Rīgas 53. vidus-
skola, Rīgas 28. vidusskola, Rīgas 
80. vidusskola, Š. Dubnova Rīgas 
Ebreju vidusskola, Rīgas 18. va-
kara (maiņu) vidusskola, Rīgas 
Teikas vidusskola.

Cer reāli ietekmēt 
izglītības saturu
Rīgas 80. vidusskolas direkto-

re Anna Vladova ir pārliecināta, 
ka projektā ir sapulcējušies ra-
doši cilvēki, kuriem ir idejas un 
kuri ir gatavi mainīties un skolās 
ieviest inovācijas. „Projekta mēr-
ķis, manuprāt, ir viens no aktuā-
lākajiem patlaban Latvijas izglī-
tībā – tā ir bērnu motivācija, vēl-
me un griba mācīties, attīstīties,” 
atzīst direktore. Viņa atgādina, 
ka vecāku darba diena pārsvarā 
ilgst astoņas stundas, bet, kad 
bērns pārnāk no skolas, vecāku 
pirmais jautājums viņam – vai ir 
sācis un izpildījis mājasdarbus.

A. Vladova skaidro, ka tiks 
pārskatīta forma un saturs, laiks 
un jēga, lai mājasdarbi netiktu 
uztverti kā sods, bet kā stimuls 
bērna attīstībai, lai iegūtās zi-
nāšanas varētu izmantot dzīvē, 
nevis burtnīcā. „Esam par jēg-
pilniem mājasdarbiem, veselu 
skolēnu un laimīgu ģimeni,” 
uzsver Rīgas 80. vidusskolas di-
rektore – viena no aktīvākajām 
projekta idejas iniciatorēm.

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 
direktors Romāns Alijevs stās-
ta, ka vadītāja amatā strādā jau 
24 gadus, ir pedagoģijas dok-
tors, bet gadu no gada sarunās 
(arī ar zinātniekiem) tiek seci-
nāts – izglītības standarti Latvijā 
ir pārslogoti, pārblīvēti, saturs 
nav jēgpilns, bet ar jēgu pār-
pildīts. „Visi esam spiesti – un 
katrs skolotājs, kas ir atbildīgs 
par procesu, par sekmēm utt., 
ir spiests skolēnus gatavot eksā-
meniem, bet to saturs nav bals-
tīts uz kompetenču pieeju. Par 
reāli nepieciešamajām skolēnu 
kompetencēm ļoti maz ir runāts 
arī standartos. Projekts, manu-
prāt, ir ļoti laba iespēja pašiem 
pārliecināties, ka esam spējīgi 
ietekmēt struktūras, kas izstrādā 
standartus, eksāmenu saturu, un 
kopīgi izlabot situāciju. Nezinu, 
cik gadus vēl runāsim par kom-
petenču pieeju izglītības saturā – 
šā gada septembrī jauno saturu 
vajadzēja jau sākt aprobēt, bet… 
Ceru, ka projekta laikā radīsies 
daudz interesantu atklājumu,” 
uzsver R. Alijevs.

8 domāsim kopā

Par jēgpilniem mājasdarbiem,          veselu skolēnu un laimīgu ģimeni

FOTO: Andris Bērziņš 

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktors Romāns Alijevs (pirmais no kreisās) un Rīgas 80. vidusskolas 
direktore Anna Vladova uzskata, ka projektā „Jēgpilni mājasdarbi” kopīgi izdosies rast risinājumu, lai 
mājasdarbi veicinātu skolēnu attīstību.

   Ilze BrInkmaneIk Bērni ir 
izstrādājuši 

(un pētnieki to 
tā ir nosaukuši) 
izvairīšanās 
motivāciju. Ja tā ir 
izveidojusies, tad 
nelīdz uzdot darīt 
kaut ko citu un 
tikai citādāk. Varam 
cerēt uz izmaiņām 
mājasdarbu 
uzdošanas kārtībā.



Mūsu skolā 
pedagoga 

palīgs sāka strādāt 
pirms diviem 
gadiem – un 
izrāviens ir milzīgs. 
Tātad jau viens 
no citu pieredzes 
aizgūts instruments 
var palīdzēt radoši 
risināt problēmas.



Ir bērni, kuriem 
nekustīgi

nosēdēt sagādā 
grūtības. Ir bērni, kuri 
neiekļaujas vispārējā 
plūsmā, tad runa ir 
par skolēnu īpašajām 
un speciālajām 
vajadzībām, taču 
profesore norāda, 
ka viņiem nav 
jāuzdod kaut kas 
citādāks un vieglāks. 
„Ir termins „iemācītā 
bezpalīdzība”, kad it 
kā vēlamies palīdzēt, 
bet īstenībā attīstām 
bezpalīdzību.
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Jau ir pieredze, 
ar ko dalīties
Rīgas Juglas vidusskolas ķī-

mijas skolotāja Silvija Kreile 
atzīst – ir daudz skolēnu un ve-
cāku, kuri ir neapmierināti ar to, 
ka mājasdarbi tiek uzdoti pārāk 
lielā apjomā. Līdz šim skolotāji 
esot bijuši atsaucīgi un dalījušies 
savā pieredzē ar kolēģiem no ci-
tām skolām, bet tagad nolēmuši, 
ka vēlas iepazīt citu pieredzi, kā 
mājasdarbus padarīt jēgpilnus.

„Mūsu skolā jau esam mai-
nījuši vērtēšanas reglamentu, 
piemēram, nav jāatspoguļo mā-
jasdarbu vērtējums latviešu va-
lodā, matemātikā un svešvalodā, 
tādējādi dodot skolotājiem lielā-
ku rīcības brīvību, bet kopsum-

ma parādās noslēguma darbā, 
projektā u. tml. Ir reorganizētas 
metodiskās komisijas, jo notiek 
starpdisciplinārā mācīšanās, kad 
tiek meklētas kopīgas tēmas un 
uzdevumi,” stāsta S. Kreile. Viņa 
norāda, ka projektā piedalīsies 
7. un 8. klases, jo tad nāk klāt 
daudz jaunu mācību priekšmetu, 
turklāt pusaudžiem ir raksturīga 
augsta izvairīšanās, bet zema mā-
cīšanās motivācija. Darbošanās 
projektā, cerams, motivēs sko-
lotājus atteikties no formālajiem 
mājasdarbiem.

Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidus-
skolas direktore Karīna Brikmane 
saka – skolā daudz tiekot domāts, 
kā uzlabot izglītības procesa kvali-
tāti, analizētas modernas stundas, 
bet kopīgi ar skolotājiem konsta-
tēts, ka nevienā no profesionālās 
pilnveides semināriem līdz šim 
nav runāts par moderniem mā-
jasdarbiem: „Mājasdarbi iet nopa-
kaļus visam izglītības procesam, 
tādēļ ceru, ka projekta laikā, sav-
starpēji apmainoties ar pieredzi, 
veicināsim skolēnu iekšējo moti-
vāciju, radīsim prieku nākt uz sko-
lu, dalīties ar izpildīto mājasdarbu, 
bet skolotājiem tā būs profesionā-
lā izaugsme, kas balstīta sadarbībā 
visplašākajā mērogā.”

Rīgas 18. vakara (maiņu) vi-
dusskolas direktors Egīls Roma-
novskis atgādina, ka viņa vadītajā 
skolā 5.–9. klases posmā ir peda-
goģiskās korekcijas klase, kas bū-
tībā ir pēdējā iespēja izglītības sis-
tēmā: „Pie mums ar katru gadu at-
nāk arvien vairāk bērnu no Rīgas 
vispārizglītojošajām skolām, tādēļ 
ar smaidu ir jājautā, ko viņiem ir 
devuši mājasdarbi.” Šogad esot at-

nākuši 145 skolēni. Viņaprāt, tas 
liecina par sociālām problēmām. 
Korekcijas klase pastāv jau 20 ga-
dus, skolēni ir dzimuši pagājušā 
gadsimta beigās un 21. gadsimta 
sākumā: vairāk nekā 90 % dzīvo 
nepilnās ģimenēs, viņus audzina 
pārsvarā mātes vai vecāsmātes, 
bet tēvu klātbūtne ir tikai retajam; 
daudzi nokļuvuši policijas redzes-
lokā; visbiežāk mājoklī nav pat 
galda, kur veikt mājasdarbus.

E. Romanovskis ir gandarīts, ka 
ir izdevies izglābt apmēram 80 % – 
un tie beidz pamatskolu. Viņš stās-
ta, ka jau pirms 10 gadiem bijis to 
direktoru vidū, kas devušies piere-

dzes apmaiņā uz Somiju. Redzot 
mācību procesu pedagoģiskās ko-
rekcijas klasē, viņš pārliecinājās, 
ka ar astoņiem skolēniem strādā 
mācību priekšmeta skolotājs un 
skolotāja palīgs. „Mūsu skolā pe-
dagoga palīgs sāka strādāt pirms 
diviem gadiem – un izrāviens ir 
milzīgs. Tātad jau viens no citu 
pieredzes aizgūts instruments var 
palīdzēt radoši risināt problēmas. 
Svarīgs ir sociālais moments, jo 
tāds instruments kā brīvpusdienas 
ir panācis to, ka skola dūc kā bišu 
strops – bērni nāk remdēt izsalku-
mu un tad arī ir gatavi mācīties,” 
uzsver direktors.

Vidusskolas posmā ir iespēja 
mācīties neklātienē, bet klātienē 
ir četras stundas. Katru gadu šajā 
programmā mācās 40–50 jaunu 
sieviešu, kuras vienas audzina vie-
nu vai vairākus bērnus. Pateicoties 
iespējai iesaistīties sabiedrības in-
tegrācijas projektā, skolā ir iekār-
tota istaba bērniem, lai viņu mā-
miņas pēc darba var mācīties.

„Mēs skolā radām emocionālo 
komfortu, jo bērniem bieži nav 
māju, kurp iet. Ja pēc projekta 
„Jēgpilni mājasdarbi” atkal iegū-
sim kādu noderīgu instrumentu, 
kas skolēnos radīs vēlmi, piemē-
ram, palikt vēl divas stundas ilgāk, 
radoši strādāt un iekļauties apkār-
tējā vidē, radīs saikni ar skolotā-
jiem un pilsētu, tad emocionālais 
komforts kļūs arvien lielāks un 
varētu izglābt jau 95 % skolēnu,” ir 
pārliecināts E. Romanovskis.

Pašvaldība gatava 
atbalstīt eksperimentu
Rīgas domes priekšsēdētājs Nils 

Ušakovs projekta dalībniekiem 

sola nepieciešamo pašvaldības at-
balstu – tehnisko un finansiālo, lai 
varētu apgūt pieredzi Somijā, lai 
eksperiments vainagotos ar panā-
kumiem un pēc tam pieredzi varē-
tu izmantot arī citas Rīgas skolas.

Rīgas domes izglītības, kultū-
ras un sporta departamenta izglī-
tības pārvaldes priekšnieks Ivars 
Balamovskis uzskata, ka projekts 
ir saistīts ar vairākiem izglītības 
blokiem. Pirmkārt, ar pedagogu, 
kas ikdienā stundās strādā atbil-
stīgi valstī noteiktajiem standar-
tiem un mācību saturam, kas ir 
pārsātināts. „Ir ļoti daudz mācī-
bu priekšmetu, un bieži runājam 
par to, ka tos vajag integrēt un 
samazināt, tādējādi daudz inten-
sīvāk izmantot mācību stundu. 
Otrs bloks ir pedagoga profesio-
nālā izaugsme un pilnveide: jo 
vairāk pedagogi mācīsies viens 
no otra, jo būs lielāki ieguvēji,” 
uzsver I. Balamovskis.

Arī L. Daniela novēl izdoša-
nos – lai skolotāji vairāk smaidītu 
un skolēnus, kuri labprātāk izvai-
rās, dodoties pie draugiem, spētu 
iesaistīt, jo kopā ar viņiem var iz-
darīt arī kaut ko jēgpilnu. 
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Par jēgpilniem mājasdarbiem,          veselu skolēnu un laimīgu ģimeni
Mācību 
motivācija 

iztēlē ir kā trīsstūris, 
kura pamatni veido 
sociālie motīvi, 
bet tikai augšējā 
virsotnē ir izziņas 
motīvi, pie kuriem 
nonāk pakāpeniski, 
kāpjot pa kāpnēm
uz augšu. Kopīgs 
uzdevums – izprast,
kā atbalstīt un 
palīdzēt nokļūt
virsotnē.

 Tāds 
instruments 

kā brīvpusdienas ir 
panācis to, ka skola 
dūc kā bišu strops – 
bērni nāk remdēt 
izsalkumu un tad arī 
ir gatavi mācīties.



Pēc Eiropas Padomes iniciatī-
vas Eiropas valodu diena ar mērķi 
iedrošināt Eiropas iedzīvotājus va-
lodu apguvei kopš 2001. gada tiek 
svinēta katru gadu, 26. septembrī. 
Latviešu valodas aģentūra Eiropas 
valodu dienas pasākumus organi-
zē kopš 2005. gada un pamazām ir 
piesaistījusi plašu sadarbības part-
neru loku.

Vēl vasarā Rīgas Juglas vidus-
skolas angļu valodas skolotājai 
Solveigai Akmentiņai radās ideja, 
ka vajag mudināt savstarpēji vai-
rāk teikt labus vārdus, kas spēcina, 
iedvesmo, palīdz. Pēc skolotājas 
ierosinājuma Eiropas valodu die-
na Latvijā šogad norit ar vienojo-
šu vadmotīvu „Labie vārdi Eiro-
pas valodās”.

Piemēram, no 26. septembra 
līdz 18. novembrim Latvijas sko-
lās un latviešu skolās diasporā no-
rit skolēnu radošo darbu konkurss 
„Labi vārdi sirdi silda”, Latvijas 
novados un diasporā tiek organi-
zēts fotogrāfiju un stāstu konkurss 

„Redzu labu vārdu, rakstu labu 
stāstu”.

Rīgas Juglas vidusskolā labie 
vārdi Eiropas valodās skanēja jau 
septembra sākumā, tādēļ laik-
raksts skolotājai S. Akmentiņai 
vaicāja, kā iecere īstenojās.

„Vēlējos, lai mēs, skolotāji un 
skolēni, vairāk domātu un ap-
spriestu, kā labos vārdus izteikt 
latviešu valodā un pēc tam sveš-
valodā – angļu, krievu un vācu 
valodā. Latviešu temperaments 
pārsvarā ir atturīgs, komplimentu 
izteikšanā esam kautrīgi, bet mana 
apņemšanās bija, ka mēģināts nav 
zaudēts. Pierādījās, ka nav nemaz 
tik viegli, tādēļ mācāmies visi – 
vispirms paši pedagogi, lai pēc tam 
rosinātu arī skolēnus labos vārdus 
praktizēt,” stāsta S. Akmentiņa. 
Mācību gada sākumā stundu laikā 
tika izmantoti interneta resursi, 
piemēram, „YouTube” izvēlēti si-
žeti, un veikta to dublēšana angļu, 
krievu vai vācu valodā.

Skolotāja atklāj, ka vietnē 
„Google” angļu valodā jau ir ga-
tavs piemērs „99 veidi, kā pateikt 

labu” („99 Ways to Say „Very 
Good””), tādēļ skolēniem ir bijis 
vieglāk izvēlēties vārdus konkrē-
tās situācijās.

Ikdienā uz ielas, transportā un 
citviet jauniešu sarunvalodā bieži 
ir dzirdami ne tie skaistākie vārdi, 
īpaši aizguvumi no krievu valo-
das. Atbildot uz jautājumu, kā labo 
vārdu krājums bagātinājās krievu 
valodas stundās, S. Akmentiņa 
atzīst – kolēģi bijuši pozitīvi pār-
steigti, ka vairākiem skolēniem 
esot izdevies atrast skaistus kom-
plimentu vārdus, kurus ir patīka-
mi dzirdēt visiem.

„Tas, kā pateikt un skaidrot, lai 
skolas ikdienā sarunvalodā necen-
zētie vārdi neizskanētu, protams, 
ir pedagoga profesionalitātes jau-
tājums. Skolotāja uzdevums ir arī 
mācīt, kurā brīdī un situācijā kādu 
leksiku lietot. Katrā ziņā ir vēlēša-
nās ideju par labo vārdu daudzi-
nāšanu attīstīt, popularizēt tālāk 
un plašāk. Tas var palīdzēt jaunie-
šiem radoši un labvēlīgi izpausties 
arī svešvalodās,” uzsver angļu va-
lodas skolotāja. 

Labie vārdi Eiropas valodās
   ILZE BRINKMANEIk

FOTO: no Solveigas Akmentiņas personiskā arhīva
Rīgas Juglas vidusskolas angļu valodas skolotāja Solveiga Akmen-
tiņa ir rosinājusi Latviešu valodas aģentūru šogad Eiropas valodu 
dienu Latvijā organizēt ar vienojošu vadmotīvu „Labie vārdi Eiro-
pas valodās”.

FOTO: no Egīla Romanovska personiskā arhīva

Rīgas 18. vakara (maiņu) vidus-
skolas direktors Egīls Roma-
novskis atgādina, ka viņa vadī-
tajā skolā 5.–9. klases posmā ir 
pedagoģiskās korekcijas klase, 
kas būtībā ir pēdējā iespēja iz-
glītības sistēmā.
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Jaunsilavas pamatskolā septembrī svin dzejas dienas, 
Starptautisko tūrisma gadu un miera dienu
JAUNSILAVAS 
PAMATSKOLAS 
UNESCO ASP KOMANDA
JANĪNA USĀRE
Direktore
MAIJA ANCĀNE, 
ANASTASIJA KAKTINIECE
Skolotājas

Meitenes dzied „Riču-raču dzies-
miņu”, devītie, iejutušies pasāku-
ma organizatoru lomā, ar ziediem 
sveic pasākuma viesus un ieved 
zālē 1. klases skolēnus. Tā ir viņu, 
pirmklasnieku, diena. Pirmā Zinību 
diena garajā un sarežģītajā ceļā uz iz-
glītību. Visi to zina un saprot, tāpēc 
sirsnīgi aplaudē, kad mazie lielajā 
skolas grāmatā parakstās par skolē-
na apliecības saņemšanu. Patīkami, 
ka ir ieradies tik kupls skaits vecāku 
un vecvecāku. Patīkami, ka skolas 
svinību zāle ir saposta un lepojas ar 
jauniem krēsliem.

Jau par raksturīgu skolas pa-
zīmi ir izvērtusies tradīcija mā-
cību gada sākumā izvēlēties kādu 
simbolisku tēlu – talismanu, kas 
palīdzētu skolas kolektīvam visa 
mācību gada garumā. Šogad kla-
ses jau Zinību dienā svinību zālē 
ieradās kopā ar klašu audzinātāju 
un pašu skolēnu darinātām put-
nu figūrām, jo kur gan atrast vēl 
veiksmīgākus tūristus par put-
niem! Turklāt lielākoties tie bija 
izgatavoti simbolisko miera dūju 
veidolā.

Bez pārmaiņām nav attīstības. 
Mēs, Jaunsilavas pamatskolas ko-
lektīvs, sevi joprojām uzskatām 
par pārmaiņu skolu.

Kad pirms četriem gadiem 
daudzām mazajām skolām pie-
nāca drauds tikt aizslaucītām vēs-
tures mēslainē, Latvijas laukiem 
nāca palīgā Sorosa fonda–Latvija 
radošā komanda. Liesma Ose un 
Aija Tūna kļuva par pārmaiņu ku-
ratorēm, un daudzas skaitliski ne-
lielas, bet vietējām kopienām sva-
rīgas mācību iestādes ieguva otro 
elpu. Arī mūsu skola saņēma gan 
nozīmīgu finansiālu, gan vispusīgi 
izglītojošu atbalstu, un joprojām 
A. Tūna mūs visus uzskata par 
savējiem: paskubina, pārliecina, 
sauc kopā, iedvesmo un aicina uz 
jaunām pārmaiņām.

„Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” šī 
rainiskā pārmaiņu skolu devīze 
mums palīdz būt inovatīviem ik-
dienā un svētku reizēs un tradīci-
jās ievilkt arī arvien jaunus metus. 
Tālab ilggadējā tradīcija dzejas 
dienās veidot ziedu paklājus kat-
ru gadu ir atšķirīga. Šogad ziedu 
kompozīcijās atveidojām ceļoju-
mu tēmu, jo UNESCO asociēto 
skolu projekta (ASP) dalībnieki ir 
aicināti svinēt Starptautisko tūris-
ma gadu. Zālājos pusotru nedēļu 
krāšņojās asteru, samteņu un dā-
liju autobusi, vilcieni, gaisa baloni, 
divriteņi un citi pārvietošanās lī-
dzekļi. Raiņa dzimšanas dienā sko-
las vestibilā acis piesaistīja dzej-
niekam veltīta izstāde un skolas 
labākie skatuves runas meistari 

skandēja dzejas vārsmas.
Mūsu skolā dzejas dienu pa-

sākumi notiek ik gadu, bet ir arī 
citas nozīmīgas dienas un noti-
kumi, kas aktuāli gan mums, gan 
visai pasaulei, tālab 21. septembrī 
atzīmējām Starptautisko miera 
dienu. Skolēnu pašpārvaldes pār-
stāvji klašu kolektīvus aicināja iz-
domāt saviem putniem vārdus un 
visus pulcināja ārā, kur skolas pa-
galmā, sadodoties rokās, veidojām 
draudzības apli. Visu dienu skolē-
ni sarokojās ar skolasbiedriem, tā 
apliecinot vēlmi dzīvot mierā un 
izlīgumā ar līdzcilvēkiem.

Vairākas klases jau ir devušās 
rudens pārgājienos, citas vēl plā-
no maršrutus, bet vislielākais 
prieks, protams, ir par pirmajiem 
desmitniekiem un citām labajām 
atzīmēm dienasgrāmatās. Jā gan, 
bez „E-klases” mums ir arī die-
nasgrāmatas, jo esam sapratuši, 
ka tās sistematizē un sakārto sko-
lēnu ikdienu. 

FOTO: no personiskā arhīva
5. klases skolēnu veidotais gaisa balons no ziediem un dārzeņiem.

FOTO: no personiskā arhīva
Draudzības aplis skolas pagalmā Starptautiskajā miera dienā – 21. septembrī.

FOTO: no personiskā arhīva
Jaunsilavas pamatskola ir UNESCO ASP dalībniece, tādēļ, svinot Starp-
tautisko tūrisma gadu, 8. klases skolēni, atveidojot ceļojumu tēmu, no 
rudens ziediem skolas zālājā uzbūra raķeti.

FOTO: no personiskā arhīva
Jaunsilavas pamatskolas skolēnu pašpārvalde ar mācību gada talisma-
nu – miera dūju.
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Jelgavas Spīdolas ģimnāzija ir 
to 17 Eiropas valstu 17 skolu vidū, 
kas pagājušajā nedēļā saņēma „Uz-
ņēmējdarbības skolas balvu 2016”, 
ko piešķir skolām, kurām piemīt 
stratēģisks redzējums un kuru 
ieguldījums uzņēmējdarbības iz-
glītības programmu ieviešanā ir 
nozīmīgs.

22.–23. septembrī Rīgā norisi-
nājās organizācijas „Junior Achie-
vement Europe” rīkotā uzņēmēj-
darbības izglītības konference „At-
zīmējot uzņēmējdarbības izglītību 
Eiropā” („Celebrating Entrepre-
neurship Education in Europe”), 
kurā pulcējās izglītības ministriju 
pārstāvji, vispārizglītojošo un pro-
fesionālo skolu skolotāji, direkto-
ri un uzņēmējdarbības izglītības 
pētnieki no visas Eiropas, lai pār-
runātu uzņēmējdarbības izglītības 
situāciju Eiropā, diskutētu par tās 
politikas izstrādes mehānismiem 
un dalītos tās ieviešanas labās 
prakses piemēros dažādās valstīs.

Ar savu labās prakses piemē-
ru dalījās arī Jelgavas Spīdolas 
ģimnāzijas ekonomikas skolotā-
ja Inta Jorniņa. Viņa konferencē 
iepazīstināja ar Jelgavas Spīdolas 
ģimnāziju, kura atmodas laikā tika 
dibināta kā skola ar humanitāru 
ievirzi, bet kura vienmēr ir gājusi 
līdzi laikam, lai skolēni iegūtu labu 
un konkurētspējīgu izglītību.

„Skolēniem tiek piedāvātas 
humanitāras ievirzes, dabaszi-
nātņu un komercizglītības pro-
grammas. Viens no skolas darba 
virzieniem ir skolēnu uzņēmēj-
darbība. Pirmais skolēnu mācību 
uzņēmums (SMU) tika izveidots 
jau 1994. gadā, un līdz šim mā-
cību gadam ir darbojušies 420 
SMU. Četras reizes skolas SMU 
ir piedalījušies Eiropas finālā, Tal-
linā tika iegūta mārketinga balva. 
Kā atzīst programmas absolventi, 
SMU ir ietekmējis karjeras izvēli, 
mācījis rakstīt biznesa plānu, vei-
dojis komunikācijas prasmes gan 
ar uzņēmuma dalībniekiem, gan 
pircējiem, skolēni kļūst pārlieci-
nātāki, labāk prot plānot laiku. 
10.–11. klasē visi skolēni dodas 
uzņēmuma novērošanas praksē, 
iepazīstas ar uzņēmuma darbību, 
intervē darbiniekus, pēc tam sko-
lā prezentē prakses rezultātus. Tas 
ļauj skolēniem iepazīt reālo uz-
ņēmējdarbības vidi. Interesantas 
ir tikšanās ar uzņēmējiem. Viņi 
ne tikai stāsta par savu darbu, bet 
arī palīdz skolēniem izprast da-
žādas ekonomikas tēmas. Katru 
gadu skolēni ar lielu interesi gaida 
Rīgas Biznesa skolas pasniedzēja 
Klaudio Riveras (Claudio Rivera) 
meistardarbnīcas par inovatīvām 
biznesa idejām. Ar uzņēmēju bie-
ži labāk ir tikties viņa uzņēmumā, 
jo tad skolēniem ir vieglāk izprast, 

kā darbojas uzņēmums. Ēnu die-
nā piedalās visi skolas skolēni. Tā 
ir fantastiska iespēja veselu dienu 
sekot uzņēmējam, ārstam, arhitek-
tam, aktierim… Ir skolēni, kuri at-
rod darbavietu vasarai, gūst pārlie-
cību, ka izvēlētā profesija ir parei-
zā, iegūst jaunus kontaktus. Skolas 
absolventi augstu vērtē pētnieciskā 
darba prasmes, ko ir ieguvuši sko-
lā. Skolēni piedalās pētniecisko 
darbu konferencēs, labākie iegūst 
budžeta vietas augstskolās, iespēju 
piedalīties nometnē „Alfa”. Skolēni 
ir veikuši vairākus socioloģiskos 
pētījumus par uzņēmējdarbību. 
Šie pētījumi mums ļauj novērtēt, 
cik efektīgs ir mūsu darbs šajā 
jomā un kas ir jāmaina,” skolas 
darbību uzņēmējdarbības izglītībā 
raksturoja I. Jorniņa.

Pirmo reizi – 
uzņēmējdarbības 
nometne
„Šajā vasarā notika pirmā uz-

ņēmējdarbības nometne, kuru 
biedrības „Junior Achievement 
Latvija” (JAL) līdera programmā 
noorganizēja mūsu skolas 10. kla-
ses skolnieks Jānis Grūtups, kurš 
piecu dienu nometnei sameklēja 
gan finansējumu, gan interesantus 
lektorus. Notika trīs interesantas 
ekskursijas uz uzņēmumiem, par 
inovatīva biznesa attīstību stāstīja 
Izraēlas vēstniece, tika realizēti čet-
ri sociāli projekti,” stāsta I. Jorniņa.

Skolotāja lepojas, ka skolēni pie-
dalās daudzos konkursos, kas ir ie-
spēja pārbaudīt savus spēkus, atrast 
jaunus draugus. 7.–8. klašu skolēni 
raksta biznesa pasakas un piedalās 
JAL konkursā, vidusskolēni spēlē 
biznesa simulācijas spēli „TITAN”, 
ko organizē JAL, spēli „Traction”, 
ko organizē Rīgas Tehniskā uni-
versitāte. Četras reizes skolas ko-
manda ir uzvarējusi „Swedbank” 
finanšpratības konkursā. Vairākas 
komandas piedalās Banku augst-
skolas konkursā „Bizness 24 h” un 
izaugsmes foruma biznesa ideju 
konkursā, ar inovatīvu biznesa ide-
ju plāniem skolēni piedalās Jāņa 
Bisenieka fonda konkursā. „Tas, ko 
tur var iegūt, nav tikai balvas. Tā ir 
pieredze, tās ir jaunas prasmes, lie-
lāka pārliecība,” secina I. Jorniņa.

Vienota komanda 
uzņēmējdarbības izglītībā
Kādēļ Jelgavas Spīdolas ģim-

nāzija darbojas „Junior Achieve-
ment Europe”? I. Jorniņa norāda, 
ka viens no skolas darba uzde-
vumiem – attīstīt skolēnu uzņē-
mējprasmes, ar ko saprot organi-
zatoriskās un IT prasmes, radošo 
un stratēģisko domāšanu, prasmi 
risināt problēmas un drosmi riskēt. 
„Tā ir mūsu ikdienas dzīve. Katrs 
skolotājs domā, kā to izdarīt savā 
mācību priekšmetā, savā ārpus-
klases darbā. Ekonomika Jelgavas 

Spīdolas ģimnāzijā ir obligāts mā-
cību priekšmets visās vispārējās vi-
dējās izglītības programmās. SMU 
veidošana ir iekļauta vispārējās 
vidējās izglītības komercizglītības 
programmā kā obligāta, taču arī 
pārējo programmu skolēniem ir 
iespēja veidot SMU,” viņa stāsta.

Skolotāja uzsver, ka skolā ir 
vienota komanda uzņēmējdarbī-
bas izglītībā. Skolas administrācija 
atbalsta visas aktivitātes. Skolā ir 
izveidojusies laba pedagogu SMU 
konsultantu komanda. I. Jorniņa 
SMU konsultē jau kopš 1993. gada. 
Skolotājai Dzintrai Aplokai ir laba 
pieredze SMU veidošanā pamat-
skolā. Skolas absolvente Margita 
Jirgensone kādreiz pati veidoja 
SMU, bet tagad viņa konsultē uz-
ņēmumus, pagājušajā mācību gadā 
vadīja projekta „Central Baltic 
Student Enterprises without Bor-
ders” (CBEwB) aktivitātes skolā. 
SMU vada arī bijusī JAL darbinie-
ce skolas absolvente Marta Buša, 
kura pati kādreiz piedalījās Eiropas 
SMU finālā Roterdamā un ir vai-
rāku mācību materiālu par SMU 
autore. Pirmo mācību materiālu 
par SMU viņa izveidoja, kad mā-
cījās 10. klasē. Šajā mācību gadā 
komandai pievienojās arī izglītības 
programmas „Iespējamā misija” 
skolotāja Elīna Ēdole.

Klašu audzinātāji aktīvi piedalās 
tirdziņos, ekskursijās, atbalsta sa-
vus skolēnus. Reklāmas veidošanā 
konsultē mākslas skolotāja, palīdzī-
bu sniedz arī mājturības skolotāji.

I. Jorniņa stāsta, ka skolai ir 
daudz sadarbības partneru: „Mūsu 
ciešākie sadarbības partneri ir JAL. 
Tieši dalība šīs organizācijas pro-    
grammās ļāva izveidot interesantu 
skolas uzņēmējdarbības sistēmu. 
Jelgavas pašvaldība vienmēr ir at-

balstījusi skolas dalību starptautis-
kajos pasākumos. Cieša sadarbība 
ir izveidojusies ar Latvijas Ban-
ku – kopā ar skolēniem braucām 
pa Latvijas skolām un pamatskolu 
skolēniem vadījām stundas par 
eiro (novadījām stundas vairāk 
nekā 3000 skolēniem), organizē-
jām seminārus skolotājiem. Par 
finanšpratības jautājumiem skolē-
niem stāsta banku darbinieki. Rī-
gas Biznesa skolas studenti ir SMU 
mentori. Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitātes pasniedzēji kon-
sultē skolēnus pētniecisko darbu 
izstrādē ekonomikas un socioloģi-
jas jomā.”

Attīstīta 
starptautiskā pieredze
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai 

ir laba pieredze starptautiskajos 
skolēnu uzņēmējdarbības projek-
tos: 2008.–2011. gadā sadarbībā 
ar Zviedrijas Visbijas vidusskolu 
tika īstenots projekts par skolēnu 
ekonomisko izglītošanu; 2012.–
2013. gadā kopā ar Luksijas kole-
džu (Somija) tika realizēts projekts 
par skolēnu uzņēmējdarbību utt.

Skola pašlaik piedalās program-
mas „Erasmus+” finansētajā trīs 
gadus ilgajā starptautiskajā pētnie-
cības projektā „Innovation Cluster 
for Entrepreneurship Education” 
(ICEE), ko organizē „Junior Achie-
vement Europe” sadarbībā ar čet-
rām izglītības ministrijām – Igau-
nijas, Somijas, Itālijas un Latvijas, 
kā arī valsts aģentūru „Enterprise 
Flanders”, kas pārstāv Izglītības mi-
nistriju Flandrijā Beļģijā.

Pašlaik skola darbojas arī pro-
jektā CBEwB, kurā skolēni veido 
starptautiskus uzņēmumus kopā 
ar Igaunijas, Zviedrijas un Somi-
jas skolēniem. Oktobrī sāksies arī 

programmas „Erasmus” skolēnu 
uzņēmējdarbības projekts, kurā 
kopā ar Igaunijas, Grieķijas, Itālijas 
un Islandes skolēniem tiks pētīta 
uzņēmējdarbības vide šajās valstīs 
un sadarbosies SMU.

Nepiepildīts sapnis – 
skolēnu biznesa 
inkubators
Patlaban skolā ir izveidota vie-

nota sistēma. Jau ar 7. klasi ko-
mercklases skolēni katru gadu veic 
vienu gada darbu: 7. klasē uzrak-
sta biznesa plānu; 8. klasē izveido 
pirmo SMU; 9. klasē pēta inovatī-
vas biznesa idejas, veido šīs idejas 
aprakstu un piedalās konkursā; 
10. klasē raksta zinātnisko darbu; 
11. klasē izveido SMU; 12. klasē 
realizē sociālu vai citu projektu.

Runājot par problēmām, I. Jor-
niņa norāda, ka SMU valstī nav 
juridiska statusa, tādēļ tie savu 
produkciju nedrīkst pārdot veika-
liem, mākslas saloniem. Juridiska 
persona nedrīkst iegādāties SMU 
produkciju, jo skolēni nedrīkst 
izrakstīt rēķinu, uzņēmumi skolē-
niem nedrīkst maksāt.

„Jau gandrīz 10 gadus mums ir 
nepiepildīts sapnis – skolēnu biz-
nesa inkubators, kur būtu telpas ar 
galdniecības un šūšanas iekārtām, 
lai skolēni varētu ražot savu pro-
dukciju, kur varētu veidot savas 
reklāmas, varētu notikt sanāksmes. 
Skolas mājturības kabineti ir tik 
mazi, ka tur nav iespējams ievietot 
modernas iekārtas. Skolā trūkst ik-
dienas mācību kabinetu, tāpēc 
mums tas ir nepiepildāms sapnis, 
taču citām skolām iesakām to vei-
dot, jo vienkāršāk ir organizēt kon-
sultantu dežūras, arī SMU ir vieg-
lāk organizēt savu darbu,” idejā 
dalās I. Jorniņa. 

   DaIga kļanSkaIk

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijai – 
„Uzņēmējdarbības skolas balva 2016”

Publicitātes foto
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse (pirmajā rindā ceturtā no kreisās) un ekonomikas 
skolotāja Inta Jorniņa (pirmajā rindā piektā no kreisās), saņemot apbalvojumu „Uzņēmējdarbības skolas 
balva 2016”, kopā ar JAL valdes priekšsēdētāju Jāni Krievānu (pirmajā rindā otrais no kreisās) un Eiropas 
Parlamenta deputāti Inesi Vaideri (pirmajā rindā trešā no kreisās), kā arī Latvijas un Lietuvas kolēģiem.
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EJP cilvēki iedvesmo
Anna Elīna Vītola Rīgas Franču 

licejā mācījās visus 12 gadus, gan 
paliekot uzticīga skolai, gan arī 
tāpēc, ka uzskatīja un vēl šodien 
uzskata, ka franču valoda viņai ļoti 
noderēs nākotnē. „Pašlaik studē-
ju politiku Lielbritānijā Daremas 
Universitātē, un varētu teikt, ka, 
pateicoties tieši dalībai Eiropas 
Jauniešu parlamentā (EJP), izvē-
lējos studēt politiku. Skolas laikā 
rosīgi iesaistījos sociālajās akti-
vitātēs, biju skolēnu parlamenta 
prezidente, darbojos Rīgas skolēnu 
domē, dejoju tautas deju kolek-
tīvā (TDK) „Auseklītis”. Pēdējo 
skolas gadu laikā centos braukt uz 
iespējami daudziem pasākumiem, 
lai iepazītu pēc iespējas dažādākus 
cilvēkus, jo sapratu, ka ne jau dip-
loms vien man kaut ko dzīvē dos, 
bet gan tas, ko es paralēli mācībām 
būšu paspējusi izdarīt, piedzīvot. 
Tāpēc arī tagad, studējot Lielbri-
tānijā, es turpinu darboties EJP,” 
stāsta Anna Elīna.

Jauniete EJP darbojas trīsarpus 
gadu. Viņa atzīst, ka par šo organi-
zāciju esot uzzinājusi nejauši: „Kā 
jau dzīvē mēdz būt – visas labās 
lietas notiek nejauši. Nonākot or-
ganizācijā, es sapratu, ka tur pul-
cējas jaunieši manā vecumā, bet 
viņi ir ar ļoti aktīvu viedokli par 
pasaulē notiekošajiem procesiem, 
viņi dinamiski dzīvo savu dzīvi 
un izkopj savas intereses. Līdz tam 
es biju vienkārši laba skolniece, 
bet bez tādas kā iedvesmas. Manu-
prāt, šajā vecumā jauniešiem nav 
cita iedvesmas avota un autoritāšu 
kā citi jaunieši, kas var iedvesmot. 
Tāpēc es esmu EJP – tā cilvēki 
mani iedvesmo.”

Līdz nacionālā līmeņa pasā-
kuma organizēšanai Daugavpilī 
viņa nonākusi pakāpeniski. Kat-
ru gadu katrā valstī notiek trīs 
reģionālā līmeņa pasākumi, kur 

jaunieši debatē par dažādiem 
aktuāliem jautājumiem. Pēc šā 
līmeņa pasākuma biedrus deleģē 
valstiska līmeņa pasākuma orga-
nizēšanā. Pirms trīs gadiem viņa 
bija labākā debatētāja reģionālajā 
pasākumā, pēc kura tika izvirzīta 
organizēt nacionālo pasākumu. 
„Tad mani izvirzīja uz tolaik dēvē-
to Rīgas starptautisko sesiju, pēc 
tam devos uz Somijas starptautis-
ko sesiju, tad uz Barselonas starp-
tautisko sesiju. Organizējot lielo 
Latvijas pasākumu Daugavpilī, 
mani uzdevumi bija atrast dalīb-
niekus, pasākuma norises vietu, 
iegūt finansējumu, nodrošināt 
ēdināšanas iespējas; bija jākārto 
arī citi organizatoriskie jautājumi. 
Daugavpils pasākumā piedalījās 
jaunieši no 14 Eiropas Savienības 
un citām valstīm, piemēram, se-
sijas prezidents bija no Gruzijas, 
jo EJP ir pārstāvētas, piemēram, 
Krievija, Turcija, Gruzija, Azer-
baidžāna, arī vairākas citas trešās 
pasaules valstis,” stāsta jauniete.

Jautājumus, par kuriem tiks 
spriests Eiropas jauniešu sesi-
jās, izlemj sesijas prezidents. Tie 
vienmēr ir saistīti ar tēmām, par 
ko pašlaik diskutē Eiropas Parla-
ments (EP) un tā komitejas. EJP 
sesijās tiek veidotas tādas pašas 
komitejas, piemēram, par kultūru, 
izglītību, par budžetu, starptautis-
kajām attiecībām, cilvēktiesībām 
utt., taču tēmas katru gadu var 
mainīties. „Šogad komitejās mēs 
runājām par sieviešu tiesībām, 
konkrēti – par darba vietām, par 
cilvēktiesībām saistībā ar etniska-
jām minoritātēm. Citi, savukārt, 
sprieda par drošību interneta vidē, 
citi – ko darīt Eiropai pēc Brexit 
utt.,” norāda Anna Elīna.

Tas labais, ko jaunieši iegūst no 
dalības organizācijā un šajās sesi-
jās, pirmkārt, ir angļu valodas ap-
guve, jo EJP dalībnieki profesionāli 
runā par dažādām tēmām angļu 
valodā. Starptautiskajās sesijās sa-

tiekas 250 jauniešu, kuri pēc iepa-
zīšanās secina, ka domā līdzīgi un 
var aplūkot dažādas problēmas un 
nonākt pie risinājuma. Turklāt ko-
mandas saliedēšanas laikā, kas no-
tiek katru dienu 10 dienu garumā, 
visi 15 komandas dalībnieki ļoti sa-
tuvinās un kļūst par draugiem uz 
mūžu. Tas ir emocionālais pluss. 
Ieguvums ir kontakti, iedvesma 
un domubiedri un vienlaikus arī 
attīstītās iemaņas – angļu valoda 
un prasme publiski runāt. Jaunie-
šiem liek domāt par to, kas notiek 
Eiropā, un piedalīties pasaules vei-
došanā, viņu nākotnē. Pēc sesijām 
EP apskata tikai tās rezolūcijas, 
kas ir tapušas starptautiskajās se-
sijās, kas katru gadu ir trīs. „Mūsu 
izstrādātie ieteikumi, rezolūcija, 
manuprāt, ir otršķirīgs iemesls šīs 
organizācijas pastāvēšanai. Paši jū-
tam, ka pasākumos mēs satiekam 
topošos līderus, ka galvenais ir 
process, kas ļauj jauniešiem domāt 
par aktuālām tēmām. Debates tre-
nē argumentāciju, pārliecināšanas 
spēju un prasmi debatēt.

Savās sesijās mēs nemainīgi 
katru gadu runājam par dabas aiz-
sardzību, sieviešu tiesībām jeb dzi-
mumu līdztiesību un par Eiropas 
attiecībām ar Krieviju jeb drošības 
jautājumiem. Tie vienmēr ir ak-
tuāli, jo ir risināmi ilgtermiņā. Vēl, 
protams, tagad aktuāla ir kļuvusi 
bēgļu politika.

Mani pašu interesē politika, 
jo es vienmēr esmu vēlējusies būt 
informēta par apkārt notiekošo, 
interesēties par visu, bet ir jāatzīst, 
ka tieši EJP mani iedvesmoja, tā-
pēc ka tur ir cilvēki, kurus interesē 
pasaule, un es gribēju būtu kopā 
ar viņiem. Es nodomāju – man ir 
jāielec šajā vilcienā un jākļūst in-
teliģentākai, ieinteresētākai, aktī-
vākai,” par EJP nozīmi savā dzīvē 
stāsta Anna Elīna.

Jāreorganizē visa 
izglītības sistēma
Uz jautājumu, vai skolā pietieka-

mi diskutē par notikumiem pasaulē, 
Anna Elīna atbild, ka ne. „Par tiem 
vajadzētu runāt vairāk, taču tas ir 
atkarīgs no skolas un, iespējams, no 
vēstures skolotāja interesēm. Bet es 
atzīstu, ka pašlaik ir blīvs mācību 
grafiks un nav, kad par to runāt.

EJP Šveices sesijā es runāšu par 
to, kā vienotā Eiropā saglabāt savu 
dzimto valodu. Francijas piemērs 
ir tāds, ka nedēļā viena diena (treš-
diena) ir brīva – visi brauc ekskur-
sijā. Mēs runājam par to, ka skolas 
laikā ir jāieaudzina patriotisms. 
Lai cilvēki paliktu Latvijā un ru-
nātu latviski. Bet tam vajag daudz 
laika! Tad ir jāreorganizē visa iz-
glītības sistēma! Tomēr es domāju, 
ka nevajag mācību procesā vēl kaut 
ko likt iekšā. Nav jāizvēlas, vai mā-
cīties matemātiku vai diskutēt par 
Eiropas jautājumiem. Problēmu 
ir daudz. Arī tas, ka skolotājiem 
pašiem ir jābūt izglītotiem. Tas ir 
gadsimta projekts.

Kad es mācījos, iniciatīva pie-
dalīties EJP nāca no manis: ja man 
nebūtu iniciatīvas, skolotāji mani 
nekur neiesaistītu. Turklāt neno-
liedzami skolotājs grib, lai skolēns 
ir skolā un lai dara savu pamat-
darbu – mācās. Es zinu skolas, kur 
jauniešus, kas iesaistās jauniešu 
padomē, izmanto kā pozitīvo pie-
mēru. Protams, skolotājam savs 
mācību priekšmets ir svarīgākais, 
taču mācīties tikai centralizēta-
jiem eksāmeniem varbūt nav vie-
nīgais pareizais variants. Lai gan 
ir priekšstats, ka centralizētie ek-
sāmeni ir būtiskākie, lai iestātos 
augstskolā, manā gadījumā tā ne-
bija. Centralizētie eksāmeni bija 
tikai daļa no kopvērtējuma, jo bija 
svarīga vidējā atzīme visos mācību 
priekšmetos kopā. Tāpēc es visus 
mācību priekšmetus mācījos ar 
atdevi. Ir jautājums, kā būtu efek-
tīvāk – kā Lielbritānijā pēdējos 
vidusskolas gadus mācīties četrus 
mācību priekšmetus, kas noderēs 
augstskolā, vai kā Latvijā – 14 mā-
cību priekšmetus. Es personīgi 
uzskatu, ka Latvijas sistēma ir 
labāka. Tikai nezinu, kā izdarīt 
tā, lai šī izglītība kotētos ārzemēs. 
Lielbritānijā redzu, ka jaunietis, 
kas mācās izcilā universitātē, ir iz-
lasījis tikai vienu grāmatu – man 
tas šķiet nepieņemami. Es novēr-
tēju to, ka man bija šie 14 mācību 
priekšmeti, kuri man lika strādāt 
ar sevi, tāpēc man ir plašāks re-
dzesloks. Tas ir pozitīvi Latvijas 
jauniešiem, jo viņiem ir iespēja 
iemācīties daudz vairāk, tiesa, slo-
dze ir liela,” atzīst Anna Elīna.

Studijas Lielbritānijā viņa iz-
vēlējusies tāpēc, ka gribējusi iegūt 
augstāka līmeņa augstāko izglītī-
bu un kontaktus. „Taču zinu, ka 
atgriezīšos Latvijā – te ir vieglāk 
gūt panākumus, un Latvija man 
ir saprotamāka. Es gribu ieguldīt 
Latvijā, nevis citā valstī,” ir pārlie-
cināta jauniete.

Svarīgi būt 
starp latviešiem
Pēc gada studijām Lielbritānijā 

Anna Elīna secina, ka jauniešiem 
nav obligāti jābrauc studēt uz ār-
zemēm, ja saskata iespējas intere-

sējošu izglītību iegūt tepat, Latvijā. 
„Es personīgi no studijām ārze-
mēs iegūstu to, kas ir vajadzīgs 
tieši man, – jaunus izaicinājumus 
un būšanu ārpus komforta zonas. 
Akadēmiskas mācības ir liela slo-
dze, bet es to gribēju – pacīnīties 
ar sevi. Vai tas ko dos, redzēs pēc 
laika. Pagaidām pozitīvi un uzlā-
dējoši ir tas, ka vasarā un decem-
brī varu būt mājās. Man ir svarīgi 
būt starp latviešiem, būt kopā ar 
ģimeni, veidot paliekošu paziņu 
loku. Es zinu ļoti daudzus jaunie-
šus, kas zina, ka paliks Latvijā, jo 
grib ieguldīt zināšanas un dar-
bu savā valstī. Ir jāstrādā ar tiem 
cilvēkiem, kas pašlaik ir Latvijā, 
jāmotivē palikt Latvijā, novērtēt 
kultūru, esošo bagātību, jo pie-
spiest atgriezties tos, kas ir aiz-
braukuši, īsti nevarēs.

Es pati gribu palikt, jo kaut vai 
15 gadus ilgā darbošanās deju ko-
lektīvā ir devusi stabilu patriotisko 
apziņu. Es nākotni sev redzu Lat-
vijā. Tomēr, ja ģimene un skola nav 
ielikusi patriotismu, tad cilvēkiem 
nav īsti iemesla palikt te. Arī Rīgas 
Franču licejs ir patriotiska skola, 
un no mūsu klases 30 skolēniem 
ārzemēs mācās tikai pieci. Mēs 
aizbraucām tāpēc, lai lielākoties 
iegūtu tāda līmeņa izglītību, kādu 
gribējām. Ir labi gūt pieredzi ārze-
mēs, tas ir 21. gadsimta pluss, šī ie-
spēja ir jāizmanto. Tas nav mīnuss. 
Tikai ir jābrauc arī atpakaļ,” uzska-
ta Anna Elīna.

Kur viņā tik daudz mērķtiecī-
guma? Jauniete atzīst, ka tas nāk 
no ģimenes: „To nevar skolā ieau-
dzināt. Kad biju maza, es domāju, 
ka būšu vadītāja, tas bija manas 
mammas un vecmāmiņas piemērs. 
Mēs visas esam organizatores un 
vadītājas. Pašas vadām sevi. Es to 
gribētu darīt arī nākotnē. Šābrīža 
studijās puse mācību ir politika, 
otra puse – starptautiskās attiecī-
bas, tāpēc es plaši skatos uz to, ko 
varētu darīt nākotnē. Turklāt poli-
tika ir droša izvēle, jo pastāv plašas 
darbības iespējas.”

Atbildot uz jautājumu, kādas 
grāmatas viņa lasa un ko iesaka 
izlasīt saviem vienaudžiem, Anna 
Elīna stāsta, ka viņu ir iedvesmo-
jis Paulu Koelju „Alķīmiķis”: „Es 
uzskatu, ka jauniešiem ir jālasa 
dzīvesziņas grāmatas, kas mazliet 
māca dzīvot, kas vedina domāt 
plašāk, iedvesmo. No kaut kurie-
nes motivējošās zinības taču ir 
jāsmeļas! Es savā dzīvē esmu pie-
redzējusi, ka motivācija maina 
dzīvi. Dzirkstelīte būt aktīvai ir arī 
tāpēc, ka man nekad nav pietieka-
mi labi, jūtu, ka vienmēr var sa-
sniegt vairāk. Manuprāt, tā vien-
kārši ir iešana uz sapņu piepildī-
jumu, tāpēc prasu no sevis vairāk. 
Ja kaut kas nav padarīts, ir iekšējs 
nemiers par izšķiestu laiku. Ska-
toties uz labiem piemēriem, var 
mainīties un darīt vairāk.” 

„Ne jau diploms vien 
man kaut ko dzīvē dos”

   DaIga kļanSkaIk

FOTO: no Annas Elīzas Vītolas personiskā arhīva
„Es atceros – pirms trīs gadiem uz sesiju organizatoriem skatījos kā 
uz gudrākajiem cilvēkiem pasaulē, bet tagad pati esmu tur… Es ticu 
domu spēkam un sapņiem, jo tas manā dzīvē strādā. Es ticu tam, ko es 
daru,” pārliecināti saka Daremas Universitātes studente un aktīva EJP 
dalībniece Anna Elīna Vītola.

Vizītkarte
Anna Elīna Vītola
Studē politiku Daremas 
Universitātē (Durham 
University) Lielbritānijā.
Pērn absolvējusi Rīgas 
Franču liceju.
EJP 14. Latvijas nacionālās 
konferences, kas šogad 
augustā notika Daugavpilī, 
galvenā organizatore.
Dejojusi TDK „Auseklītis”.

vārds studentam
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Skola pārāk nenoslogo
Kad Pauls Raimonds Sīlis at-

nāk uz tikšanos tieši no skolas, 
nenoturos, nepajautājusi, kur 
tad skolas soma. Protams, sa-
runa izraisās par skolu. Daudz 
grāmatu neesot vajadzīgs, arī 
mājasdarbi nenogurdinot, jo tie 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā esot 
paredzēti tikai paškontrolei: 
ja visu esi sapratis un apguvis, 
mājasdarbus nepildi; ja kaut ko 
neizproti, pildi uzdoto un meklē 
atbildes.

Paulam Raimondam ir izvei-
dojies savs viedoklis par to, kas 
kopumā skolas sistēmā būtu jā-
maina. „Ir pārāk daudz mācību 
priekšmetu. Bet tas ir izniekots 
laiks. Es būtu vai nu ko citu ap-
guvis labāk, vai arī 16 gadu ve-
cumā beidzis skolu, kas arī būtu 
ieguvums,” viņš saka. Piemēram 
puisis min vēsturi un latviešu 
valodu: līdz 9. klasei apgūst pa-
saules vēsturi no pirmsākumiem 
līdz mūsdienām, bet 10. klasē 
sāk visu no sākuma; latviešu va-
lodā vidusskolēni turpina turē-
ties tajā pašā 9. klases līmenī, ne-
apgūstot neko jaunu. Arī sportu 
viņš no skolas stundu saraksta 
labprāt svītrotu, jo viņam ir savs 
sports – Pauls Raimonds trenē-
jas basketbolā četrreiz nedēļā pa 
divām stundām bērnu un jau-
natnes sporta skolā „Rīdzene”, 
tā ka pēc sportiskas izkustēšanās 
dienas vidū nekādas vēlmes nav.

„Amerikā vidusskolā, cik 
sapratu, apgūst 4–6 priekšme-
tus – un tos tad apgūst padzi-
ļināti. Mums, savukārt, nav 
izvēles – pirmā izvēle parādās 
universitātē,” saka Pauls Rai-
monds, piebilstot, ka tagad gan 
esot pieejamas papildstundas, 
kurās pēc izvēles zināšanas 
kādā interesējošā priekšmetā 
varot padziļināt.

Sarunas biedrs uzsver, ka ļoti 
aktuāls jautājums ir skolotāju 
motivācija. Kā to paaugstināt? 
Piemēram, Paula Raimonda 
iepriekšējā skolā, Rīgas Cen-
tra humanitārajā vidusskolā 
(RCHV), skolas atbalsta bied-
rība ir izstrādājusi stipendijas 
un apbalvojuma „RCHV gada 
skolotājs” nolikumu, un labā-
kajiem skolotājiem ir iespēja 
tādu saņemt. Esot prieks, ka ir 
iespēja mācīties pie matemātiķa 
Daiņa Kriķa – grāmatu auto-
ra, Banku augstskolas lektora. 
„Skolotāja vadītās stundas ir 
interesantas, kopā ar viņu patīk 
mācīties. D. Kriķis prot iemācīt 

jebkuru tēmu,” atzīst ģimnāzi-
jas abiturients.

Pedagogiem alga, viņaprāt, 
esot tikai viens no motivācijas 
veidiem. Varbūt situācija uzla-
bošoties tad, kad mainīšoties 
paaudzes – daļa tagadējo sko-
lotāju ir mācījusies padomju 
laikā, „viņi paši ir mācīti tā, ka 
nespēj mācīt saistoši”. Nere-
ti skolotājs labi pārzinot savu 
priekšmetu, taču rezultāta ne-
esot – esot svarīgi izprast, vai 
viņš der par fiziķi zinātnieku 
vai fiziķi skolotāju.

Paulam Raimondam, vasarā 
strādājot tipogrāfijā, bija iespēja 
salīdzināt mācības ar darba dzī-
vi, un secinājums ir vienkāršs: 
„Skola, salīdzinot ar darbu, ir 
atpūta.” Ko papildus šim seci-
nājumam deva darba pieredze? 
„Vajadzēja rakstīt CV – uzzinā-
ju, kā to rakstīt, paskatījos uz 
savu paveikto. Latvijas sistēma 
gan ir savdabīga – darbā var ie-
kārtoties caur paziņām; arī man 
tā beigu beigās sanāca,” stāsta 
jaunietis. „Spēja sevi disciplinēt 
nekāds jaunums nebija – tā man 
jau ir pašsaprotama no sporta.”

EJP – milzīga sistēma
Kā ceļš aizvedis līdz starp-

tautiskām aktivitātēm? Māco-
ties 9. klasē, Pauls Raimonds 
kopā ar klasesbiedriem izlasīja 
aprakstu par Eiropas Jauniešu 
parlamenta (EJP), starptautiska 
jauniešu foruma un vienas no 
lielākajām debašu platformām 
Eiropas jauniešiem, darbību un 
nolēma iesaistīties. Pirmais (ze-
mākais) līmenis ir reģionālās 
sesijas, nākamais – nacionālās 
sesijas, augstākais – starptautis-
kās sesijas. Uz starptautisko se-
siju dodas tikai žūrijas izvēlēti 
dalībnieki.

Jautāju, kāpēc žūrija izvēlējās 
tieši Paulu Raimondu. „Nezi-
nu,” vaļsirdīgi atzīst jaunietis. 
„Laikam man ir kādi līdera 
dotumi. Noteikti palīdzēja labā 
angļu valoda. Tajā sava loma 
noteikti ir manai mammai, 
kuras nolūks, vedot mani uz 
1. klasi RCHV, bija – lai es labi 
iemācos angļu valodu. Ļoti mo-
tivēja skolotāja Anita Bērtule, 
pie kuras angļu valodu mācījos 
7.–9. klasē. Mājās trīs stundas 
mācījos angļu valodu – sēdēju, 

rakstīju… Un bija strauja attīs-
tība. Savukārt basketbols ir ie-
mācījis komandas izjūtu – būt 
komandā, saprasties, piedot – 
un disciplīnu. Kaut gan nekad 
neesmu lidinājies pa mākoņiem, 
basketbols it kā ir nolicis mani 
vietā, uz zemes.”

Pagājušā gada novembrī Pauls 
Raimonds piedalījās EJP starp-
tautiskajā sesijā Leipcigā, kur 
pulcējās pārstāvji no 50 Eiropas 
valstīm, arī tām, kas ir ārpus Ei-
ropas Savienības, piemēram, no 
Krievijas. Vispirms notiek iepa-
zīšanās, jo kopā sanāk atšķirīgu 
kultūru cilvēki. Spēles, sarunas – 
viss virza uz sadarbību. Jaunieši 
salīdzina, ko un kā mācās skolā, 
stāsta par vaļaspriekiem. „Iegu-
vu labus draugus,” saka Pauls 
Raimonds un piebilst, ka „Face-
book” ir izveidots savstarpējais 
ceļošanas klubiņš: brauc uz kādu 
citu valsti, sazinies ar kluba bied-
riem un tiksi uzņemts, dabūsi 
naktsmītnes utt.

Sesijas formālā daļa ir ļoti 
nopietna. Būtībā EJP ir kā Ei-
ropas Parlamenta (EP) modelis: 
darbojas komitejas, katrai no 
tām ir sava tēma. Grupas vadī-
tājs palīdz ar kādu papildinfor-
māciju, ievirza, bet priekšā neko 
nesaka – paši jaunieši risina 
konkrēto problēmu, piemēram, 
bēgļu tēma: kādas ir problēmas? 
Kā tās atrisināt? Komitejā tas 
viss tiek apspriests, bet asam-
blejā jaunieši prezentē savu vie-
dokli, aizstāv to, diskutē par to; 
galu galā visi sesijas dalībnieki 
par to balso.

Vai negadās tā, ka EJP lē-
mums, ko kāda komiteja ir iz-
strādājusi un par ko asamblejā 
ir nobalsots, šķiet labāks par 
paša EP lēmumu? Pauls Rai-
monds smaidot atzīst, ka tā tie-
šām esot: „Mūsu variants šķiet 
labāks, jā, bet ir jāsaprot, ka EP 
deputātiem ir nepieciešamā iz-
glītība, pieredze utt. un ka viņi 
šo jautājumu skata plašāk.” Lai 
jauniešiem veidotos pilnīga iz-
pratne par problēmām, tiekot 
rīkotas tikšanās ar EP pārstāv-
jiem, to vidū komisāriem. Tad 
tiekot analizēti jauniešu pie-
ņemtie lēmumi, kas tādējādi 
iegūst kontekstu, bet EJP da-
lībnieki – dziļāku izpratni par 
konkrēto jautājumu.

Šogad, maijā, Pauls Raimonds 
piedalījās EJP forumā Vīnē. Tas 
esot bijis plašs pasākums, kurā 
bija pārstāvēta gan Eiropa, gan 
Āzija, gan Ziemeļamerika.

Kā uzsākt savu biznesu?
Pauls Raimonds atzīst, ka ne-

reti sakrājas darāmais, jo šķiet, 
ka nav laika, bet kādi ārēji iero-
bežojumi, piemēram, konkursa 
termiņš, disciplinē. Tā bijis arī 
ar pieteikšanos Baltijas–Ame-
rikas Brīvības fonda (Baltic 
American Freedom Foundation) 
vasaras mācību programmai 
Amerikā. Pēdējā brīdī jaunie-

tis esot rakstījis esejas (pat pa 
trīs dienā!), kuras bija jāsūta uz 
Ameriku, bet intervija notika 
Latvijā. Tā kā konkurss risinā-
jās vienlaikus visās trijās Bal-
tijas valstīs, gribētāju patiešām 
bijis daudz – 900 uz 40 vietām. 
Žūrija atzinusi, ka konkurss 
esot bijis pat lielāks nekā Hār-
vardā.

Tagadējais ģimnāzijas abitu-
rients secina, ka trīs nedēļu mā-
cību un vienas nedēļas ekskur-
siju programma esot devusi gan 
draugus un kontaktus, gan vai-
rākas atziņas. Viņu, piemēram, 
izbrīnījis, ka Baltijas–Amerikas 
Brīvības fonda investori esot 
ne tikai trimdas baltieši, bet arī 
parasti amerikāņi, kuri kādreiz, 
atmodas sākumā, bijuši Baltijā 
un nolēmuši palīdzēt tai augt, 
iepazīstināt baltiešus ar citiem 
dzīves un biznesa modeļiem. 
Līderības, izaugsmes program-
ma bija vērsta uz biznesa ide-
jām, biznesa uzsākšanu. Daļai 
jauniešu bijušas ne tikai idejas, 
bet arī jau konkrēti darbi: vie-
nam lietuvietim – kafejnīca, ci-
tam – lietotne. Iepriekšējo gadu 
dalībniekiem, ar ko bija iespēja 
sazināties, jau esot pašiem savi 
uzņēmumi.

Programma dalībniekiem „at-
vēra acis – kas ir bizness, kā tas 
notiek, kas ir jādara, kas jāzina. 
Arī deva izpratni, ka ne vienmēr 
idejai ir jābūt unikālai, nebiju-
šai – vienkārši ir jāpaskatās ap-
kārt, ko cilvēkiem vajag, kādas 
problēmas ir jārisina”. Veidojot 
savu uzņēmumu programmas ie-
tvaros, bija jāaptaujā iedzīvotāji, 
jāizzina vajadzības, savukārt pašu 
uzņēmumu vajadzēja prezentēt 
uzņēmējiem, arī programmas fi-
nansētājiem.

„Amerika ir labāka par ame-
rikāņiem,” secina Pauls Rai-
monds. „Viņi ir laipni, bet šķiet 
pārlieku uzbāzīgi vai pat lieku-
līgi.” Pie Amerikas vājajām pu-
sēm jaunietis pieskaita arī fast 
food – burgerus, citus gatavos 
izstrādājumus, gāzētos dzērie-
nus. Programmas dalībniekiem 
tas viss ticis piedāvāts pārpā-
rēm, bet jau pēc pāris dienām 
gribējies normālu, mājās gata-
votu ēdienu, kaut vai zupu.

„Pie Amerikas plusiem no-
teikti ir jāmin Amerikas skolo-
tājas. Mums bija trīs skolotājas. 
Viņas bija daudz atvērtākas par 
Latvijas skolotājiem (man arī te 
ir skolotājas, pie kurām patīk 
mācīties!), bija kā draugi, kuri ir 
gudrāki, bet kuriem var jautāt, 
stāstīt. Skolotājs – padomde-
vējs,” saka jaunietis.

Kā Pauls Raimonds gatavojas 
izmantot līdzšinējo pieredzi? „Pro-
tams, turpināšu mācīties. Vairāk 
jāpievēršas pašreizējām mācībām, 
reizē pētot iespējas, kur mācīties 
pēc ģimnāzijas beigšanas. Iespē-
jams, došos uz ārzemēm, lai iegūtu 
citādu pieredzi,” norāda EJP dalīb-
nieks. 

Par mācīšanos, izglītību un viedokļiem

   SanITa DĀBOlIŅaIk

FOTO: no Paula Raimonda Sīļa personiskā arhīva
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas abiturients Pauls Raimonds Sīlis šovasar 
Amerikā mācījās biznesa pamatus.

Skolotāja 
vadītās stundas 

ir interesantas, 
kopā ar viņu patīk 
mācīties. Dainis 
Kriķis prot iemācīt 
jebkuru tēmu.



Vizītkarte
Pauls Raimonds Sīlis
1.–9. klase – RCHV skolnieks.
Kopš 2. klases trenējas 
basketbolā bērnu un jaunatnes
sporta skolā „Rīdzene”.
Pašlaik – Rīgas Valsts 
1. ģimnāzijas 12. klases 
skolnieks.
Kopš 2014. gada – aktīvs 
EJP dalībnieks, apmeklējis
starptautisko sesiju 
Leipcigā Vācijā.
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Skolotāja jautā Pēterītim:
– Uz koka sēž 5 vārnas, mednieks no-

šauj 2, cik vārnu paliek?
– Nevienas, jo visas izbijās no šāviena 

trokšņa!
– Nu īstenībā palika 3, bet man patīk 

tavs domu gājiens.
Pēterītis apdomājas un saka:
– Drīkstu jums arī kaut ko uzdot?
– Jā, protams!
– Pa ielu iet 3 sievietes un ēd saldējumu, 

viena kož pa gabaliņiem, otra sūc no ma-
liņas, trešā laiza visu saldējumu, arī vafeļu 
konusu. Kura no viņām ir precējusies?

Skolotāja piesarkst un atbild:
– Droši vien tā, kura laiza visu saldēju-

mu.
– Nu īstenībā jau tā, kurai pirkstā ir lau-

lības gredzens, bet man patīk jūsu domu 
gājiens!

AVOTS: http://www.anekdotes.eu/skolu-
un-studentiem


Universitātē profesors jautā:
– Student Pēterson, kāpēc jūs mani ne-

klausāties?
– Profesor, es jūs klausos.
– Tad atkārtojiet manus pēdējos vārdus!
– Lūdzu! Student Pēterson, kāpēc jūs 

mani neklausāties?


Kad skolotājs iedod kontroldarbu, pir-
mais jautājums, kas izskan klasē:

– Kad varēs izlabot?


Tipisks jautājums jebkurā stundā:

– Eu, cikos zvans?


Skolotāja: – Kāpēc nokavēji stundu?
Jānītis: – Atsitos ar galvu pret spilvena 

stūri un uz divām stundām zaudēju sama-
ņu.


Skolotāja jautā Jānim:
– Kāpēc tu vakar nebiji skolā?
– Mans vecākais brālis saslima.
– Un kāds tam sakars ar tevi?
– Es braukājos ar viņa velosipēdu!


Jānītis mammai: – Es negribu iet uz sko-

lu!
– Bet, Jānīt! Šodien sākas jaunais mācī-

bu gads, tev ir jāiet!
– Bet bērniem es nepatīku, un viņi man 

arī ne. Nē, neiešu!
– Bet, Jānīt, tev jāiet, tu taču esi skolas 

direktors!


– Kādus varoņdarbus esat veicis savā 
dzīvē?

– Reiz algebrā es pacēlu roku…


Vecāki bērniem:
4. klasē: – Tu mājasdarbus izpildīji?
9. klasē: – Tu somu paņēmi?
12. klasē: – Tu uz skolu iesi?


Skolotājs jautā skolēniem:
– Kurš no jums sevi uzskata par pilnīgu 

idiotu? Piecelieties!
Pēc ilgas pauzes pieceļas viens skol-

nieks.

– Tad tu sevi uzskati par idiotu?
– Ne gluži, bet kaut kā neērti, ka jūs 

viens stāvat.


Skolotāja: – Juri, es ceru, ka šodien 
es neredzēšu, kā tu špiko kontroldar-
bā…

Juris: – Es arī ļoti ceru…


Skolotāja kaunina Jānīti:
– Kāpēc tu lūrēji, kas notiek meiteņu 

ģērbtuvē?
– Saprotiet, skolotāj, mums mājās nav 

interneta.


Skolotāja: – Bērni, kā jūs domājat, cik 
skola ir augsta?

Jānītis: – 1 m 50 cm.
– Kāpēc tu tā domā?
– Jo skola man ir līdz kaklam!


Jānītis skolotājai:
– Drīkst uz tualeti?
– Jā, bet kāpēc līdzi ņem globusu?
– Šodien tik sūdīgs garastāvoklis, ka 

gribas uz*irst uz visu pasauli!


– Jānīt, ko tu šodien tāds jautrs?
– Ķīmijas skolotājs mums izskaidroja 

dinamīta formulu.
– Un ko rīt skolā darīsiet?
– Kādā skolā?


Skolotāja: – Pēterīt, kāpēc tu nokavēji 

stundu?
Pēterītis: – Tāpēc, ka pulkstenis bija 

apstājies.
Skolotāja: – Miķeli, bet kāpēc tu noka-

vēji stundu?
Miķelis: – Es iegriezu pirkstā.
Skolotāja: – Un tu, Mārtiņ?
Mārtiņš: – Man dikti sāpēja galva.
Skolotāja: – Jānīt, kāpēc tu raudi?
Jānītis: – Viņi jau visu pateica, un man 

nav, ko sacīt…


Skolotāja: – Pēterīt, nosauc man trīs 
slavenus cilvēkus!

Pēterītis: – Irbe, Žoltoks, Ozoliņš!
Skolotāja: – Bet par tādiem vīriem kā 

Bēthovens vai Mocarts neesi dzirdējis?
Pēterītis: – Nē! Rezerves spēlētāji mani 

neinteresē!


Kāds franču psihologs esot teicis: „Jau-
nā paaudze ne ar ko neatšķiras no mūsē-
jās.

Viņi arī izaug. Arī iet skolā.
Arī izsmēķē pirmo cigareti. Arī aiziet 

no mājām. Arī apprecas. Arī dzemdē bēr-
nus.

Tikai pretējā kārtībā.”


Skolotāja: – Tagad es jums pierādīšu 
Pitagora teorēmu.

Pēterītis (no pēdējā sola): – Da necen-
tieties, skolotāj, mēs jums tāpat noticē-
sim!


Skolotāja: – Vai zināt, kuros datumos 

pie karoga piestiprina sēru lenti?
Jānītis: – 1. septembrī.

Pasmaidīsim

Grāmatas redaktore

Cesvaine bija viena no pir-
majām pilsētiņām un novadiem, 
kas, 1997. gadā sarīkojusi pirmo 
Latvijas skolotāju novadpētnie-
ku konferenci (konferences krā-
jums „Savam novadam un Lat-
vijai” iznāca 1998. gadā), tika pie 
savas lielās grāmatas – „Cesvai-
nes grāmatas” (2001). Tai sekoja 
„Cesvaines grāmata II” (2006) 
un „Cesvainieši” (2009). Katra 
no tām ir bagāta ar vērtīgu in-
formāciju, cesvainiešu stāstiem, 
izjūtām un dzimtenes mīlestību. 
Rakstītājiem un dzimtas stāstu 
iesniedzējiem netika noteikti 
nekādi ierobežojumi, tāpēc vi-

sās grāmatās ir gan zinātniski 
pamatoti pētījumi, gan atmiņu 
stāsti, kuri var kļūt par pētījumu 
objektu nākotnē. Viens no grā-
matu izdošanas mērķiem arvien 
ir bijis dokumentēt laikabiedru 
piedzīvoto, lai tas neietu zudī-
bā, nepaliktu nepierakstīts vai 
pierakstīts nenogultu mājas vai 
kāda muzeja arhīvā, kur netiktu 
izmantots. Tādējādi cesvainie-
šiem un citiem interesentiem ir 
bagātīgs materiālu klāsts, lai ie-
pazītu šo seno Latvijas vietu.

Laikā, kad arvien samazinās 
novada iedzīvotāju skaits, tādē-
jādi apdraudot atsevišķa novada 
pastāvēšanu, esam sākuši veidot 
nākamo grāmatu, kura tiks iz-
dota 2018. gadā par godu Latvi-
jas simtgadei. Turklāt 2019. gadā 

svinēsim arī Cesvaines vidus-
skolas 100 gadu pastāvēšanu.

Plānotās tēmas: Cesvaines 
vēsture līdz 20. gadsimtam; 
Cesvaines tautasdziesmas, iz-
loksnes, vietvārdi, tautastērps, 
kora tradīcijas; Cesvaines pils, 
Vulfu dzimta, pils atjaunošana 
pēc ugunsgrēka, arhitektonis-
kā izpēte; atsevišķu jomu, or-
ganizāciju vēsture (piemēram, 
folkloras kopa „Krauklēnieši”, 
skautu organizācija, Cesvaines 
Mūzikas un mākslas skola, sov-
hozs „Cesvaine”, mazie pēckara 
kolhozi, sviesta un siera rūpnīca 
utt.); 20. gadsimta 80.–90. gadu 
vēsture, akcentējot valsts neatka-
rības atgūšanas laiku un zemes 
reformas gaitu; atsevišķu dzim-
tu vēsture un personību stāsti 

(īpaši akcentējot tagadējos un 
kādreizējos cesvainiešus, kuru 
mūžs jau ir otrajā pusē); cesvai-
niešu stāsti par darbu un dzīvi 
ārzemēs, sākot ar 20. gadsimta 
90. gadiem; Cesvaines novada 
daba (upju tīkls, dižkoki utt.). 
Cesvaines evaņģēliski luteriskā 
baznīca kādreiz bija lielākā Lat-
vijas lauku baznīca, tās draudze 
aptvēra plašāku apkārtni nekā 
tagadējais novads, tāpēc te ir 
kristīti un iesvētīti daudzi cil-
vēki, kuriem šī varbūt ir vienīgā 
saikne ar Cesvaini. Arī Cesvai-
nes ģimnāzija (vēlāk vidussko-
la) pulcēja jauniešus no plašas 
apkārtnes, tāpēc vienmēr esam 
priecīgi par skolas atmiņu stās-
tiem, skolotāju un skolasbiedru 
portretējumiem. Aicinu pārska-
tīt savas ģimenes (dzimtas) fo-
toalbumus un dalīties atmiņās 
un fotogrāfijās ar grāmatas lasī-
tājiem. Fotogrāfijas var iesniegt 
ieskenētas vai oriģinālus, ko pēc 
tam vai nu atdodam atpakaļ, vai 
nododam muzejam (pēc iesnie-

dzēja vēlēšanās). Aicinu arī pēt-
niekus, kuru tēmas izpētes lokā 
ir vai kādreiz ir bijusi Cesvaine, 
piedāvāt publicēšanai savus pē-
tījumus.

Laiks rakstīšanai, pētījumiem, 
materiālu iesniegšanai ir gandrīz 
divi gadi (līdz 2018. gada pava-
sarim). Visi autori un materiālu 
iesniedzēji grāmatu saņems dā-
vanā. Paldies tiem, kuri jau ir 
iesnieguši materiālus!

Aicinu visus, kuri grāmatas 
tapšanu un izdošanu var atbalstīt 
finansiāli un materiāli, pārdo-
māt, kad un kā vēlētos palīdzēt – 
atbalstīt kādu konkrētu pētnieku 
vai noteiktas tēmas izpēti, pieda-
līties tipogrāfijas izdevumu ap-
maksā vai atbalstīt kā citādi. Arī 
visi atbalstītāji grāmatu saņems 
dāvanā, turklāt grāmatā būs ie-
spējams izvietot uzņēmuma logo 
vai reklāmu.

Ir laiks pārdomām, idejām un 
darbam, tomēr nav tik daudz lai-
ka, lai to atliktu uz nākamo mē-
nesi vai gadu. 

Top nākamā Cesvaines grāmata

   SANITA DĀBOLIņAIk

Priecāsimies par atsaucību. Kontakti: 29432776, ckvb@inbox.lv, 
sanita.dabolina@inbox.lv. Cesvaines kultūras veicināšanas biedrī-
bas (CKVB) rekvizīti: CKVB, vien. reģ. Nr. 50008030931, juridiskā 
adrese – Pils iela 8 Cesvainē, pasta adrese – Krasta iela 3–7 Cesvai-
nē, LV-4871, Cesvaines nov., AS „SEB banka”, UNLALV2X, konts 
LV20 UNLA 0030 9007 0000 6 (ziedojot lūdzam norādīt ziedojuma 
mērķi – Cesvaines grāmatai).
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30. septembrī
Vienlaikus astoņās pilsētās – 

Rīgā, Salaspilī, Jelgavā, Daugav-
pilī, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī 
un Valmierā – notiks ikgadējais 
Eiropas zinātnieku nakts pasā-
kums.

Rīgas Tehniskās universitā-
tes zinātnieki un studenti aicina 
uz Ķīpsalu, kur Studentu par-
laments plkst. 18.00–23.00 pie-
dāvās programmu „Aizraujošā 
zinātne”. 

Latvijas Universitātē zināt-
nieki vadīs dažādus zinātniskos 
eksperimentus, ekskursijas, rā-
dīs šovus un piedalīsies disku-
sijās. 

Rīgas Stradiņa universitā-
tes centrālajā ēkā Dzirciema 
ielā 16 interesenti plkst. 18.00–
22.00 varēs piedalīties dažādās 
zinātni izzinošās aktivitātēs par 

tēmu „Tehnoloģijas un dzīves 
kvalitāte”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadē-
mijā Atbrīvošanas alejā 115 ar 
plkst. 18.00 interesentiem tiks 
piedāvātas aktivitātes par tēmu 
„Tehnoloģijas un dzīves kvali-
tāte”.

Vidzemes Augstskolā Tērbatas 
ielā 10 Valmierā ar plkst. 18.00 
strādās radošā darbnīca „Tūrisma 
nākotnes laboratorija”.

Daugavpils Universitātē plkst. 
17.00–22.00 norisināsies pasākumi 
„Retro zinātne”. 

Elektronikas un datorzinātņu 
institūtā Dzērbenes ielā 14 Rīgā 
plkst. 18.00–22.00 apmeklētāji 
varēs iepazīties ar institūta sa-
sniegumiem, vēsturi, darbību, 
topošajiem projektiem.

Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā Brīvības gatvē 333 
Rīgā plkst. 18.00–22.00 apmeklē-
tājiem tiks piedāvātas daudzpusī-
gas aktivitātes.

 reklāma 15

PASĀKUMI

TURPINĀM

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

+ + 
Viss par 

Kaspara Bikšes 
kursiem

Pedagogs.lv
Tālruņa numurs: 28320454
E-pasta adrese: kanceleja@pedagogs.lv
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Ilustrēta rokasgrāmata matemātikā 
Vai matemātika ir grūts mācī-

bu priekšmets? Vai skolēniem ir 
problēmas ar matemātikas uzde-
vumu izpildi? Vai jums ir pārāk 
sarežģīti saprast, ko īsti māca ma-
temātikā pamatskolā? Kā palīdzēt 
savam bērnam?

„Ilustrēta rokasgrāmata mate-
mātikā” ir lielisks palīgs ne tikai 
skolēniem, bet arī viņu vecākiem. 
Ikviens matemātikas temats vai 
uzdevums būs viegli izprotams, ja 
tas tiek skaidrots soli pa solim.

Grāmata ir bagātīgi ilustrēta, ie-
tver daudz skaidrojumu, attēlu un 
diagrammu dažādu likumsakarību 
vieglākai izpratnei. Rokasgrāmatā ir 
iekļauti būtiskākie pamatskolas ma-
temātikas temati: skaitļi, ģeometrija, 
algebra, trigonometrija, statistika un 
arī varbūtību teorijas elementi.

„Jo labākas ir zināšanas ma-
temātikā, jo vieglāk mēs spējam 
saskatīt dažādas likumsakarības,” 
norāda grāmatas autore Kerola 
Vordermane.

Saskatīt, sadzirdēt, izzināt pasauli ar „Raibo pasauli”!

Mācību komplektizdevums 
„Raibā pasaule. 2. klase” ir iz-

strādāts saskaņā ar VISC pa-
matizglītības mācību priekšmeta 
programmas paraugiem, kā arī 
atbilst šo mācību priekšmetu 
standartiem. Mācību grāmatas ir 
apstiprinājusi Latvijas Republi-
kas Izglītības un zinātnes minis-
trija 2016. gadā. Šajā komplek-
tā ietilpst mācību grāmatas un 
burtnīcas latviešu valodā (2 burt-
nīcas), dabaszinībās (1 burtnīca), 
matemātikā un mājturībā un teh-
noloģijās (2 burtnīcas); sociālajās 
zinībās ir izmantojamas esošās 
darba burtnīcas.

Integrētā latviešu valodas, so-
ciālo zinību, dabaszinību, mate-
mātikas un mājturības un tehno-
loģiju mācību satura apguve dod 

iespēju sistēmiski un kopveselumā 
apgūt standartos noteiktās kom-
petences, kas ir nepieciešamas 
ikvienam cilvēkam veiksmīgai un 
atbildīgai dzīvei izaicinājumiem 
pilnajā 21. gadsimtā. Pedagogam 
mācību procesā ir iespējas dažā-
dot mācību darbības veidus, apgūt 
tēmu veselumā, saistībā ar ikdienas 
dzīvi, sekmēt skolēnu intelektuālo 
un emocionālo attīstību. Apgūs-
tot jaunu darbības paņēmienu, ir 
svarīgi to tūlīt pārbaudīt praktiski. 
Praktisko prasmju apguve ir sais-
tīta ar plānveidīgu darbību, kur ir 
nepieciešama pētnieciska pieeja 
problēmas risinājumam.

Skolēni mācību procesā ap-
gūs standartos un programmās 

noteikto saturu, veiks praktiskas 
darbības – aplicēs, modelēs, pētīs, 
eksperimentēs un plānos, kā arī 
izvērtēs savu darbību un prasmes.

Mācību saturs grāmatās ir iz-
kārtots nodaļās, kuras ir saturiski 
saistītas. Tajās darbosies skolē-
niem jau no iepriekšējā mācību 
gada pazīstamie varoņi – Ozo-
liņu ģimenes bērni, skolēnu 
vienaudži. Katra nodaļa sākas 
ar kādu latviešu tautasdziesmas 
rindu, tā bērnos rosinot interesi 

un vajadzību apgūt latvisko dzī-
vesziņu. Nodaļas ievadlappusē 
tiek aktualizēta skolēnu pieredze 
un piedāvāta iespēja vienkār-
šā un saprotamā veidā iepazīt 
turpmāk veicamos uzdevumus. 
Katras nodaļas nobeigumā bērni 
veic pašpārbaudi. Mācību grā-
matu priekšlapās un pēclapās ir 
nozīmīga informācija skolēnu 
zināšanu nostiprināšanai. Šo in-
formāciju var izmantot stundā 
konkrēta mācību satura apguvei.  

Pedagogu tālākizglītības kursi un seminārs
Apgāda „Zvaigzne ABC” izglītības iestāde Skolu informācijas 

centrs (SIC) aicina pieteikties pedagogu profesionālās pilnveides 
kursiem „Mācību priekšmeta „Literatūra” laikmetīga īstenošana 
vispārizglītojošajās skolās” (A programma, 6 stundas) š. g. 11. ok-
tobrī. Maksa par kursiem – 10 EUR. Pieteikšanās – līdz 10. oktobrim.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta beigšanas apliecība.
Sīkāka informācija un pieteikšanās: www.zvaigzne.lv sadaļā 

„PedagogiemSemināri un tālākizglītības kursi”. 
Uzziņas pa tālruni 67508517 vai e-pastu sic@zvaigzne.lv.
Skolu bibliotekāri tiek aicināti uz bezmaksas semināru 

„Aktuālais skolai” 14. oktobrī plkst. 14.00.
Kursi un seminārs notiek Rīgā, Biķernieku ielā 19, SIC 

lasītavā.
Piedāvājam arī izbraukuma profesionālās pilnveides kursus 

(A programma) pirmskolas, sākumskolas, literatūras, sociālo zi-
nību skolotājiem un klašu audzinātājiem.

Apgāda „Zvaigzne ABC” izdevumi 2016. gada Augustā
E. Krastiņa u. c. Raibā pasaule. 2. klase. Matemātika. 
 Mājturība un tehnoloģijas, 1. Mācību grāmata
G. Andersone. Raibā pasaule. 2. klase. Sociālās zinības. Mācību grāmata
Mācāmies programmēt ar „Scratch”. Vienkārši programmēt pat iesācējiem
K. Vordermane. Ilustrētā rokasgrāmata matemātikā skolēniem 
      un vecākiem
Spēles matemātikā 5.–9. klasei. DVD. Interaktīvs mācību materiāls
Augi. DVD. Mazā interaktīvā enciklopēdija
Ģeogrāfija. Enciklopēdija skolēniem
Politika. Enciklopēdija skolēniem un studentiem
I. Dostalova, S. Daglass. Angļu valoda aktīviem senioriem. Komplektā ar CD
A. Staka. Izkrāso pasaciņas! Krāsojamā grāmata bērniem
Mūmamma un Vārna. Darāmgrāmata
Grāmata par krāsām. Ar kustīgu krāsu apli
Krāsojamā grāmata īstai princesei
Sudraba smildziņa. Dabas skaistums latviešu tautasdziesmās
P. Timrots. Dzelzceļš un vilcieni
P. R. Treversa. Mērija Popinsa atgriežas
E. Blaitona. Slavenais piecnieks. Atkal jauni piedzīvojumi
L. M. Montgomerija. Anna no Salas
D. Lendijs. Kaulainais detektīvs Blēžagabals Jaukums
K. Kollodi. Pinokio piedzīvojumi. Ilustrējis R. Ingpens
Auto, vilcieni, kuģi un lidaparāti. Enciklopēdija
1000 padomi stilīgai meitenei
D. Avotiņa. Nezūdošā vērtība. Romāns
V. Seleckis. Ardievas mežam. Romāns
T. Kreicbergs. Lopu ekspresis. Romāns
L. Šmite. Rainītis. Garstāsts
K. Apškrūma. Piektais gadalaiks. Atmiņu stāsti
M. Pēca. Septiņas dienas bez. Romāns
K. Bomane. Taureņu sala. Romāns
K. Teilore. Daringemhola. Atgriešanās. 3. grāmata. Romāns
E. Berga. Tu man arī. Romāns
H. Smeila. Nepiemērotā modele. Geek Girl. Jauniešu romāns
A. Aplbauma. Dzelzs priekškars. Austrumeiropas pakļaušana 1944–1956
Š. Gavaina. Attiecību rokasgrāmata. Ceļš uz apziņu, dziedināšanu, izaugsmi
R. M. Steforda. Brīvroku mamma. Hands free mamma. Ieteikumi vecākiem
A. Avens. TOP fotoreceptes.lv. Krājumi
A. Staka. Mirkļa burvība. Krāsojamā grāmata pieaugušajiem
I. Kudrjavcevs. Enerģija, harmonija, veselība. Kalendārs 2017
A. Staka. Izkrāso gadu! Kalendārs 2017
Dārza kalendārs 2017
Noplēšamais kalendārs 2017
Pasaku kalendārs 2017
Jaunā laikmeta gadagrāmatiņa 2017

   IZDEVUMI

Uzveikt disleksiju

Grāmatas autore Dr. Filisa 
Buksa, 25 gadus strādājot ar tūk-
stošiem bērnu, vecākiem un pe-
dagogiem, ir pierādījusi, ka dis-
leksiju var uzveikt, ka ir iespējams 
uzlabot smadzeņu darbību un 
sekmēt mācīšanos.

Disleksija nav tikai lasīšanas 

traucējums – tā ir kompleksa pa-
rādība, kas ietver psiholoģiskas 
un fiziskas veselības problēmas. 
Cīnīties ar disleksiju ir grūti, un 
bieži bērnus un viņu vecākus māc 
bezcerība. Mācīšanās traucējumu 
gadījumos ir būtiski izzināt to 
cēloņus un pielāgot dažādus terapi-
jas veidus, nevis tikai koncentrēties 
uz kompensācijas mehānismiem. 
Autore piedāvā jaunu skatījumu uz 
disleksiju. Grāmatā ir aplūkoti dis-
leksijas rašanās iemesli, raksturoti 
mācīšanās traucējumu simptomi 
un skaidrots smadzeņu attīstības 
process. Tiek atklāts, kā ar atbilstī-
gu terapiju var mainīt un uzlabot 
smadzeņu darbību, un uzsvērts, 

ka mācīšanās spēju sekmēšanā no-
zīmīga loma ir uzturam, fiziskām 
aktivitātēm, rotaļām un mūzikai. 
Jauniegūtās zināšanas ļaus bērnam 
palīdzēt atgūt pašapziņu un dzī-
vesspēku. Šī grāmata pierāda, ka 
pārmaiņas ir iespējamas.

Latvijas Audiologopēdu aso-
ciācijas biedre audiologopēde 
Evija Puga norāda, ka „Latvijā 
šāda grāmata par disleksiju tiek 
izdota pirmo reizi. Tā būs labs 
palīgs un padomdevējs gan bēr-
nu vecākiem, gan speciālistiem. 
Galvenā grāmatas atziņa: ar dis-
leksiju var cīnīties un panākt 
pozitīvu rezultātu, tā nav ne-
veiksmes zīmogs visai dzīvei”.

Jauns interaktīvais mācību materiāls „Augi”

Apgāds „Zvaigzne ABC” ir 
izdevis vērtīgu interaktīvo mā-
cību materiālu „Augi”, kas iznāk 
sērijā „Mazā interaktīvā encik-
lopēdija”. Tā desmit tematos ir 
aplūkoti tādi jautājumi kā augu 
klasifikācija, augšana, fotosin-

tēze, dažādi augu pavairošanas 
veidi, pielāgošanās un citi. Mate-
riālā ir iekļauts arī oriģināltemats 
„Augi Latvijā”, kurā koncentrētā 
veidā var uzzināt informāciju 
par Latvijas ārstniecības augiem, 
botāniskajiem dārziem, ekosis-
tēmām, ilgtspējīgu attīstību un 
citiem jautājumiem.

Interaktīvajā mācību materiā-
lā „Augi” ir gan teorijas izklāsts 
teksta un simulāciju veidā, gan 
arī daudzveidīgi uzdevumi zi-
nāšanu pārbaudei. Skolēni tiek 
mudināti izpildīt uzdevumus 
pēc iespējas labāk, lai saņemtu 
virtuālu balvu animāciju veidā. 
Atsevišķos apakštematos uzde-
vumi ir diferencēti, piemēram, 
pieļaujot vairākas kļūdas pēc 

kārtas, skolēns automātiski sa-
ņem vieglāku uzdevumu. Tajā 
ir ļoti daudz vizuālo materiālu, 
kas mācību satura apguvi pada-
ra uzskatāmāku, savukārt skaid-
rojošā vārdnīca noderēs labākai 
terminu izpratnei.

Interaktīvo mācību materiālu 
priekšrocība ir tā, ka skolēns var 
strādāt individuāli, gūstot atgrie-
zenisko saiti par uzdevumu izpil-
di. Materiāls ir veidots kā palīgs 
skolotājiem dabaszinību un botā-
nikas stundu dažādošanai, kā arī 
skolēniem patstāvīgām mācībām 
mājās zināšanu nostiprināšanai.

Interaktīvā mācību materiāla 
„Augi” konsultante un recenzen-
te ir bioloģijas mācību komplektu 
autore Maruta Kusiņa.


